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Abstract 
Our modern society is in many ways built with and dependent on fossil fuels, which are used for energy 
production as well as for transporting humans and goods. Without the oil, many of the things we take for granted 
would not be possible. During the last century, the use of oil has increased steadily and will probably keep 
increasing as the world population and the economic well-being for many people increase. Since the oil is a finite 
resource, we will have to find other fuels that can replace it if we want to keep the same rate of development in 
the future as the availability of petrol fuels will decrease with rising prices as a result. Furthermore, fossil fuels 
have the disadvantage that they produce harmful emissions when combusted and thus affect the climate and air 
quality locally and globally. In this report we present a number of renewable fuels which could work as 
substitutes for diesel as fuel for trucks. The alternatives are evaluated along the three dimensions of sustainable 
development in a qualitative and a quantitative analysis. The result of the study shows that it will be difficult to 
completely replace the diesel with renewable fuels by 2030, but that the best alternative available today is biogas, 
which should be focused on for further development.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Det svenska samhället och näringslivet är beroende av effektiva och väl fungerande godstransporter och utan 
dessa kan varken företagen eller samhället i stort fungera på ett effektivt sätt. År 2010 uppgick den totala volymen 
transporterat gods inom Sverige till 584 miljoner ton och den största delen, 86 procent, transporterades på väg. 
Merparten av detta gods transporterades med tunga lastbilar, dvs. lastbilar med en totalvikt på mer än 3,5 ton. Den 
höga andelen vägtransporter visar på att Sverige idag är beroende av lastbilstransporterna och att samhället skulle 
ha svårt att fungera utan dessa.[1] 
 
En anledning till att transporter med lastbil är så pass vanliga är att man med dessa kan uppnå en högre flexibilitet 
än med andra transportmedel. Sådana alternativ som tåg, båt eller flyg kräver en mer utbyggd infrastruktur och är 
begränsade av geografiska förutsättningar. Lastbilar erbjuder dessutom en flexibilitet i vilka volymer som är 
ekonomiskt hållbara att transportera eftersom de fasta kostnaderna är relativt låga. För att det ska vara försvarbart 
att transportera gods med båt krävs det till exempel att man fraktar en så stor volym att marginalkostnaden blir 
rimlig. 
 
En viktig konsekvens av godstransporterna med lastbil är det stora bidraget till Sveriges totala koldioxidutsläpp 
som dessa står för. Anledningen till detta är att diesel, som ju är ett fossilt drivmedel, är det vanligaste bränslet i 
lastbilsmotorer. Den här branschen har därmed ett betydande bidrag till den globala uppvärmningen och dess 
konsekvenser. Den uppmärksammade Sternrapporten tar upp detta och kan summeras med att om vi inte vidtar 
kraftiga åtgärder för att minska utsläppen idag kommer det krävas allt större medel i framtiden. I rapporten skrivs 
det att: “Vinsterna av stränga och tidiga åtgärder överväger med marginal de ekonomiska kostnaderna av att inte 
agera”[2].  
 
Sverige är ett av de länder som tagit fasta på detta och börjat sätta upp seriösa och kraftfulla mål för att fasa ut 
användningen av fossila bränslen i ett försök att göra sig av med fossilberoendet. Detta klargjordes i 
regeringspropositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik 2008/09:162-163 från 2008, som antogs av 
riksdagen 2009. I propositionen står det bland annat att Sverige bör ha en fordonsflotta som är oberoende av 
fossila bränslen senast år 2030.[3] Detta innefattar såväl personbilar som bussar och lastbilar. Vi ska undersöka 
vad det finns för möjligheter att uppnå detta mål inom lastbilstrafiken genom att kartlägga tänkbara alternativa 
bränslen som kan användas i lastbilar.  

1.2. Syfte 
Syftet med detta arbete är att utreda vilka alternativ som finns till petroleum och kan ersätta diesel som bränsle för 
lastbilar. Vi vill ta reda på vilka av de alternativ som finns på bordet idag som faktiskt kan vara rimliga ersättare. 
Ett ersättande drivmedel måste ha de rätta tekniska förutsättningarna, ha en rimlig kostnad och kunna produceras 
utan att utgöra ett hot mot den sociala hållbarheten. Efter en inledande kvalitativ undersökning av alternativen ska 
vi sedan genomföra en kvantitativ studie för att slutligen välja ut det drivmedel som vi anser är det bästa 
alternativet. Vi kommer att bedöma drivmedlen utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling identifierade av 
Brundtlandkommissionen d.v.s. social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Målet med arbetet är att föreslå ett 
förnybart drivmedel som på relativt kort sikt kan ersätta dieseln och som man bör satsa på att utveckla. 
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1.3. Metod 
Vi har i detta arbete genomfört en kvalitativ och en kvantitativ studie av de drivmedel som vi har identifierat som 
tänkbara alternativ. Den kvalitativa studien bygger på information om fyra aspekter av varje undersökt drivmedel, 
nämligen framställning, användning, pris och utsläpp. För att göra rapporten överskådlig och lättare för läsaren att 
sätta sig in i har vi valt att behandla dessa aspekter för varje drivmedel i separata avsnitt. De aspekter som vi har 
valt att titta närmare på är sådana som vi anser är relevanta med avseende på arbetets syfte då de kan kopplas till 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Informationen som vi har baserat studien på kommer från ett antal 
vetenskapliga artiklar, rapporter och internetkällor. 
 
Den kvantitativa studien i detta arbete bygger på en mängd data om fyra attribut som vi anser vara relevanta för 
undersökningen och jämförelsen av de aktuella drivmedlen. Dessa attribut är pris, utsläpp, tillgänglighet och 
tillgång. Vi började med att samla in historiska data över de behandlade attributen från olika internetkällor för att 
kunna upprätta prognoser över hur utvecklingen skulle kunna komma att se ut fram till år 2030. De prognoser vi 
gjorde är utförda enligt Holts modell och bygger på att man har dataserier som visar trender men saknar 
säsongsfluktuationer, vilket stämde med våra dataserier. De dataserier vi fick tillgång till hade olika intervaller 
mellan värdena, till exempel pris per dag och produktion per år. Vi valde därför att i vissa fall titta på 
månadsgenomsnitt som vi sedan räknade om till kvartalsgenomsnitt för att få mer lättahanterliga dataserier. 
 
De prognosticerade värdena för de olika drivmedlen år 2030 använde vi för att med hjälp av en Multi Attribute 
Utility model (MAU) kunna välja ut det bästa alternativet utifrån de fyra attributen i studien. Denna modell 
bygger på att man ger varje drivmedel en poäng och varje attribut en vikt, dvs. en andel av den totala nyttan 
(utility). Vi valde att ge attributet tillgänglighet en lägre vikt än de övriga eftersom vi anser att detta attribut är 
minst betydelsefullt då tillgängligheten bör vara lättast att påverka. Då vi inte kunde uppskatta vilket av de övriga 
attributen som var viktigast lät vi dem variera mellan tre olika vikter vilket resulterade i ett antal viktscenarier som 
gav varierande poängsummor. Vi använde dessutom tre olika poängsystem för att ytterligare förstärka modellens 
trovärdighet genom att minska risken för att något drivmedel gynnas av ett särskilt poängsystem. För att kunna 
jämföra drivmedlen beräknade vi slutligen ett poänggenomsnitt över alla scenarier och poängsystem. 

1.4. Avgränsningar 
Den viktigaste avgränsningen i detta arbete är valet av undersökta drivmedel. Det finns naturligtvis fler tänkbara 
alternativ än de vi har valt att fokusera på, t.ex. eldrift, men vi har valt att undersöka de drivmedel som vi tror har 
störst möjlighet att ersätta dieseln inom den aktuella tidsperioden. En anledning till att eldriften är ointressant i 
dagsläget är det faktum att den el som används för att ladda batterierna som driver motorerna måste vara förnybar 
om man ska åstadkomma en minskning av CO2-utsläppen. Dessutom är räckvidden för dagens batterier kraftigt 
begränsad för personbilar och på grund av de stora vikterna ännu sämre för lastbilar. Vidare har vi valt att 
avgränsa arbetet till att inkludera lastbilstrafiken enbart i Sverige eftersom vi här har ett regeringsmål om en 
fossiloberoende fordonsflotta. 
 
Vi har i vår kvantitativa studie valt att titta på produktionen i Europa eftersom vi endast hade tillgång till data över 
de undersökta drivmedlen inom EU. Det hade varit mer relevant att undersöka världsproduktionen då exempelvis 
etanol produceras i betydligt större volymer utanför än inom EU, och det förekommer en stor handel 
internationellt. Bristen på data gjorde det dock omöjligt för oss att genomföra studien på den globala produktionen 
varför vi valde att begränsa oss. I den kvantitativa analysen av utsläpp valde vi att enbart titta på CO2 och i och 
med att det var svårt att få tag på historiska data samt att utsläppsnivåerna även kan variera mellan olika 
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motorfabrikat så valde vi att låta dessa värden vara konstanta. De attribut vi tittade på i den kvantitativa studien, 
dvs. pris, utsläpp, tillgänglighet och tillgång, valde vi med bakgrunden att de har en stark koppling till hur ett 
drivmedel presterar med avseende på hållbar utveckling. Dessutom är det möjligt att hitta data på och kvantifiera 
dessa attribut så att de kan jämföras. De aspekter vi har undersökt i den kvalitativa studien är på samma sätt som 
de kvantitativa attributen kopplade till hållbar utveckling, men är till viss del svårare att kvantifiera. Vi har 
undersökt följande aspekter: 
 

• Framställning 
 Råvaror, processer, omvärldspåverkan osv. 

