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Fortsättning på Del 1 – Biogas, El , Vätgas

• Etanol
• FAME/Biodiesel
5 min bensträckare
• HVO
• Kort om regelverk nu och imorgon – EU och 

Sverige

Klimatsmarta bränslen del 3 - 13 juni Fördjupning 
i regelverk nu och imorgon, EU och Sverige

Program 23 maj 2019

https://vimeo.com/332448701


Drivmedel i världen, 
ca 3% förnybart

Etanol

HVO

Biodiesel



Drivmedelsanvändningen i Sverige,
ca 20 % förnybart

20%



Etanol – en översikt   



Etanol – råvara och produktion  

Sockerrör, spannmål, Skogsavfall
83% importeras, i huvudsak från Storbritannien, 
Ukraina, Tyskland

Lantmännen Agroetanol 620 000 GWh
och SEKAB producerar
1 500 GWh



Etanol – bränsle och infrastruktur   

Bensinbränslen
E5 - dvs låginblandad bensin MK1. 
E85 - 85% etanol 15 % bensin

Dieselbränslen
ED95 – 95% etanol, 5% dieseltillsats

E85 - 1700 tankstationer
ED95 – 2 publika och ett 20-tal kundanpassade



Etanol - fordon  

plats för foton 

220 000   

200 ?

299

Vilka etanolfordon finns att köpa 2019?
https://www.miljofordon.se/bilar/
https://www.miljofordon.se/lastbilar

https://www.miljofordon.se/bilar/
https://www.miljofordon.se/lastbilar/lista-oever-lastbilar/detalj?id=17


Etanol – plus, minus

• Finns få fordon att köpa i 
Sverige

• Tätare service
• Misstro till etanol som bränsle 

är utbrett i Sverige
• Begränsning av låginblandning 

pga gamla standarder och 
gamla cisterner vid mackar

• Lågt energiinnehåll, tankning 
krävs oftare

• Drop in-bränsle – billigt att få ut stora 
volymer

• Väl utbyggd infrastruktur (E85)
• Stora mängder billig och hållbart 

producerad etanol är tillgänglig globalt
• Produktion av etanol med mycket hög 

klimatnytta sker i Sverige
• Många etanolbilar (flexifuel) i Sverige
• Relativt enkelt att konvertera befintliga 

bensinfordon



Etanol – vanliga påståenden

• Folk svälter i Afrika, dåliga arbetsförhållanden
= Falskt. All svensksåld etanol klarar hållbarhetskriterierna. 

• Går åt mer fossil energi än den förnybara som produceras
= Falskt. All svensk etanol sänker utsläppen av koldioxid med
60 procent eller mer. 

• Motorn går sönder 
= Falskt. Däremot kan etanol som omsätts långsamt vid en  
tankstation hinna dra till sig vatten och då går motorn sämre.

• Dyrt = Falskt. Etanolpriset varierar, men ligger oftast ett par kronor
under bensin, vilket kompenserar för ökad förbrukning 
pga lägre energiinnehåll.



Etanol – framtid och vad är unikt?

• Etanol är det största biodrivmedlet 
globalt och produktionen ökar. 

• Stora produktionsvolymer av 
skogsbaserad etanol är möjligt i 
Sverige. 

• Utsläppen av koldioxid skulle sjunka 
snabbt om befintliga etanolbilar 
tankades med etanol

• Konkurrenskraftigt mot fossilt 
(grödobaserat)



FAME/Biodiesel – en översikt   



FAME/biodiesel – råvara och produktion  

Enbart raps i Sverige
97% av råvaran importeras (Litauen, Tyskland, Lettland, 
Australien och Danmark) varav 79% från EU

Adesso Bioproducts och
Energigårdarna 175 000 m3/år, 
1 600 GWh

275 000 GWh
Främst från palm och soja



FAME – bränsle och infrastruktur   

Låginblandning i MK1 Diesel, 
Teknisk begränsning på max 7%

B100 – 100% rapsmetylester
OBS! Olika kvaliteter för låginblandning 
och B100.  

B100 –
9 publika, några hundra kundanpassade



FAME - fordon  

?

