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    Stockholm 2016-05-27 
 

Strategi för en fossilfri transportsektor 

 

SPBI tackar för möjligheten att lämna bidrag till det samordningsarbete som 
Energimyndigheten har tilldelats för en fossilfri transportsektor. 

Detta bidrag ska ses som faktaunderlag med en diskussionsinriktning för att lyfta 
fram utmaningar och möjligheter  som finns i övergången från en i hög grad 
fossilbaserad transportsektor till en fossilfri.  

 

Det finns i princip endast tre sätt som man kan närma sig målet med fossilfri 
transportsektor: 

1) Att man strukturellt lyckas minska transportbehovet 
2) Genom energieffektivisering 
3) Genom att ersätta fossila drivmedel med hållbara biodrivmedel 

 

SPBI var representerad som sakkunnig i FFF utredningen, SOU 2013:84, och anser 
att det är en bra kunskapssammanställning om möjligheter och hinder på vägen mot 
fossiloberoende fordonsflotta. SPBI skickade in remissvar till denna utredning och de 
synpunkter som framställdes då är i stor utsträckning även giltiga idag. Remissvaret 
bifogas. Däremot var de flesta förslag i den utredningen långt ifrån färdiga förslag för 
implementering och i många fall fanns det frågor att utreda innan man kan förorda 
en implementering.  

 

SPBI delar inriktningen att transportsektorn på sikt skall bli fossilfri. SPBI kan dock 
konstatera att  EU-regelverket sätter begränsningar för vad som är möjligt, genom att 
begränsa vilka råvaror som får användas och vad som är möjligt med dagens 
statsstödsregler att stödja och hur snabbt det kan ske. SPBI kan vidare konstatera att 
EU-kommissionens fokus framför allt är på el- och värmesektorerna och att Sverige 
går i otakt med EU med avseende på hastigheten i transportsektorns omvandling. 
Genom att sätta upp ett mål på 80% reduktion  riskerar Sverige mycket höga 
kostnader för det svenska samhället i förhållande till övriga länder inom EU.   

SPBI har framför allt kompetens att bidra med inom området för biodrivmedel och 
frågeställningar kring dessa. 

 

Marknaden och dess aktörer 

SPBI kan konstatera att det i transportsektorn ingår tre olika parter. De är 
fordonstillverkare och deras distributörer, drivmedelstillverkare och deras 
distributörer samt konsumenterna. Ska en styrning av en marknad fungera på såväl 
kort som lång sikt måste alla inblandade parter hanteras inom ramen för styrmedlen. 

Erfarenheterna från de svenska exemplen med LPG-introduktionen på 70-talet och 
den så kallade pumplagen (SFS 2005:1248) från 2005 är tydliga. För vidare 
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fördjupning hänvisas till SPBI:s remissvar av den 15 november 2013 angående 
infrastrukturdirektivet. 
 
Det är med andra ord uppenbart att om det inte finns underliggande förutsättningar i 
en marknad för en viss lösning har den i längden svårt att överleva och när 
stödsystemen ändras försvinner förutsättningarna och därmed lösningen. Vidare 
måste det finnas en uthållighet i de styrmedel som används till dess att konsumenten 
väljer det önskvärda av en eller annan anledning. Kvar riskerar annars stå en 
infrastruktur till ingen eller begränsad nytta. 
 
SPBI är av den mycket klara uppfattningen att marknaden själv kommer att tillse att 
det byggs infrastruktur i den omfattning som behövs för att försörja respektive 
fordon med bränsle. Detta är i sig inte fritt från politisk påverkan då olika former av 
styrmedel har använts och kommer att användas för att styra användningen i 
önskvärd riktning. T.ex. har de ekonomiska styrmedel Sverige har använt under 
många år lett till en ökad användning av biodrivmedel. Dessa har dessutom haft den 
fördelen att de i huvudsak varit konkurrensneutrala vilket automatiskt ger en 
kostnadseffektiv  lösning på en väl fungerande marknad. Då blir en utbyggnad 
konsekvensen av såväl marknadsförutsättningar som politiska styrmedel. Att besluta 
om direkta styrningar av utbyggnad av infrastruktur via lagstiftning har tydligt visat 
sig vara en felaktig väg. Resultatet av exemplen HVO utan riktade stödsystem och 
E85 med riktade tvingande styrmedel är minst sagt slående. 
 