• Användning 
 Drivmedlets egenskaper, begränsningar, tillgänglighet osv. 

• Pris 
 Faktorer som påverkar prissättning, beskattning osv. 

• Utsläpp 
 Utsläpp av CO2 ur ett livscykelperspektiv samt utsläpp av andra skadliga ämnen 

 
Alla dessa aspekter är kopplade till åtminstone en av dimensionerna av hållbar utveckling. Framställningen är 
exempelvis beroende av energi som i vissa fall kommer från fossila bränslen samt tillgång till odlingsmark vilket 
gör att den kan kopplas till såväl ekologisk som social hållbarhet. Användningen och priset är framförallt 
kopplade till den ekonomiska hållbarheten och utsläppen är starkast kopplade till ekologisk hållbarhet. 
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2. Lastbilstrafiken  
Detta kapitel ger en bild av hur lastbilstrafiken i Sverige ser ut i dagsläget med fakta om bland annat sträckor, 
godsvolymer och utsläpp. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en förståelse för vad ett alternativt drivmedel 
bör klara av för att kunna klassas som en rimlig ersättare till dieseln. 

2.1. Volymer 
År 2011 transporterades 325 miljoner ton gods i Sverige vilket innebar att svenska lastbilar utförde ca 37 
miljarder tonkilometer transportarbete, varav 90 procent utfördes inom Sverige. En femtedel av denna godsvolym 
lastades och lossades i de tre storstadsregionerna, dvs. i områdena kring Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 
samma år utfördes den största delen av transporterna inom Sverige med lastbil på sträckor mellan 200 och 299 
kilometer och denna körsträcka har även varit vanligast under hela 2000-talet. Detta innebar att 72 procent av alla 
utförda inrikestransporter ägde rum inom ett läns gränser, och det är således intressant att främst söka efter 
alternativa drivmedel för lastbilar som har potential att klara kortare sträckor.  
 
Det är de stora lastbilarna som dominerar transporten på de svenska vägarna och fordon med sju axlar står för en 
stor del av transportarbetet inom den svenska lastbilstrafiken. År 2011 räknar man med att 71 procent av allt 
inrikes transportarbete utfördes av lastbilsekipage med sju axlar. Samma år utfördes den största andelen av allt 
inrikes transportarbete, 44 procent, av ekipage med en maximilastvikt på mellan 30-39,9 ton. Ekipage med en 
maximilastvikt mellan 40-49,9 ton utförde 43 procent av transportarbetet. Dessa två lastviktsklasser utförde 
sammanlagt 87 procent av allt transportarbete inom Sverige år 2011 och dominerar således marknaden. Därav kan 
vi konstatera att ett rimligt alternativ till dieselmotorn bör klara av dessa vikter och sträckor för att det ska vara 
realistiskt att använda den i lastbilar i verkliga situationer.[1] 

2.2. Priser & kostnader 
Priset på råolja har ökat under de senaste decennierna och även om det fluktuerar över tiden så är trenden att priset 
stiger och kan väntas fortsätta stiga även i framtiden. Det finns forskare och vetenskapsmän inom flera olika 
områden som varnar för att oljeproduktionen kommer att nå en topp inom en snar framtid[4]. Om hotet om Peak 
Oil realiseras, vilket mycket forskning indikerar, så kan priserna på råolja komma att eskalera inom en relativt 
snar framtid pga. brist i utbudet. 
 
Att priserna på råolja stigit har naturligtvis lett till att priset på diesel, som ju är det vanligaste drivmedlet i 
lastbilsmotorer, också har kommit att stiga. I figur 1 ser vi prisutvecklingen för de tre vanligaste drivmedlen, från 
1980 fram till 2013 och vi kan där se att priset på diesel har mer än tredubblats under denna period. Den här 
ökningen leder till att det blir allt dyrare att transportera gods med lastbil vilket naturligtvis gör det intressant för 
företag som använder den här typen av transporter att se sig om efter alternativa drivmedel. Om Peak Oil inträffar 
i kombination med en stigande efterfrågan kan fordon som nyttjar de traditionella förbränningsmotorerna, 
exempelvis dagens lastbilar, komma att bli obsoleta.  
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Figur 1. Prisutveckling för bensin, diesel och etanol, med hänsyn tagen till konsumentprisindex [29] 
 

2.3. Utsläpp 
Om vi ser på statistik över utsläpp av koldioxidekvivalenter i Sverige så kan vi konstatera att transportsektorn står 
för ungefär en tredjedel av den totala mängden utsläpp, se Figur 2. Den största mängden utsläpp inom denna 
sektor, ungefär två tredjedelar, kommer från personbilar medan tunga lastbilar och bussar står för ungefär en 
tredjedel, se Figur 3. Till synes är det personbilarna som är de stora miljöbovarna i dagsläget, men faktum 
kvarstår dock att driften av lastbilar är betydligt mer energikrävande per fordon pga. de tunga lasterna som i 
genomsnitt transporteras. Lastbilstransporter är även mer betydelsefulla ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då 
många av privatpersonerna förmodligen skulle klara sig utan en bil i dagsläget.  
 

 
Figur 2. 
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Figur 3. 
 
När man talar om reglerade trafikutsläpp är det i huvudsak fyra varianter av utsläpp som har en negativ inverkan 
på människors hälsa och på klimatet. Dessa utsläpp, som består av kväveoxider, partiklar, kolväten och koloxider, 
är hårt reglerade och de tillåtna utsläppsnivåerna per fordon sänks hela tiden[5]. Inom EU använder man sedan 
1988 ett klassificeringssystem för tunga lastbilar med avseende på nivåerna av de huvudsakliga skadliga gaserna 
samt partikelhalter i avgaserna från lastbilsmotorer. Detta system används för att reglera försäljningen av nya 
lastbilar genom att man endast tillåter försäljning av fordon som vid ett standardiserat test uppfyller de rådande 
kraven. Kraven har skärpts i ett antal steg, från Euro 0 som infördes 1988 till Euro IV som införs 2013 som det 
senaste steget[6]. Äldre fordon är undantagna från kraven vilket leder till att utsläppen från tunga lastbilar 
kommer att minska gradvis i och med att äldre fordon ersätts av nya. 
 
De huvudsakliga utsläppen man talar om när det kommer till utsläpsregleringen för tunga dieselfordon är 
kväveoxider och partiklar[5]. Nästa steg i regleringsprocessen är utsläppssteget Euro VI som införs under det 
första kvartalet 2013 och väntas ha nått fullt genomslag i januari 2014. I och med Euro VI kommer de godkända 
partikelnivåerna att reduceras med 50 procent och kväveoxidnivåerna med 80 procent i jämförelse med de 
föregående klargjorda reglerna i Euro V. Detta ställer allt högre krav på bland annat lastbilstillverkare och kan 
innebära att man börjar investera mer i forskning och utveckling av alternativ till dieseln. Enligt Volvo finns det i 
dagsläget ingen energikälla som ensam kan ersätta oljan. Volvo satsar istället mycket på att integrera naturgas i 
dieseldriften av sina lastbilar. Jämfört med de traditionella gasfordonen kan Volvos nya metandiesellastbilar 
realisera uppemot 40 % högre energieffektivitet vilket resulterar i 25 % lägre bränsleförbrukning. Utöver de 
sänkta kostnaderna på bränslet som gasen kan innebära så kan bytet från diesel till fordonsgas också kraftigt 
minska koldioxidutsläppen, framförallt med biogas.[5] Detta är ett av sätten att klara av de allt strängare 
utsläppsbegränsningarna. 
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3. Alternativa drivmedel 
Vi har valt ut ett antal förnybara drivmedel som skulle kunna användas som substitut till konventionell diesel, 
nämligen biodiesel, fordonsgas, etanol och vätgas. När vi undersökte vilka alternativ som finns i dagsläget var 
dessa de som verkade vara de vanligast förekommande drivmedlen och eftersom vi inte hade möjlighet att ta upp 
alla tänkbara alternativ i detta arbete valde vi att fokusera på dessa. I detta kapitel presenteras den kvalitativa 
studie av drivmedlen som vi använder som komplement till den kvantitativa analysen i kapitel fyra. 