? ?

1 885
plats för foton 



FAME – plus, minus

• Drop in-bränsle – billigt att få ut 
stora volymer

• Kan produceras av svenskodlad raps
• Kan användas i befintliga 

dieselfordon, med endast små 
justeringar

• Vissa kvaliteter är inte köldtåliga
• Teknisk begränsning för drop in-

volymer
• Tätare service
• Utsläpp av NOx och partiklar



FAME – vanliga påståenden

• Filter sätter igen
= Sant. Rengöring av motorn innan byte till B100 och tätare  
filterbyte behövs

• Går inte att använda när det är kallt
= Delvis sant. Det beror på vilken kvalitet som används.



FAME – framtid och vad är unikt?

• Främst som sommarbränsle och 
drop-in i MK1 i norra Sverige pga
köldegenskaperna.  

• Grödobaserade drivmedel såsom 
RME missgynnas av EUs regelverk



Liten paus



HVO– en översikt



HVO – råvara och produktion  

Palm, Palmoljerester, tall, raps, slaktavfall
85% avfall – ändras 1 juli 2019
95% av råvarorna importeras, minst 43% kommer 
från Malaysia och Indonesien 

Hydrering av vegetabiliska eller
animaliska oljor

160 000 m3 (1 500 GWh) 
produceras i Göteborg

47 000 GWh, 
varav ca 30% 
används i Sverige



HVO – bränsle och infrastruktur   

MK1 diesel
HVO100 

168 publika HVO100
plus kundanpassade



HVO - fordon  

?

? ?

4 400

Fordonstillverkare behöver 
godkänna sina respektive 
fordon för att köras på HVO. 
Vissa har gjort detta, men 
inte alla. 

Rent tekniskt är det samma 
sak att köra på HVO100 som 
MK1 diesel.



HVO – plus, minus

• Drop in-bränsle – billigt att få ut 
stora volymer

• Kan produceras av avfallsråvara
• HVO100 kan användas i befintliga 

dieselfordon utan anpassning
• Befintlig inhemsk produktion från 

tallolja (Sunpine i Piteå)

• Begränsad mängd av hållbar råvara i 
närtid

• Utsläpp av NOx och partiklar, 
samma som diesel

• Kräver stora produktions-
anläggningar för att vara lönsamma

• Osäker framtid för HVO100 i närtid 
pga reduktionsplikten och tillgång 
på hållbar råvara.



HVO – vanliga påståenden

• Filter sätter igen = Falskt. HVO är identiskt med fossil diesel

• Regnskog skövlas för att producera HVO
= Delvis sant. Palmolja och PFAD är en stor och 
växande del av råvaran i svensk HVO. Ökad 
användning av palmolja driver utökning av 
palmoljeplantager och det görs ofta på 
bekostnad av regnskog. 



HVO – framtid och vad är unikt?

• HVO är identiskt med fossil diesel och kan 
användas på samma sätt. 

• Stora produktionsvolymer av skogsbaserad 
HVO är möjligt i Sverige, upp till 27 TWh. 
Ca 30% av transportsektorns energianvändning idag. 



Program

• Etanol
• FAME/biodiesel
• HVO

Kort om regelverk nu och imorgon 
– EU och Sverige



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

Kraftig bonus för el, bonus för avancerade 
biodrivmedel (avfall, skog)

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



Målår 2020 Målår 2030
Förnybartandel, unionsövergripande 20% 32 %
Förnybartandel, medlemsstater 10 (Malta)-49 

(Sverige)%
se nationell energi- och 

klimatplan (kan uppfyllas i 
annat land)

Förnybartandel, ländernas transportsektor 
(säljbart)

10% 14 % (kan höjas 2023)

Bonus förnybar el väg 5x 4x
Bonus förnybar el spår 2,5x 1,5x
Bonus ”avancerade biodrivmedel” 2x 2x
Bonus förnybart i flyg 1,2x
Bonus förnybart i sjöfart 1,2x
Max andel grödobaserat -/7% 7% (om enskilt land sätter lägre 

gräns, sänks 14 %-kravet 
parallellt)