 
Fordonsflottan 

Lätta fordon 

Fordonsindustrin är internationell och modeller utvecklas för den internationella 
marknaden. Det finns därmed inte förutsättningar för alltför stora avvikelser för en 
nationell marknad. Omställningen av en fordonspark är en trög process då den 
genomsnittliga livslängden för ett fordon är cirka 17 år. Dvs de fordon som idag säljs 
kommer i stor utsträckning finnas kvar på marknaden 2030. Därför är det vid 
köptillfället som ett fordons klimatpåverkan bestäms för cirka -17 år framöver.  

Idag finns det förslag på ett Bonus Malus system för styrmedel för hur fordonsflottan. 
Det är också viktigt att titta på ett system för att få behålla de fordon i Sverige som 
sålts med skattesubventioner såsom bonusar, nedsättningar av förmånsvärden, 
fordonsskattefrihet eller andra fördelar på den svenska marknaden för att 
fordonsflottan skall kunna ställa om till exempelvis en högre andel biodrivmedel. Ett 
tydligt exempel är bl.a. att andrahandsmarknaden för gasbilar idag finns utanför 
Sverige och därför inte ökar förutsättningarna för en ökad efterfrågan på gasbränsle 
som var avsikten med skattesubventionerna för fordonen. Man bör också undvika ett 
dubbelt belönande med vidare förmåner i ett annat EU land. 

Trafikanalys har bl.a. tittat på hur många miljöfordon som lämnat landet. 
http://www.trafa.se/globalassets/rapporter/rapport-2016_11-personbilsparkens-
fossiloberoende---utveckling-och-styrmedel.pdf 

 

http://www.trafa.se/globalassets/rapporter/rapport-2016_11-personbilsparkens-fossiloberoende---utveckling-och-styrmedel.pdf
http://www.trafa.se/globalassets/rapporter/rapport-2016_11-personbilsparkens-fossiloberoende---utveckling-och-styrmedel.pdf
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Tunga fordon 

Tunga fordon har mindre förutsättningar att energieffektivisera till enbart 
elektrifiering och för dessa är biodrivmedel en bra lösning för att minska transporters 
klimatpåverkan. Då andrahandsmarknaden för tunga fordon i stor uträckning finns 
utanför Sverige är möjligheten att avyttra fordonet en viktig parameter vid 
inköpstillfället. Det innebär att tunga fordon som kan köras på biodrivmedel som 
endast finns i Sverige kan ha svårt att få större genomslag. 

 

Biodrivmedel 

 

Styrmedel 

Alla biodrivmedel är idag dyrare än deras fossila motsvarighet. Därför krävs det 
styrmedel för att förse marknaden med biodrivmedel. Sverige har framgångsrikt 
använts sig av skattefrihet eller skattenedsättning för biodrivmedel. Mot bakgrund av 
EU-kommissionens hantering av frågan är det SPBI:s uppfattning att denna väg har 
nått vägs ände. Statsstödregelverket har också utvecklats till att administrativt kräva 
alltmer av aktörerna genom överkompensationsberäkningar, anläggningsbesked och 
nu senast transparensreglerna. SPBI anser sammantaget att det nu är dags att lämna 
detta spår och införa en kvotplikt för inblandning av biodrivmedel i fossila 
drivmedlen. Kvotplikten medför utöver en själva plikten en styrning via 
kvotpliktsavgift som kan vara ett väl så starkt styrmedel som skattenedsättning. 
Kvotplikt innebär att man följer huvudregeln i energiskattedirektivet och beskattar 
biodrivmedlet som det drivmedel den ersätter. Vilken bas man konstruerar 
kvotplikten på bör konsekvensutredas innan man väljer modell. Alternativ för 
kvotplikt kan vara volymbas, energibas eller GHG-reduktionsplikt. Ambitionsnivå för 
kvotplikt är en politisk bedömning av bl.a. hur mycket biodrivmedel som skall 
importeras, produceras i landet samt vilka kostnader som kan accepteras av 
samhället.   