3.1. Biodiesel 
Med biodiesel avser vi sådana drivmedel som är förnybara eftersom de tillverkas av vegetabiliska eller animaliska 
fetter. Det finns i dagsläget två huvudsakliga typer av biodiesel, fettsyrametylestrar (FAME, fatty acid methyl 
esters) och vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO, hydrotreated vegetable oil). Man skiljer ibland dessa två typer 
åt genom att kalla FAME för biodiesel och HVO för förnybar diesel, men vi kommer att kalla båda för biodiesel 
eftersom råvaran för de båda är biomassa. Eftersom biodiesel tillverkas av biomassa får man dock inget 
nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränningen. Utsläppen är således biogena och motsvarar den 
mängd koldioxid som genom fotosyntes har tagits upp från atmosfären av de växter som man framställer 
biodieseln av och man får således ett slutet kretslopp för kolet.[9][11] 

3.1.1. Framställning 
En stor fördel med biodiesel är att den går att framställa från en lång rad olika råvaror, såsom växtoljor, 
animaliska fetter, olja från alger och förbrukade matlagningsoljor, t.ex. frityrolja. Alla växter som man kan 
utvinna olja ur lämpar sig för biodieselproduktion och det finns således gott om tänkbara grödor. Till de 
vanligaste räknas sojabönor, raps, solrosor och palmer, varav palmolja och sojaolja utgör den största delen av 
världsproduktionen av växtolja (32 procent respektive 27 procent 2009)[7]. Ett stort problem är dock att många av 
de användbara grödorna även kan användas som livsmedel, vilket skapar en konflikt mellan bränsleproduktion 
och matproduktion. Det kan även vara problematiskt att avsätta mark för odling av drivmedelsgrödor eftersom 
denna mark skulle kunna användas för odling av livsmedelsgrödor, ett problem som även uppstår vid 
framställning av etanol. För att kringgå denna problematik är det intressant att hitta grödor som inte konkurrerar 
med livsmedelsproduktionen och samtidigt kan ge en god avkastning i form av olja. En av de grödor som anses 
uppfylla dessa krav är Jatropha curcas, ett litet träd med oätliga frukter vars frön har ett högt oljeinnehåll. Detta 
träd anses ha stor potential vad gäller biodieselproduktion eftersom det kan växa i bördig jord såväl som på sandig 
eller stenig och näringsfattig mark. Det kräver inte mycket vatten för att kunna växa och det kan överleva 
torrperioder.[8] 
 
FAME består av långa alkylesterkedjor varav de vanligast förekommande är metylestrar. Dessa kan framställas på 
några olika sätt men den dominerande metoden i dagsläget är Baskatalyserad omestring[9]. Innan man kan 
genomföra denna process måste man dock avlägsna orenheter från råvaran, samt avlägsna eventuellt vatten för att 
undvika utfällning av salter av fettsyrorna längre fram i tillverkningsprocessen. När detta är klart låter man 
lipiderna i råvaran reagera med en alkohol, vanligtvis metanol eller etanol, så att det sker en omestring. Produkten 
av denna reaktion är huvudsakligen alkylestrar, som alltså utgör biodieseln, och glycerol som är en biprodukt av 
reaktionen. Glycerolen är en nyttig biprodukt som kan användas på många sätt, bland annat som sötningsmedel 
och vid framställning av sprängämnen[10]. Man skiljer glycerolen från biodieseln genom gravitationell 
sedimentering eller centrifugering. 
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Till skillnad från FAME består HVO av paraffiniska kolväten som är identiska med de kolväten som återfinns i 
petroleumdiesel och är fria från aromater och svavel[7][11]. För att framställa dessa kolväten utför man hydrering 
av oljan vilket innebär att man under inverkan av en katalysator avlägsnar syre från triglyceriderna med hjälp av 
väte och omvandlar detta till vatten. En nackdel med HVO-framställningen är att vätgasen är dyr att framställa, 
vilket gör denna typ av biodiesel dyrare än FAME[26]. 

3.1.2. Användning 
I det föregående avsnittet berättade vi att man kan framställa biodiesel av flera olika typer av råvaror, där 
sojabönor, raps, palmer och solrosor utgör några av de vanligaste. En viktig egenskap hos biodiesel är att den kan 
användas i många nyare konventionella dieselmotorer utan att dessa behöver modifieras. Eventuella 
modifikationer som kan behöva genomföras är byte av packningar, slangar och liknande, då ren FAME bryter ned 
den typ av gummi som förekommer i äldre och vissa nya motorer. Eftersom oljor från de olika råvarorna inte är 
identiska utan skiljer sig från varandra när det kommer till molekylstrukeren så har de även olika egenskaper, 
vilket är viktigt att känna till. De viktigaste egenskaperna som är aktuella för konsumenter i Sverige är egenskaper 
relaterade till temperatur. Vissa råvaror ger bränslen som i ren form endast är flytande vid plusgrader och kan 
därför endast användas med tillsatser eller för inblandning i vanlig diesel under vinterperioden[12]. Tack vare att 
biodieseln har egenskaper som liknar petroleumdieselns vad gäller förbränning kan man blanda dessa med goda 
resultat.[9][11] 

3.1.3. Pris 
Det man kan se i Europa idag är att aktörer anpassar sig efter nya direktiv och mål som sätts av lagstiftare. Ett av 
dessa är utsläppsdirektivet Euro, som reglerar hur mycket giftiga gaser och partiklar nytillverkade lastbilar tillåts 
släppa ut. Regler och policies som dessa är de största faktorerna som påverkar efterfrågan på nya förnybara 
drivmedel. Detta innebär att det även är politikerna i Europa som indirekt avgör prissättningen på de nya 
drivmedlen, eftersom priset enligt makroekonomins principer är direkt beroende av efterfrågan. Det är också 
regeringarnas målsättningar som till stor del avgör hur stort utbudet på biodiesel är. Drivkrafterna bakom dessa 
mål är klimatfrågan, jordbrukspolitiken, försörjningstryggheten och det faktum att man vill minska sitt 
oljeberoende.[7] 
 
I mars i år låg priset på biodiesel på 13 kronor per liter vilket är relativt billigt i jämförelse med många andra 
drivmedel. För att kunna göra en rättvis jämförelse av priset för olika drivmedel kan man dock inte jämföra 
literpriset utan man måste ta hänsyn till drivmedlets energiinnehåll. I mars kostade biodieseln som sagt cirka 
13 kr/liter och dieseln kostade 14,56 kr/liter vilket innebär att biodieseln är ungefär 1,50 kr billigare per liter än 
dieseln[13]. Omräknat och med hänsyn taget till energiinnehållet låg biodieseln på 414 kr/MBtu (miljoner Btu) 
vilket kan jämföras med dieselpriset som låg på 435 kr/MBtu. Btu står för British thermal unit och är en enhet 
som ofta används för att mäta energiinnehållet i drivmedel. En Btu är den värmeenergi som krävs för att höja ett 
pund vatten med en grad Fahrenheit[14]. Det vi kan konstatera är alltså att biodieseln idag är en billigare 
energikälla än dieseln. Det kan dock nämnas att biodrivmedel, däribland biodiesel, etanol och biogas för 
närvarande är helt befriade från energi- och koldioxidskatter i Sverige vilket bidrar till att göra dem billigare.[15] 
 
Enligt Analys av marknaderna för etanol och biodiesel[7] har världsmarknadspriset på etanol och biodiesel en 
klar koppling till priset på olja då dessa drivmedel representerar substitut till de fossila alternativen. Om oljepriset 
fortsätter att stiga så kommer det sannolikt att leda till att efterfrågan på biodrivmedel ökar, vilket i sin tur 
kommer att få priset på biodrivmedel att stiga. Priset på biodiesel är förstås också beroende på prisläget på 
råvarorna som krävs i framställningsprocessen. En dålig skörd av solrosor till följd av dålig nederbörd kan 
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innebära ett minskat utbud av solrosolja och således ett förhöjt pris. Detta skulle innebära ett högre pris på 
biodiesel.  

3.1.4. Utsläpp 
Enligt Exhaust Emissions of a Diesel Engine Operating by Biodiesel Fuel[16] kan biodiesel vara ett seriöst 
alternativ till dieseln eftersom det kan reducera koldioxidutsläppen markant och fortfarande ge en jämförbar 
prestanda vid förbränning i en dieselmotor. Biodiesel kan köras i alla dieselmotorer i såväl ren form som i olika 
blandningar med traditionell diesel. Vid så låga inblandningsnivåer som 20 procent biodiesel (i studien användes 
FAME) kan utsläppen av cancerframkallande ämnen minskas med 27 procent och de gaser som bidrar till 
växthuseffekten kan minskas signifikant[16]. Biodiesel i sin rena form bidrar inte till den globala uppvärmningen 
eftersom de växthusgaser som släpps ut vid förbränning redan ingår i kolets naturliga kretslopp. Detta bekräftas i 
Statoils drivmedelrapport 2011, där man samlat koldioxidutsläppen för olika typer av drivmedel och där biodiesel, 
i deras undersökning RME (rapsmetylester), inte släppte ut någon koldioxid alls vid förbränning. I rapporten 
jämförde man även effekten som olika grader av inblandningar av RME i petroleumdiesel hade på utsläppen. Ren 
RME minskar koldioxidutsläppen med hela 45 procent, och vid en fem-procentig inblandning åstadkommer man 
en utsläppsreduktion på två procent jämfört med ren diesel. All diesel som säljs i Sverige i dagsläget innehåller 
fem procent RME[15].  
 