Minsta andel ”avancerade 
biodrivmedel”/A-listan

(0,5%) 2022: 0,2%
2025: 1,0 %
2030: 3,5 %

Biodrivmedel framställda av ”palmolja” - Max 2019 års nivå.
2030: Noll

Förnybart inom EU före och efter 2021



Bilaga IX.
Del A.
- Alger - Press- och jäsningsrester från vinframställning
- Biomassafraktioner av blandat kommunalt avfall - Nötskal
- Biologiskt avfall från hushåll - Agnar
- Biomassafraktioner av industriellt avfall - Kolvar som rensats från majsgroddarna
- Halm - Avfall och rester från skogsbruk och skogsindustri (bark, 

grenar, trädtoppar, sågspån, kutterspån, svartlut, brunlut,
fiberslam, lignin och tallolja)

- Stallgödsel och avloppsslam
- Avloppsslam från palmoljeframställning, tomma 
palmfruktsklasar - Annan cellulosa från icke-livsmedel
- Tallolja och tallbeck - Annat material som innehåller både cellulosa och lignin, 

utom sågtimmer och fanerstockar- Råglycerin
- Bagass

Del B.
- Använd matolja.
- Animaliska fetter.
- Melass som producerats en biprodukt vid raffinering av sockerrör eller sockerbetor

Tillåtna råvaror i ”avancerade” 
biodrivmedel efter 2021, bilaga IX



Viktigaste svenska regelverken

Befintliga
Koldoxid – och energiskatt, pumplagen, 
Klimatklivet, Ladda-hemmastödet, 
Stadsmiljöavtal, gödselgasstöd, elbusspremie, 
förmånsbeskattning, miljözoner

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



Hållbarhetskriterier för biodrivmedel 
och flytande biobränslen 

• Biodrivmedel och flytande biobränslen måste vara 
hållbara (enligt Eus regelverk) för att få säljas

• Icke restprodukter ska kunna spåras tillbaka till 
odlingsmark och belastas med odlingens 
växthusgasutsläpp (Indirekta markeffekter, ILUC)

Från 1 juli 2019 klassas PFAD om från en restprodukt 
till en ”samprodukt” vilket göra att den belastas med 
mer växthusgaser från palmodlingen och blir därmed 
inte lika förmånlig i det svenska systemet. 



Bränslebytet

Gäller från 1 juli 2018

• Samtliga biodrivmedel måste uppfylla 
hållbarhetskriterierna (>50% koldioxidreduktion)

• Översyn definition restprodukter, omklassificering
PFAD 1 juli 2019. Vad händer på den svenska marknaden nu? HVO 
brist? Vad ska den ersättas med?

• Låginblandat biodrivmedel (bensin och diesel MK1)
• Höginblandade rena biodrivmedel



Bränslebytet
låginblandade drivmedel

• All bensin och diesel skall bidra till minskade koldioxidutsläpp
• Reduktionsnivåer för tre år beslutade 2018-2020

19,3% minskning av koldioxid för diesel betyder 25% inblandning 
av biodrivmedel. 40% minskning betyder 50% inblandning.

Hela bränslevolymen beskattas, både fossil och förnybar andel

% minskade 
koldioxidutsläpp

2018 2020 2030 (beslut 
4 juni?)

Bensin 2,6% 4,2% 40% 

Diesel 19,3% 21% 40%



Bränslebytet
höginblandade drivmedel

Finns flera olika alternativ
• E85
• ED95
• RME100/B100
• HVO100
• Biogas, komprimerad och flytande

>60% men upp till 90% reduktion av fossil koldioxid
Skattebefrielse till år 2020 – efter det vet vi inte. 

Även beslut om dessa 4 juni?



Summering

• Etanol
• FAME/biodiesel
• HVO

Vartåt styr regelverket?

24 april del 1 – Biogas, El, Vätgas - länk
13 juni del 3 (prel) - Regelverk nu och imorgon, EU och Sverige



Tack för er uppmärksamhet

Håll koll på
13 juni Klimatsmarta bränslen del tre. Regelverk
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