Till en början bör kvotplikten utformas som separata kvoter för bensin, diesel och 
naturgas, men på längre sikt kan det visa sig vara effektivare att ha en gemensam 
kvot. 

Framgången av nationella styrmedel, såsom exempelvis kvotplikt, är avhängigt av 
vad andra länder väljer att ha för styrmedel och mål för hållbara förnybara 
biodrivmedel. En förändring i ett  lands styrmedel i förhållande till andra länder kan 
effektivt vända strömmarna.  

 

EU:s regelverk kring råvaror för biodrivmedelsproduktion 

EU har genom direktivet 2015/1513/EU valt att begränsa användningen av gröde- 
och livsmedelsbaserade råvaror för biodrivmedelsproduktion till 7%. Medlemsstaten 
har dock rätt att använda dessa i större volymer än 7%  men får inte räkna med dem i 
måluppfyllnaden i förnybartdirektivet. Vad som kommer att gälla efter 2020 är idag 
oklart. 
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EU vill prioritera biodrivmedel från s.k. ”advanced biofuels” som idag anses komma 
från avfall, restprodukter eller cellulosa. Under hösten 2016 avser EU att lägga fram 
hållbarhetskriterier för biomassa vilket idag får betraktas som en osäkerhet kring 
vilka råvaror som kommer att finnas tillgängliga för att tillverka biodrivmedel av. 

Idag finns det många områden som vill minska användningen av produkter och 
material baserat med fossilt ursprung. Man tittar på då på möjligheterna att använda 
bl.a. skogsråvara för olika användningar. Här är det viktigt att hålla reda på den 
totala tillgången av råvaror så att scenarier framåt inte intecknar samma skogsråvara 
för olika användningar.  

 

Kaskadanvändning 

I förslaget till cirkulär ekonomi finns förslag om kaskadanvändning av bioråvaror. 
Detta kan innebära att prioriteringen av bioråvara blir till produkter först och sedan 
till annan användning. Detta kan leda till begränsning av tillgängliga råvaror för 
produktion av biodrivmedel.  

 

Biodrivmedel i diesel 

 

FAME 

Inblandning av FAME (i Sverige RME) är idag tillåten upp till 7% och säljs också som 
ren B100. FAME kommer sannolikt ha ett större problem med EU:s regelverk och 
ILUC än vad grödor för etanolproduktion har.  

Det inte heller sannolikt att fordonsindustrin kommer att acceptera en högre 
inblandning av FAME i diesel än 7%. De kommande förändringarna av körcykeln och 
emissionskraven är också ett hinder för inblandning av högre mängder FAME. 

 

 

HVO 

HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) är en syntetisk förnybar diesel som kemiskt sett 
är lika som fossil diesel. Den kan blandas i diesel upp till cirka 50% eller högre och 
uppfylla dieselstandardens krav. Hur mycket som kan blandas i är beroende på hur 
det fossila dieselbränslet ser ut. HVO volymerna har ökat kraftigt under de senaste 5 
åren då den har haft en full skattenedsättning för att kompensera för dess högre 
produktionskostnad. Fördelen för dessa syntetiska dieselbränslen som HVO är att de 
direkt kan användas av alla dieselbilar ( i Sverige cirka 1,4 miljoner bilar) och kan 
distribueras i den befintliga infrastrukturen med cirka 25 depåer och 2700 
servicestationer. 