När det kommer till förbränning av biodiesel så bidrar den inte med några växthusgaser som inte redan ingår i 
koletskretslopp, men i många fall är det mer intressant att titta på utsläppen ur ett livscykelsperspektiv där man 
även tar med utsläpp som uppstår vid tillverkningen av drivmedlet. Räknar man in produktionen så bidrar 
biodieseln, enligt Statoils drivmedelsrapport 2011, med 1,69kg koldioxid/liter vilket kan jämföras med dieseln 
som släpper ut 3,04kg/liter med produktion inräknat[15].  Biodieseln kan alltså i teorin nästan halvera utsläppen 
av koldioxid vid en storskalig övergång. 
 
En nackdel med biodieseln är att utsläppen av kväveoxider, NOx ökar vid förbränning jämfört med konventionell 
diesel. Kväveoxider har liksom svaveloxider en försurande effekt på naturen och de bidrar även till bildandet av 
marknära ozon som är skadligt för djur och växter. Utsläppen av partiklar och sot minskar dock om man använder 
biodiesel, vilket är positivt för luftkvaliteten som i många större städer runt om i världen är mycket dålig. Även 
utsläppen av oförbrända kolväten minskar på grund av att biodiesel innehåller mer syre än petroleumdiesel vilket 
möjliggör en mer fullständig förbränning[17]. Detta bidrar till att minska växthuseffekten eftersom kolväten är 
mycket potenta växthusgaser. 

3.2. Fordonsgas 
Den fordonsgas som säljs i Sverige idag är antingen ren biogas, ett förnybart drivmedel, eller en blandning av 
biogas och naturgas som liksom petroleumdiesel är ett fossilt bränsle. Gasen består av metan som är det lättaste 
kolvätet och den tankas vanligtvis i komprimerad form under högt tryck. Det förekommer även metan i flytande 
form som brukar betecknas LNG, Liquefied Natural Gas. Förbränningen av metangas är betydligt renare än 
förbränningen av diesel och man kan således minska koldioxidutsläppen från transportsektorn bara genom att byta 
ut dieseln mot naturgas. Om man istället för naturgas använder biogas blir resultatet naturligtvis ännu bättre 
eftersom den koldioxid som då släpps ut redan ingår i kolets kretslopp.  
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3.2.1. Framställning 
Naturgas är som sagt ett fossilt drivmedel och det framställs på ungefär samma sätt som råolja, det vill säga att 
den utvinns ur underjordiska depåer. Liksom oljan har naturgasen bildats genom att döda växter och djur har fått 
förmultna under inverkan av tryck och värme utan tillgång till syre. Gasen finns i porösa bergarter under marken 
och under havsbottnen och återfinns ofta i kombination med andra fossila bränslen såsom kol och råolja. När man 
började leta efter olja under 1800-talet påträffade man således ofta även naturgas, men eftersom denna var svår att 
transportera till konsumenter gjorde man sig ofta av med den genom att elda upp den vid utvinningen. Även i dag 
är det relativt vanligt att man eldar upp den gas som utvinns ur oljefält eftersom det inte är ekonomiskt lönsamt att 
ta vara på den[18][19]. 
 
Naturgasen som utvinns består till största delen, minst 70 procent, av metan. Den resterande delen utgörs främst 
av andra kolväten såsom etan, butan och propan samt en del orenheter och vatten [20]. Innan naturgasen används 
renas den och man separerar ut merparten av de andra kolvätena så att återstoden får en högre andel metan, i det 
svenska gasnätet cirka 90 procent. Eftersom gasen är osynlig och luktfri är det också vanligt att man tillsätter ett 
luktämne som gör det möjligt att upptäcka eventuella läckage i system där naturgas används[19]. 
 
Den förnybara komponenten i fordonsgasen är biogas som framställs från en rad olika organiska material såsom 
växtmaterial, avloppsslam och matavfall. Det finns två processer som används för att framställa biogas. Den 
vanligaste kallas för rötning som är en anaerob process, vilket innebär att den i likhet med bildandet av naturgas 
och olja sker i en syrefri miljö. Rötningsprocessen börjar med steget hydrolys som innebär att man låter enzymer 
och mikroorganismer sönderdela organiska föreningar i råmaterialet till enklare byggstenar i form av aminosyror 
och olika typer av socker. Nästa steg i processen är fermentering, det vill säga jäsning av materialet. Produkten av 
detta steg är en blandning av alkoholer, fettsyror och vätgas. I det sista steget i rötningsprocessen låter man 
återigen mikroorganismer inverka för att bilda den slutliga biogasen som består av mestadels metan och koldioxid 
samt en liten del vätgas och orenheter. För att man ska kunna använda biogasen som bränsle i 
förbränningsmotorer behöver man först öka energiinnehållet i den. Detta uppnås genom att man avlägsnar 
koldioxid så att andelen metan i gasen ökar. Man avlägsnar även vatten och föroreningar i form av svavel och 
partiklar i en så kallad uppgraderingsanläggning[21]. 

3.2.2. Användning 
Fordonsgas kan användas till att driva tunga fordon som lastbilar och bussar men tekniken har sina begränsningar. 
En fördel med att köra på fordonsgas är att man får en lägre bullernivå än vid dieseldrift, vilket är särskilt bra i 
tätbebyggda områden. Den största fördelen är dock att man kan reducera utsläppen av både koldioxid och andra 
skadliga ämnen. Består fordonsgasen av ren biogas, dvs. Biogas 100 så får man endast biogena utsläpp. Det 
huvudsakliga problemet med tunga gasfordon är att det krävs en stor och tung gastank vilket begränsar lastbilens 
räckvidd. För fjärrtransporter är därför fordonsgas inte det bästa alternativet då det skulle innebära fler starter och 
stopp för påfyllning av bränsle.[22] För att lösa problemet med räckvidden kan man använda sig av flytande 
istället för gasformigt metan. Detta drivmedel kan användas i dieselmotorer i upp till 75-procentig inblandning i 
diesel vilket kan minska CO2-utsläppen med upp till 70 procent och bränsleförbrukningen med cirka 25 procent 
jämfört med ren dieseldrift. En viktig fördel med flytande metan är att motorerna som körs på detta även går att 
köra på ren diesel, vilket ger större flexibilitet och längre räckvidd även om tillgängligheten till flytande metan är 
dålig som i dagsläget. 
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3.2.3. Pris 
Att köra bilar på fordonsgas är i dagsläget något billigare än att köra på diesel, vilket man ser om man jämför 
priset per mängd energi för respektive drivmedel. Det förekommer två typer av fordonsgas, Biogas 50 som 
innehåller 50 procent förnybar metangas och Biogas 100 som består helt och hållet av förnybar metangas. Om 
man ser till priset på fordonsgas kan vi konstatera att Biogas 50 exempelvis kostar 14,30 kr per normalkubikmeter 
och Biogas 100 kostar 13,85 kr/Nm3 på E.ONs gasstationer (riktpris 2013-04-09)[23]. Anledningen till att ren 
biogas är billigare är att den innehåller något mindre energi än fordonsgas med 50 procent naturgas vilket alltså 
innebär att man kommer något längre med en tank där gasen har en högre halt av naturgas. En ytterligare 
anledning till att biogasen är något billigare är att den beskattas annorlunda än naturgasen. Eftersom biogas är ett 
förnybart bränsle är det befriat från koldioxidbeskattning till skillnad från naturgas. Båda drivmedlen är belagda 
med en energiskatt, men biogasen har en lägre skattesats än naturgas, vilket gör den något billigare per 
energienhet[21]. 

3.2.4. Utsläpp 
I likhet med övriga drivmedel ger förbränningen av fordonsgas ett utsläpp av koldioxid, men som synes i figur 6 
har fordonsgas den lägsta utsläppsnivån per energienhet av de drivmedel vi har undersökt. Nettoutsläppet av 
koldioxid kommer från den fossila delen av fordonsgasen och ju mer biogas man använder desto lägre blir 
utsläppsnivån. Biogas kan dessutom produceras nära marknaden där den säljs vilket gör att utsläpp från 
transporter av gasen blir mindre än motsvarande utsläpp för naturgas. Ur ett livscykelperspektiv blir 
koldioxidutsläppen således minimala jämfört med naturgasen som utvinns långt ifrån dess marknader, till 
exempel i Nordsjön. För att minimera utsläppen från transporter av naturgas kan man dock transportera den 
genom pipelines vilket är energieffektivt och koldioxidneutralt. Om man jämför utsläppen från förbränning av 
naturgas med övriga fossila bränslen ser man att naturgasen är det överlägset bästa alternativet. Gasen släpper ut 
ca 25 procent mindre koldioxid än olja vid förbränning tack vare att den innehåller färre kolatomer per 
energienhet och den är även renare vad gäller utsläppen av andra skadliga ämnen såsom kväveoxider, svavel, 
tungmetaller och sot[19]. Metangas i sig är ett kolväte och således en växthusgas men den har en mycket starkare 
effekt på klimatet än koldioxid då dess förmåga att stoppa värmeutstrålning är ca 20 gånger större[24].  