100% HVO har börjat säljas och antalet servicestationer som tillhandahåller HVO 
100 ökar stadigt. HVO 100 uppfyller inte dieselstandardens krav och kan inte 
användas i fordon utan fordonstillverkarens godkännande. Idag finns det flera 
fordonstillverkare för tunga fordon som godkänt den för användning i en del av sina 
fordon. 
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HVO kan samproduceras (co-processed) med fossil diesel (Preem Göteborg) eller 
produceras i en egen anläggning (bl.a. Neste i Finland, Rotterdam och Singapore).  

Tillgången på råvaror för produktion av HVO bedöms idag som begränsad. För 
råvarutillgången blir bestämmelser kring EU:s regelverk helt avgörande om vad 
potentialen för produktionen blir. HVO produktionen i EU är idag cirka 2,3 miljoner 
m3 HVO och cirka 0,7 miljoner m3 co-processad HVO. Det tillkommer 
produktionskapacitet på cirka 1,6 miljoner m3 inom 3 år. Idag är inga samprocessade 
volymer HVO tillgänglig för försäljning till aktörer på den svenska marknaden utan 
används av producenterna själva. Utländska producenters co-processade volymer 
fungerar inte i Sverige då de är samprocessade med Mk3 diesel. 

Sveriges förbrukning av dieselbränsle utgör cirka 1,9% av EU:s konsumtion. Däremot 
har Sverige en förbrukning av cirka 28% av EU:s hela HVO produktion. Om man 
utgår ifrån att man i Sverige aktivt väljer bort vissa råvaror så utgör Sveriges 
förbrukning av den HVO  som accepteras i Sverige en betydligt större andel av EU:s 
totala produktion av HVO. Därför är det viktigt att aktivt arbeta  med att påverka 
EU:s regelverk kring biomassa och aktivt försöka finna alternativa  nya användbara 
råvaror som kan användas till HVO produktion. 

Den svenska visionen om en fossiloberoende fordonsflotta anges ofta som en förebild 
för andra länder. Att Sverige tar en så stor andel av den totala produktionen av 
exempelvis HVO innebär att vägen som Sverige valt helt enkelt inte kan kopieras av 
andra länder. Hur stor andel av den globala produktionen som Sverige skall ha är en 
politisk fråga som måste hanteras. 
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Biodrivmedel i bensin  

Bensin innehåller idag max 5% etanol (E5) men det är tillåtet att blanda i upp till 
10%, s.k. E10. I Sverige har inte E10 införts av huvudsakligen två skäl. 
Undersökningar har visat att ett stort antal cisterner på servicestationer har en 
beläggning som inte klara E10 utan måste bytas ut. EU:s inställning till grödebaserad 
och osäkerheten kring vad som kommer att gälla för denna typ av biodrivmedel från 
grödebaserade råvaror är ett annat skäl. Idag finns endast mindre volymer som 
produceras av annat än grödor. 

En del forskningsprojekt pågår om högre inblandningar till E20-E25 pågår inom 
EU:s Horizon 2020 program. Inblandningar av etanol upp till 20-25% kan inte 
användas i alla fordon och därför skulle en ytterligare kvaliteter behöva finnas 
tillgängliga för den åldrande fordonsflottan. Att investera för nya kvaliteter i en 
krympande marknad är inte affärsmässigt möjligt. 

Nu finns intressanta forskningsprojekt med att utveckla produktion av syntetiska 
bensinkomponenter som kan innebära en stor förändring för möjligheterna att 
blanda i förnybara komponenter i bensin. Här tittar man på lignin som råvarubas och 
då är råvarubasen större än den nuvarande för HVO. Kanske kan lignin också bli en 
råvarubas även för HVO. 