3.3. Vätgas 
Vätgas består av den diatomära molekylen H2 och är en gas som inte förekommer fritt i naturen utan istället måste 
utvinnas från råvaror som innehåller väte, exempelvis från vatten genom elektrolys.[15] 
 
Vätgas kan inte utnyttjas direkt i vanliga dieselmotorer, istället behövs en elektrisk motor som kopplas till en 
uppsättning bränsleceller. Vätgasen passerar genom bränslecellerna där den reagerar med syre varvid en elektrisk 
ström genereras. Denna elektricitet används sedan för att driva elmotorn. Fördelen med bränsleceller är att de helt 
saknar rörliga delar vilket bland annat minskar slitage och reducerar behovet av underhåll och reparationer 
jämfört med traditionella förbränningsmotorer. Dessutom resulterar processen i vätgascellen i utsläpp av 
vattenånga istället för växthusgaser och andra skadliga ämnen. Bränsleceller är även bättre på att utnyttja energin i 
drivmedlet än de flesta andra motortyperna. Effektiviteten är ca 70 procent i detta avseende vilket kan jämföras 
med de bästa förbränningsmotorerna som kan komma upp i ca 45 procent vilket innebär att en större del av 
energin i bränslet omvandlas till värme. 
 
Det huvudsakliga problemet med vätgasdrift är att det inte finns någon kostnadseffektiv metod för att framställa 
vätgas i dagsläget. Det går åt mer energi för att utvinna den än vad den resulterande gasen innehåller, och detta är 
ett problem som inte ser ut att ha någon lösning inom en överskådlig framtid[25]. Vätgas produceras främst 
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genom ångreformering där råvaran består av naturgas. Med denna process går det åt naturgas motsvarande 
3,75kWh för att producera 3kWh energi i form av vätgas. Vätgas kan även framställas genom elektrolys av vatten, 
vilket innebär att vattnet sönderdelas till vätgas och syre istället för vätgas och koldioxid som är produkterna från 
ångreformering. Vid elektrolys går det åt 5kWh elektricitet för att producera vätgas motsvarande 3kWh 
energi.[26] Det är alltså inte driftteknologin som är det huvudsakliga hindret för vätgasens användning som 
drivmedel utan framställningen. Faktum är att bränsleceller som går på vätgas inte bara kan ersätta 
förbränningsmotorerna i personbilar utan är fullgoda alternativ även till driften av tunga fordon som lastbilar och 
bussar.[27] 
 
Lagringen av vätgas är ytterligare en faktor som hindrar vätgasen från att avancera som ett alternativt 
fordonsbränsle. Enligt en industristandard förvaras vätgas i komprimerad form i gasflaskor med ett tryck på 200 
bar. När gasen ska användas som fordonsbränsle måste den komprimeras igen, vilket resulterar i energiförluster i 
storleken fem till tio procent. Dagens vätgastankar är tillverkade i kolfibermaterial som kräver en komplex 
tillverkningsteknik, vilket innebär att tankarna blir väldigt dyra. Ett annat sätt att förvara vätgas är att kyla den till 
flytande form, vilket är runt −253∘C, och förvara den i kryotankar. Denna lagringsform kräver inte lika mycket 
utrymme men leder till initiala energiförluster på ca 30 procent och inkrementella energiförluster som tillkommer 
med tiden.[28] 
 
Trots att vi kan konstatera att vätgasdrift av fordon tillsammans med eldrift är det renaste alternativet med 
avseende på utsläpp från själva transportarbetet anser vi att det inte är ett rimligt alternativ till dieseln. Om man 
ska framställa vätgas genom elektrolys av vatten måste den el man använder vara producerad på ett miljövänligt 
sätt, annars innebär vätgasdriften bara att man flyttar utsläppen. Med den energiförlust som elektrolys av vatten 
innebär verkar det orimligt att täcka hela lastbilsflottans energibehov med icke-fossil elektricitet och dessutom 
ekonomiskt ohållbart. Framställningen och förvaringen av vätgas är de stora problemen med denna teknologi och 
de ser inte ut att ha någon lösning inom en snar framtid, varför vi fortsättningsvis kommer att försumma 
bränslecellsteknologin i detta arbete. 

3.5. Etanol 
Etanol är ett annat namn för etylalkohol och syftar till den kemiska föreningen C2H5OH. Etanol är ett förnybart 
drivmedel och ett alternativ till de fossila drivmedlen då den kan tillverkas av grödor rika på socker såsom vete 
och sockerrör samt annan biomassa. I Sverige säljs etanolen huvudsakligen som E85 som är en blandning av ca 
85 procent etanol och 15 procent bensin. På vintern kan dock denna blandning istället spädas ut till cirka 75 
procent etanol för att underlätta kallstarter.[29] Etanol är det idag mest spridda och mest använda förnybara 
alternativet för transporter inom såväl Sverige som EU och USA. I Sverige är tillgängligheten på E85 så hög att 
man 2011 kunde finna nästan 1700 tankställen runt om i landet vilket är betydligt fler än för de andra förnybara 
alternativen[29].  
 
Utöver E85 förekommer även en utbredd låginblandning av etanol i bensin. I dagsläget innehåller all bensin som 
säljs i Sverige fem procent etanol, men det är dock möjligt och tillåtet att blanda in upp till tio procent etanol i 
bensinen utan att man behöver modifiera motorn. På grund av svenska skatteregler är det tyvärr inte lönsamt att 
göra så vilket innebär att producenterna saknar incitament till att blanda in mer etanol.[30]  

3.5.1. Framställning 
Etanol framställs på kommersiell skala genom jäsning av socker från olika typer av grödor. Dessa grödor kan 
antingen vara sockerrika som exempelvis sockerbetor eller sockerrör, eller så kan de vara stärkelserika som majs, 
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potatis eller spannmål. Generellt sett avgör det regionala klimatet vilken råvara som används. I USA och Kina 
använder man framförallt majs medan man i EU främst använder vete och spannmål. Det brasilianska klimatet 
lämpar sig väl för odling av sockerrör vilken är den i särklass bästa grödan för etanolproduktion tack vare ett högt 
sockerinnehåll. Sockerrör behöver inte brytas ned före jäsningen vilket ger denna råvara en klar fördel gentemot 
de andra råvarorna eftersom energieffektiviteten blir högre och man därigenom kan reducera 
produktionskostnaderna. Precis som med råvarorna till biodiesel så konkurrerar råvarorna till etanol med 
matproduktionen och detta är naturligtvis något som man helst vill undvika. Även i etanolfallet har man hittat en 
eventuell lösning på detta problem då man har upptäckt att etanol kan utvinnas ur kassavabusken som likt 
Jatropha curcas kan växa på platser där andra grödor inte klarar sig[7]. 
 
På icke-kommersiell skala framställs etanol på syntetisk väg med bland annat cellulosa som råvara. Syntetisk 
tillverkning av etanol kan exempelvis utnyttja cellulosa från skogsflis och halm istället för de socker- och 
stärkelserika grödorna. Tekniken går ut på att man spjälkar cellulosan i jäsbara sockerarter genom att man 
tillsätter svagsyra och enzymer. Svensk Etanolkemi AB (SEKAB) är ett företag som experimenterar med 
syntetisk etanoltillverkning. De har i dagsläget en pilotanläggning i Sverige där de säger sig vara redo för en 
uppskalning av produktionen.[7] Processen som SEKAB använder för att framställa etanol ur cellulosa kallar de 
för e-techprocessen vilken kan delas in fyra steg: förbehandling, hydrolys, jäsning och destillation. I det första 
steget tillsätts utspädd svavelsyra eller svaveldioxid till råvaran samtidigt som man värmer upp denna till 200∘C 
vilket transformerar hemicellulosa till socker. Förbehandlingen frigör alltså socker och gör cellulosan tillgänglig 
för enzymatisk hydrolys. I nästa steg hydrolyserar man cellulosan genom att man tillsätter nya enzymer och får ut 
glukos som produkt. Glukosen genomgår sedan fermentering till etanol som slutligen destilleras[30]. 

3.5.2. Användning 
Låginblandad etanol i bensin kan användas direkt i vanliga ottomotorer utan att dessa behöver modifieras. I 
dagsläget blandar man som sagt in fem procent etanol i all bensin, en vanlig personbil ska dock kunna klara av en 
blandning av tio procent etanol. Personbilar som går på E85 måste dock vara så kallade flexifuel-bilar, vilket 
innebär att de kan drivas med etanol, bensin eller en blandning av dessa.[29] 
 
Etanolen är också i högsta grad aktuell för tyngre fordon och representerar ett seriöst alternativ till dieseln. Svensk 
Etanolkemi AB (SEKAB) som nämndes i det föregående avsnittet är ett företag som producerar och säljer E95 
som är ett etanolbaserat drivmedel innehållande hela 95 procent etanol med resterande volym bestående av 
tillsatser som smörjer, skyddar mot korrosion och förbättrar tändningen i motorerna. En vanlig lastbil eller buss 
kan inte köras på E95 utan det krävs en anpassad dieselmotor. Det finns drygt 600 etanolbussar i Sverige som går 
på E95 men i dagsläget är tillgängligheten dålig för allmänna transportfordon då det första publika tankstället för 
E95 öppnades så sent som 2010. Utvecklingen är dock på gång och man har planerat för nya anläggningar i 
storstadsregionerna.[30] 

3.5.3. Pris 
Likt för biodieseln avgörs priset indirekt av beslut från lagstftare och politiker. Det är, som nämnts tidigare, till 
stor del politikens målsättningar och direktiv som avgör hur stor efterfrågan och hur stort utbud av biodrivmedel 
man kan vänta sig. Det har också nämnts tidigare att det är jämviktsläget mellan utbud och efterfrågan som sätter 
priset, detta i enlighet med de makroekonomiska teorierna. 
 
Råvaror för etanolframställning är som för biodieseln olika typer av grödor, men i fallet med etanol är det i större 
utsträckning livsmedelsgrödor som majs och vete som används istället för oljeväxter. Eftersom “etanolgrödorna” 
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konkurrerar med livsmedelsindustrin är det högst tänkbart att en stigande efterfrågan på majs från 
livsmedelsindustrin kommer ha konsekvenser för etanolen i form av stigande priser. Eftersom etanol är ett 
substitut till dieseln så kan man även anta att stigande råoljepriser kommer leda till att även priset på etanol ökar 
då efterfrågan ökar. Tittar vi på prisutvecklingen på diesel så har priset nästan tredubblats sedan 1980-talet (se 
figur 1) och det är sannolikt att denna utveckling kommer fortsätta i samma riktning då efterfrågan stiger allt mer 
samtidigt som forskning tyder på att vi närmar oss en peak i oljeproduktionen[4].  
 
I stycket som behandlar priset på biodiesel konstaterade vi att biodrivmedel är helt befriade från koldioxidskatt 
och har en lägre energiskattesats än diesel i Sverige. Dessa skattefördelar är avgörande för de förnybara 
drivmedlens konkurrenskraft och innebär att dessa ofta kan införskaffas till lägre pris än diesel. I mars i år låg 
priset på E85 på 10,27 kr/liter och dieseln på 14,41 kr/liter [13]. Omräknat med hänsyn tagen till drivmedlets 
energiinnehåll kostade E85 456 kr/MBtu och diesel 435kr/MBtu. Regeringen har som mål att fortsätta i samma 
bana vad gäller skattelättnader. I en proposition från i år skriver regeringen att E85 och andra rena eller 
höginblandade biodrivmedel som inte omfattas av den föreslagna kvotplikten fortsatt ska ges goda förutsättningar 
och skattebefrielse under 2013[15].  

3.5.4. Utsläpp 
Etanol har fördelen att vara en förnybar energikälla, vilket innebär att den koldioxid som släpps ut vid förbränning 
redan ingår i kolets naturliga kretslopp. Etanol saluförs ofta som E85 och detta innebär att blandningen innehåller 
15 procent bensin vilket gör att dess förbränning ändå kommer att bidra till växthuseffekten.  
 
Som med alla andra drivmedel så är det viktigt att titta på hur mycket utsläpp ett drivmedel orsakar under dess 
livscykel, dvs. från odling av råvaror till förbränning av drivmedlet. Koldioxidutsläppen som etanolproduktionen 
bidrar med beror på hur etanolen framställs. Etanol från brasilianska sockerrör anses ha den mest CO2- effektiva 
produktionen men även svensktillverkad etanol har god klimatprestanda. I Sverige kan vi se att utsläppen 
(inklusive produktionen) från E85 faktiskt har ökat från 0,57 kg koldioxid/liter år 2009 till 0,97 kg koldioxid/liter 
2011. Dessa siffror kan ställas bredvid emissionerna från ren bensin som ligger på 2,76 kg koldioxid/liter och som 
således fortfarande är ett betydligt sämre alternativ sett till klimatpåverkan.[15] 
E95 som innehåller hela 95 procent etanol och fem procent tillsatser har en väldigt stark miljöprofil och kan 
minska koldioxidutsläppen med hela 70 procent jämfört med utsläppen från en traditionell dieselmotor. Scanias 
nya etanoldieslar som går på E95 reducerar inte bara den globala klimatpåverkan utan har även en positiv effekt 
på luftkvaliteten lokalt. De nya etanoldieslarna minskar nämligen utsläppen av skadliga ämnen som exempelvis 
partiklar, kväveoxider och kolväten.[30] 
 

 

 

 

 

 



21 
 
 
4. Kvantitativ analys  
För att utvärdera vilka drivmedel som kan vara realistiska alternativ till dieseln har vi gjort ett antal prognoser 
som sträcker sig fram till år 2030, alltså det år då Sveriges fordonsflotta bör vara oberoende av fossila bränslen. 
Syftet med prognoserna är att jämföra de olika alternativens tänkbara prestation utefter de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling som identifierades av Brundtlandkommissionen på uppdrag av FN, d.v.s. ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet. 
 
De attribut vi valt att mäta är tillgängligheten, tillgången, priset och klimatpåverkan av de olika drivmedlen. 
Tillgängligheten har vi valt att utvärdera genom att mäta antalet tankstationer som erbjuder de olika drivmedlen i 
Sverige. Tillgången har vi utvärderat genom att undersöka den europeiska produktionsvolymen av respektive 
drivmedel och priset har vi mätt i form av pumppriserna på drivmedlen i Sverige. När det kom till klimatpåverkan 
valde vi att använda aktuella värden på utsläppsnivåerna av koldioxid vid förbränning av de undersökta 
drivmedlen. Vi har således antagit att den mängd koldioxid som släpps ut idag från ett drivmedel i enheten 
kg koldioxid/MBtu kommer att förbli konstant fram till 2030.  
 
Vid framställningen av prognoserna har vi använt oss av en matematisk modell som kallas för Trend-Corrected 
Exponential Smoothing eller Holt’s model. I denna modell utgår man från en samling rådata där man kan 
observera att dataserien har en trend och att den saknar säsongsfluktuationer. Trenden avser den övergripande 
värdeutvecklingen som kan observeras genom dataserien, det vill säga om värdet ökar eller minskar över tid. Med 
säsongsfluktuationer avses värdeändringar som återkommer med ett visst tidsintervall genom dataserien, till 
exempel att värdet ökar under en viss period varje år. Då våra data i de flesta fall innehöll observationer som 
avsåg värden för hela år var det inte aktuellt att använda en modell som tog hänsyn till säsongsfluktuationer. I 
figur 4 ser vi att den europeiska dieselproduktionen har en uppåtgående trend. 
 

 
Figur 4. Dieselproduktionen i EU [Milj. Btu/år] 
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Det första steget i Holts modell är att man gör en linjär regression av aktuell data tillsammans med perioderna. 
Detta kan göras med en inbyggd funktion i Microsoft Excel och man lägger då in perioderna som x-värden och 
dataserien som y-värden. Resultatet av regressionen är ett värde som betecknas “intercept” och ett som betecknas 
“x-value” och dessa motsvarar de initiala värdena på “level” L0, respektive “trend” T0 i Holts modell. Rent 
matematiskt är level detsamma som m-värde och trend detsamma som k-värde i den räta linjens ekvation. Med de 
beräknade värdena på level och trend gör man sedan en prognos parallellt med värdena i dataserien enligt formeln 
Ft = Lt - 1 + Tt – 1 vilket innebär att prognosen för den första perioden, alltså den första perioden med data, blir 
F1 = L0 + T0 vilket ju är summan av värdena från regressionen. Efter varje period uppdateras sedan L och T 
enligt formlerna:[31] 
 
Lt+1 = αDt+1 + (1− α)Lt 
 
Tt+1 = β(Lt+1 − Lt) + (1− β)Tt 
 
Där Dt är observerad data i period t och där α och β är så kallade “smoothing constants”. Konstanten α avgör hur 
stor procentuell andel av nästa periods level som ska utgöras det observerade värdet i den perioden och hur stor 
andel som ska utgöras av den  nuvarande periodens level. Motsvarande gäller för β. Här finns en viss flexibilitet 
vad gäller värdena på konstanterna, men lämpliga värden är α = 0,1 och β = 0,2 vilket vi använde oss av i våra 
prognoser. 
 
Förutom själva prognosen innehåller Holts modell ett antal feluppskattningar som man använder för att avgöra 
hur pålitlig metoden är. De fel vi beräknat är avvikelsen mellan de prognosticerade och de observerade värdena, 
det vill säga felet Et, absolutbeloppet av felet, Mean Squared Error (MSE), Median Absolute Deviation (MAD), 
det procentuella felet och Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Pålitligheten avgjorde vi genom att beräkna 
en så kallad Tracking Signal (TS) som ges av formeln:[31] 
 

TSt =
∑ Et

n
t=1

MADt
 

 
Vi betraktar prognosen som tillförlitlig då – 8 < TS < 8. Om TS hamnar utanför detta intervall innebär det att 
modellen över- eller underskattar det förutsagda värdet vilket innebär att den bör bytas ut.  
 