 

Biogas 

Fordonsgas står idag för cirka 1,8% av energin i transportsektorn. Biogas utgör ca 
74% (2015) av fordonsgasen. Fordonsflottan av lätta fordon utgjorde ca 42700 bilar 
vi utgången av 2015. Antalet bilar ökar inte i takt med nybilsförsäljningen  av gasbilar 
då andrahandsmarknaden i inte obetydlig omfattning finns utanför Sverige. Biogas är 
i likhet med exempelvis HVO full skattebefriad. Biogas har utöver det haft och har ett 
stort antal andra stöd såsom produktionsstödstöd till tankställen,(KLIMP, LIP, 
metanreduceringsstöd, Klimatklivet mm.).   

 

Vätgas 

Idag finns det tre vätgasstationer och lika många fordon i Sverige. En bränslecellsbil 
är i princip en elbil som producerar elen från vätgas. För att få en effektiv och 
konkurrenskraftig produktion krävs att det finns ett elöverskott från förnybara källor 
som inte kan lagras. I Sverige har man tittat på perioder av elöverskott och bedömt 
det till cirka 800 timmar per år. För att få till ett konkurrenskraftigt pris på vätgas 
behöver elöverskottet från koldioxidfri produktion vara mycket större. Man kan 
därför inte jämföra läget i Tyskland, som har fler timmar av elöverskott från  vind och 
sol, som man kan producera vätgas ifrån, vilket inte är fallet i Sverige. 

Kostnaden för en tankstation för vätgas är i storleksordningen 10-15 MSEK  och till 
detta kommer själva produktionen av vätgas. Det kommer inte byggas tankstationer 
annat än om det finns stora subventioner/bidrag att tillgå. 
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Pumplagen 

SPBI anser att det nu är dags att avskaffa pumplagen (SFS 2005:1248). De flesta 
aktörer valt att uppfylla genom att tillhandahålla etanol E85 då det var det billigaste 
sättet att uppfylla kravet då det inte fanns en kommersiell efterfrågan som 
motsvarade lagkravet. Då regeringen valde att avskaffa fördelarna för de 
konsumenter som köpte flexifuelfordon (FFV) slutade marknaden att öka med FFV 
fordon. EU:s statsstödsregler har nu också tvingat Sverige att höja skatten på E85 så 
att det nu inte längre är lönsamt för FFV ägarna att köra på E85. Eftersom det just är 
en flexifuelfordon har de möjligheten att använda bensin vilket idag är mer 
ekonomisk gynnsamt. 

 

Ny biodrivmedelsproduktion 

Det finns ett uttalat önskemål om att få till fler demonstrationsprojekt inom 
Biodrivmedelproduktion och som senare leder till kommersiella anläggningar. SPBI 
menar här att man måste se över förutsättningarna i hela kedjan för att det skall 
hända. Man kan ofta läsa att bara det finns långsiktiga villkor så kommer 
anläggningarna att byggas.  De projekt för nya biodrivmedelsanläggningar som 
innebär att nya fordon samt ny infrastruktur byggas har sämre förutsättningar att 
lyckas. Biodrivmedel som kan användas i befintliga fordon och som har en utbyggd 
infrastruktur har därmed en stor komparativ fördel. Utöver detta finns ofta också en 
stor skillnad i investeringskostnaden för de olika biodrivmedelsproduktions-
anläggningar vilket också behöver beaktas. 
 

Konsumenternas preferenser 

I FFF utredningen var en av förutsättningarna att allt färre skulle inneha bil och 
bedömningen att nå 80% reduktions av växthusgasemissionerna 2030 byggde på att 
fordonsflottan minskat med 2 miljoner bilar. Mot bakgrund av ovanstående så visar 
nybilsförsäljningen av fordon inga tecken på att gå i den riktningen. 

2015 innebar ett nytt försäljningsrekord med en nybilsförsäljning  på cirka 335 000 
bilar. Konsumenterna väljer trots en låg användningsgrad av fordon att värdera 
innehavet och tillgången till en egen bil. För att uppnå den önskade minskningen 
måste helt andra styrmedel användas vilket politiskt blir en utmaning. 