Det sista steget i Holts modell är naturligtvis att göra själva prognosen och beräkna värdena i de kommande 
perioderna fram till år 2030 i vårt fall. För dessa perioder ges värdena av följande samband: 
 
Ft+1 = Lt + Tt och Ft+n = Lt + nTt  
 
För att kunna göra en relevant jämförelse mellan de undersökta drivmedlen valde vi att räkna om priserna, 
utsläppen och produktionen så att dessa mättes i samma enhet för alla drivmedel. Anledningen till att vi ansåg att 
detta var nödvändigt är att vi jämförde drivmedel som produceras och säljs i olika aggregationstillstånd, det vill 
säga i gasform och flytande form, samt att de olika drivmedlen innehåller olika mycket energi per volym. Det 
innebär alltså att man till exempel kan köra längre på en liter diesel än på en liter etanol vilket gör det 
intressantare att undersöka drivmedlen i form av energi än volym.[18][21][32][33] 
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4.1. Pris 
Statistiken som vi använde oss av när vi analyserade priset på diesel, biodiesel och etanol (E85) är hämtad från 
OKQ8[13]och statistiken över fordonsgaspriset är hämtad från Statoil[34]. Statistiken över diesel- och 
etanolpriserna börjar i augusti 2007 och är representerade i form av både dagspriser och månadsmedelpriser. När 
vi gjorde våra beräkningar valde vi att reducera datamängden för att minska antalet perioder i vår prognos och för 
att få en mer överskådlig prisutveckling. Reduktionen gick till så att vi beräknade genomsnittspriset av tre på 
varandra följande månader, vilket gjorde att vi reducerade mängden data till en fjärdedel av den ursprungliga. För 
biodiesel började prisstatistiken i december 2008 och de data som hämtades reducerades på samma sätt som 
statistiken över diesel- och etanolpriserna, vilket även gäller för fordonsgaspriserna som började i januari 2007. 
 

 
Figur 5. Prognos samt några historiska data för priset på olika drivmedel [Kr/Milj. Btu] 
 
Vi kan se i figur 5 att samtliga drivmedelspriser uppvisar positiva trender och kan väntas bli betydligt dyrare år 
2030 än i dagsläget. Vi kan även konstatera att dieseln enligt prognosen kommer att passera etanolen och bli det 
dyraste drivmedlet med avseende på kr/MBtu. Som vi diskuterat tidigare är det inte särskilt oväntat att samtliga 
priser kommer att stiga eftersom biodrivmedlen är substitut till petroleumprodukterna och deras prisutveckling 
därför beror på hur dieselpriserna utvecklas. 

4.2. Utsläpp 
Värdena på koldioxidutsläppen är hämtade från Statoils drivmedelsrapport 2011 och avser utsläppen ur ett 
livscykelperspektiv. Det innebär att man tar med utsläpp från framställningen av drivmedlen. Detta är intressant 
eftersom förbränningen av rena biodrivmedel inte bidrar med någon koldioxid som inte redan finns i kolets 
naturliga kretslopp till skillnad från fossila drivmedel. De värden som presenteras i figur 6 antas vara konstanta 
under den prognosticerade tiden fram till 2030. Vi valde att fokusera på utsläppen av koldioxid, men det finns 
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naturligtvis en rad andra ämnen som även de släpps ut i atmosfären vid förbränning vilket vi har tagit upp i 
avhandlingen av de olika drivmedlen i kapitel fyra. Dessa utsläpp består av bland annat kväveoxider, kolväten och 
partiklar. Anledning till att vi valde att fokusera på koldioxidutsläppen i vår kvantitativa utvärdering är att dessa 
utsläpp har en global effekt på klimatet medan de andra utsläppen har en mer lokal påverkan på miljön. Vi tror 
dessutom att det blir mer överskådligt att titta på utsläppen av koldioxid än andra ämnen eftersom det är just 
koldioxiden som har kommit att hamna i fokus när man talar om klimatpåverkan i olika sammanhang. 
 

 
Figur 6. Mängden koldioxid utsläppt vid förbränning av olika bränslen [Kg/Milj. Btu] 
 
Vi ser tydligt i figur 6 att koldioxidutsläppen från förbränning och produktion av diesel är betydligt större än de 
från alla biodrivmedel. Värt att notera är att E85 och fordonsgas inte är rena biodrivmedel utan blandningar av 
förnybara och fossila bränslen, vilket innebär att de fossila delarna av bränslet vid förbränning bidrar med utsläpp 
av icke-biogen koldioxid. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att tillverkningen av de olika alternativa 
drivmedel vi undersökt är beroende av fossil energi, vilket är en bidragande faktor till resultaten i 
stapeldiagrammet ovan[35]. 

4.3. Tillgänglighet 
Vi har utvärderat tillgängligheten till de olika drivmedlen genom att undersöka hur många tankställen som 
erbjuder respektive bränsle. Vi har samlat in statistik över antalet tankställen i Sverige från år 2003 till 2012 för 
de förnybara alternativen, och från år 2000 till 2011 för diesel[29]. De data vi fann över tankställen för diesel 
presenterades som “försäljningsställen för drivmedel” och vi gjorde antagandet att alla stationer som säljer 
drivmedel erbjuder diesel. 
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Figur 8. Prognos samt historiska data för antalet tankställen i Sverige 
 
I figur 8 ser vi att antalet tankställen som säljer diesel kommer att minska om utvecklingen fortsätter som den har 
gjort under de senaste tio åren. En tänkbar anledning till denna nedåtgående trend är att drivmedelsmarknaden i 
Sverige har konsoliderats med ett minskande antal aktörer som följd[29]. Antalet tankställen som säljer etanol har 
ökat kraftigt under de senaste åren, vilket gör att etanolen enligt prognosen kommer att vara klart överlägsen om 
man ser till tillgängligheten i framtiden. Fordonsgas och biodiesel säljs i dagsläget på ett begränsat antal stationer 
och ökningen har som synes varit relativt långsam. En förklaring till detta kan vara att många av de fordon som 
körs på dessa drivmedel, framför allt fordonsgas, är fordon som går i linjetrafik, t.ex. stadsbussar. Dessa fordon 
tankas inte på publika tankställen utan i särskilda depåer[36]. 

4.4. Tillgång 
Tillgången avser produktionen av de olika bränslena i Europa och är baserad på statistik från 1984 till 2010 för 
diesel, 1992 till 2011 för etanol, 2000 till 2011 för biodiesel och 2006 till 2010 för biogas[18][21]. Vi har låtit 
produktionen av fordonsgas representeras av biogasproduktionen eftersom den fordonsgas som säljs i Sverige 
innehåller minst 50 procent biogas. För att ta fram siffror på produktionen av fordonsgas har vi utgått från att 
blandingen består till hälften av biogas och låtit fordonsgasproduktionen vara lika med dubbla 
biogasproduktionen. Detta anser vi vara lämpligt eftersom utvinningen av naturgas är betydligt större än 
produktionen av biogas, vilket innebär att fordonsgasproduktionen begränsas av tillgången till biogas. Den 
statistik som vi använde oss av presenterades som tusental fat per dag för de flytande bränslena och som tusental 
ton oljeekvivalenter per år [ktoe/år]. Vi räknade om den genomsnittliga dagsproduktionen till produktion per år 
genom att multiplicera med 365, varpå vi räknade om alla produktionssiffror till miljoner Btu per år. 
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Figur 9. Prognos samt några historiska data för produktionen av olika bränslen i EU [MBtu/år] 
 
Figur 9 visar tydligt hur stor skillnad det är i volym mellan produktionen av diesel och förnybara drivmedel, som 
sammanlagt motsvarar ungefär en tredjedel av dieselproduktionen räknat i mängd energi år 2030. Detta ger en 
bild av hur beroende EU är av fossila bränslen, och dieselproduktionen har en starkt positiv trend i jämförelse 
med produktionen av biodiesel och etanol. Fordonsgasen är det alternativ som ser ut att ha störst potential vad 
gäller tillgången med en starkare trend än både etanol och biodiesel. Vad vi dock måste poängtera här är att 
etanolproduktionen i Europa bara utgör en liten del av världsproduktionen, där USA och Brasilien är klart 
överlägsna. Istället importeras stora mängder etanol till Europa från främst Nord- och Sydamerika. Om man ser 
till världsproduktionen av biodiesel så kan vi konstatera att Europa står för mer än hälften denna[7]. 

4.5. Utvärdering 
För att utvärdera de undersökta bränslena har vi sammanställt alla resultat från våra prognoser för år 2030 i tabell 
1. För att göra tabellen mer överskådlig har vi avrundat värdena på tillgången till hela miljontal, de andra värdena 
har avrundats till heltal. 