 

Energieffektivisering 

Den sparade litern/kWh är den bästa litern/kWh. 

Utfallet av ett system för effektivisering av fordonsflottan är dock helt avgörande för 
hur fordonsflottans framtida energieffektivitet kommer att se ut. Vidare är det 
avgörande hur fordonsflottans acceptans för nuvarande och kommande biodrivmedel 
ser ut och acceptansen samt tillgången på drop-in bränslen sätter gränser för vilka 
nivåer som föreslagna kvotplikter kan sättas på och hur den framtida 
drivmedelsförsörjningen behöver se ut.  

Elmotorn är energieffektiv men det kan finnas anledning att se över hur elen 
producerats ur klimatperspektiv och förbrukningen av primärenergi för 
elproduktionen. Sveriges elproduktion är i stort sett fossilfri men i övriga EU är den i 
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hög grad beroende av fossila produkter för elproduktionen. Därför är frågan om hur 
marginalelen produceras en viktig fråga att beakta.  

Andra fördelar för elbilar är ur luftemissionssynpunkt vilket är en viktig aspekt i 
storstäder. 

När det gäller den nya körcykelns för dieselbilar kommer den sannolikt att leda till 
ökad bränsleförbrukning för att uppnå utsläppsvärdena. 

 

Teknikneutralitet 

Vägen mot en fossilfri transportsektor bör vara teknikneutral och de biodrivmedel 
och fordon som når verklighet och marknaden bör göra det på marknadens villkor. 
Därför skall styrmedlen vara så teknikneutrala som möjligt. 

 

Sjunkande volymer/Regionala försörjningssystem 

En framgångsrik energieffektivisering av fordon och i kombination med diversifiering 
av fler olika drivmedel/biodrivmedel kommer att göra det ännu svårare att få 
lönsamhet i försäljningsställen för drivmedel framförallt i glesbygd. SPBI anser att 
man måste adressera problemet med att distribuera flera olika typer av drivmedel 
med minskande volymer och anser att denna fråga måste beaktas bl.a. ur ett 
försörjningsperspektiv framför allt i glesbygd.  

 

Trygg energiförsörjning 

En aspekt som ofta glöms bort är samhällets behov av trygg energiförsörjning i lägen 
av kris. Idag finns det beredskapslagerkrav enligt ett EU direktiv 2009/119/EG vilket 
betyder att aktörerna på marknaden skall hålla 90 dagars lager. Utöver dessa lager 
finns också betydande volymer hos exempelvis sjukhus, offentliga myndigheter, 
kraftverk,  m.m. för att driva reservkraftverk. Många biodrivmedel lämpar sig inte för 
långtidslagring och därför bör man se över hur man säkerställer samhällets behov av 
energi vid ett läge då man har en fossilfri transportsektor. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Alla idag befintliga biodrivmedel är dyrare än sina fossila motsvarigheter. Till detta 
faktum inte längre är fallet finns aspekten om påverkan på samhällsekonomin som 
måste hanteras.  
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Grafen ovan visar prisdifferenserna i fossildrivmedelsekvivalenter som de såg ut i 
februari 2016. Priserna på världsmarknaden kommer naturligt att variera över tid 
men visar ändå på skillnaden. Biodrivmedlen brukar ligga ungefär kring 4 kr per 
ekvivalentliter över de fossila. Vid en användning på ungefär 10 miljarder liter per år 
är den samhällsekonomiska effekten ca 40 miljarder per år vid ett totalt byte. Detta 
är naturligtvis en approximation men visar ändå på behovet av att adressera 
utmaningen i arbetet. 

 

Övrigt 

Dessa sammanfattande och översiktliga synpunkter kan utvecklas vidare och SPBI 
hoppas på att det framöver också kommer att föras en dialog med branschen om 
vägen mot en fossilfri transportsektor. 
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