 
Tabell 1. Sammanställning av prognoser för 2030 
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Vid utvärderingen av potentialen hos de olika drivmedlen har vi använt oss av en kvantitativ analysmodell som 
kallas Multi Attribute Utility Model (MAU) [37]. Denna modell används för att räkna ut användbarheten eller 
nyttan hos, i vårt fall, olika drivmedel utifrån ett antal attribut. De attribut vi har valt att utvärdera är 
tillgänglighet, tillgång, pris och koldioxidutsläpp. För att kunna sammanställa den totala användbarheten tilldelar 
man varje attribut en procentuell andel av den totala nyttan, eller vikt. Man tilldelar sedan de olika attributen en 
viss poäng utefter ett betygssystem. Vi valde ett system där det bästa alternativet får högst poäng, det näst bästa 
får näst högst poäng osv. Vi valde dessutom tre olika skalor för poängsättningen som vi kallar för A, B och C för 
att kunna jämföra poängen för respektive drivmedel och skala och se om något av drivmedlen var systematiskt 
bäst (se tabell 2). Genom att använda mer än en poängskala reducerar vi risken att ett drivmedel gynnas eller 
missgynnas av poängsystemet och därmed ges en felaktig och missvisande värdering. Poängen som ett drivmedel 
erhåller i slutändan ges av den korresponderande ekvationen, dvs. någon av ekvationerna (1) - (4) i vilka w är 
vikten och U är poängen. Man hade kunnat använda ett poängsystem med ett antal intervaller, där ett visst 
intervall skulle motsvara en viss poäng och där de observerade värdena skulle falla in i något givet intervall. 
Problemet med detta var i vårt fall att värdena som de undersökta drivmedlen fick i våra olika attribut inte var 
jämförbara då skillnaderna var allt för stora, t.ex. vad gäller produktionen (se figur 9).  
 

Rang Skala A Skala B Skala C 
1 100 9 16 
2 75 3 4 
3 50 1 2 
4 25 0 1 

Tabell 2. Betygsystem tillhörande MAU 
 
(1)  Uetanol = wutsläpp ⋅ Uutsläpp,etanol + wpris ⋅ Upris,etanol + wtillgång ⋅ Utillgång,etanol + wtillgänglighet ∗ Utillgänglighet,etanol 
 
(2)  Ubiodiesel = wutsläpp ⋅ Uutsläpp,biod. + wpris ⋅ Upris,biod. + wtillgång ⋅ Utillgång,biod. + wtillgänglighet ∗ Utillgänglighet,biod. 
 
(3)  Ufordg. = wutsläpp ⋅ Uutsläpp,fordg. + wpris ⋅ Upris,fordg. + wtillgång ⋅ Utillgång,fordg. + wtillgänglighet ∗ Utillgänglighet,fordg. 
 
(4)  Udiesel = wutsläpp ⋅ Uutsläpp,diesel + wpris ⋅ Upris,diesel + wtillgång ⋅ Utillgång,diesel + wtillgänglighet ∗Utillgänglighet,diesel 
 
De olika attributens vikter var något som vi var tvungna att bestämma själva och de representerar en kvalitativ 
bedömning av vad som kan anses vara mest relevant vid bedömningen av ett drivmedels användbarhet. Det enda 
vi kunde säga med säkerhet var att tillgängligheten, dvs. antalet tankställen, är det minst viktiga attributet 
eftersom det inte finns några naturliga begränsningar för hur många tankstationer som kan byggas. Om det finns 
ett tillräckligt stort behov kan man alltid upprätta fler tankställen. Vi valde därför att sätta wtillgänglighet = 0,1. De 
övriga attributen är mer komplexa eftersom de begränsas av naturliga faktorer och förtjänar således en större vikt i 
bedömningen. Produktionen är till exempel begränsad av tillgången till råolja eller odlingsbar mark, priset är 
beroende av bland annat produktionsvolymerna och koldioxidutsläppen är tekniskt sett svåra att påverka. För att 
kunna göra en rättvis bedömning valde vi att upprätta ett antal scenarier där wtillgång, wutsläpp och wpris  fick variera 
mellan värdena 0,25, 0,30 och 0,35 vilket resulterade i sammanlagt sju scenarier. Tabell 3 visar ett exempel på hur 
vikterna fördelades mellan attributen. 
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Attribut Vikt Etanol Diesel Biodiesel Fordonsgas 
Tillgänglighet 0,10 100 75 25 50 

Tillgång 0,30 25 100 50 75 
Pris 0,25 75 25 100 50 

Utsläpp 0,35 75 25 50 100 
Utility 1,00 62,50 52,50 60,00 75,00 

Tabell 3. Exempel på viktscenario och resulterande poängsättning med poängskala A 
 
Det vi kunde se i de olika scenarierna och med de olika poängskalorna var att fordonsgasen systematiskt fick den 
högsta poängen och att etanolen fick den lägsta poängen med två av skalorna. Biodieseln var näst bäst med alla 
skalor och dieseln var näst sämst med två av skalorna. I vår slutliga betygsättning beräknade vi medelvärdena av 
användbarheten i de olika viktscenarierna och poängskalorna, vilket resulterade i medelvärdena som presenteras i 
tabell 4. 
 

Drivmedel Skala A Skala B Skala C 
Etanol 62,50 2,76 4,30 
Diesel 52,50 3,09 5,80 

Biodiesel 62,50 3,32 6,28 
Fordonsgas 72,50 4,00 6,80 

Tabell 4. Genomsnittlig poäng utslaget över alla viktscenarier och poängskalor 
 
Vår metod resulterade i att fordonsgasen fick den högsta medelpoängen med alla tre poängskalor (72,50 på skala 
A, 4,00 på skala B och 6,80 på skala C). Etanolen och biodieseln fick samma poäng på skala A (62,50) som också 
gav dieseln lägst poäng (52,50). På skala B var biodieseln näst bäst (3,32), dieseln näst sämst (3,09) och etanolen 
sämst (2,76). På skala C var den inbördes ordningen mellan dessa tre densamma och poängen blev 6,28 5,80 och 
4,30 repektive. Vi ser att om man summerar poängen i tabell 3 för varje drivmedel och poängskala så har 
fordonsgasen och etanolen den högsta sammanlagda poängen på skala A och C, 275 respektive 24 var, medan 
etanolen fick högst poäng på skala B (15). Anledningen till att fordonsgasen fick det bästa värdet på utility med 
alla poängskalor är att den har högst sammanlagd poäng på de tre viktigaste attributen i vår undersökning. 

4.6. Kritisk granskning av analysen 
Det finns några inbyggda potentiella svagheter i den kvantitativa studien i detta arbete, både i prognoserna och i 
MAU-modellen, vilket vi här ska avhandla kort. Till att börja med är prognoserna som sagt enbart baserade på en 
historisk utveckling och tar för givet att utvecklingen kommer att fortsätta i samma takt. I vissa fall har vi baserat 
våra prognoser på relativt korta dataserier, vilket kan påverka trovärdigheten hos de observerade trenderna på ett 
negativt sätt. En nackdel med prognosen över drivmedelsproduktionen är att den endast tar upp produktionen i 
Europa, fastän vi vet att t.ex. merparten av all etanol som produceras i världen kommer från USA och Brasilien. 
Faktum är att vi importerar stora mängder etanol från dessa länder till Europa, vilket vi inte har tagit hänsyn till 
varför etanoltillgången får ett något orättvist värde. 
 
Även MAU-modellen har en del nackdelar som påverkar dess trovärdighet negativt. Det huvudsakliga problemet 
är att de poängskalor och de vikter vi har använt är i viss mån godtyckligt satta utefter vad vi anser är rimligt. När 
vi poängsatte de olika attributen valde vi till exempel med skala A att rangordna de olika drivmedlen så att det 
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bästa alternativet fick 100 poäng, det näst bästa fick 75 poäng osv. Detta ledde t.ex. till att fordonsgasen endast 
fick 25 poäng mindre än dieseln på denna skala när det kom till tillgång, fastän dieselproduktionen beräknas vara 
nästan fem gånger så stor 2030, se figur 9. Vid valet av vikt på de olika attributen satte vi vikten för antalet 
tankställen till 0,1 med motivation att tillgängligheten är lättast att påverka och minst beroende av 
omvärldsförutsättningar. Vi har dock inte tagit hänsyn till hur de olika attributen inbördes kan påverka 
viktsättningen vilket eventuellt skulle kunna påverka valet av vikt. För att kunna göra en så rättvis jämförelse som 
möjligt valde vi dock att göra ett antal beräkningar med olika scenarier och olika skalor för poängsättning av de 
olika drivmedlen och attributen.  
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5. Hållbar utveckling 
Metoden att upprätta prognoser och bedöma drivmedel utefter dessa med hjälp av en MAU-modell är till synes ett 
ganska primitivt angreppssätt. Metoden tar inte hänsyn till många av de avgörande faktorerna och det är varför vi 
ägnade första halvan av detta arbete till en separat kvalitativ studie som tar upp några av dessa faktorer. I det här 
kapitlet ska vi väga in de resultat som den kvalitativa studien har för att komplettera och fylla i luckorna som den 
kvantitativa analysen lämnar. 

5.1. Social hållbarhet 
En övergång från petroleum till biodrivmedel innebär i många fall att odlingsbar mark måste avsättas till odling 
av grödor som kan användas för produktion av antingen etanol eller biodiesel. Detta skapar en konflikt mellan 
bränsleproduktion och matproduktion då många av de grödor som lämpar sig för drivmedelsproduktion även kan 
användas som föda. Majs och vete är exempel på grödor som både kan ätas och användas för framställning av 
etanol och raps och soja är vanliga grödor för biodieselproduktion. Med en ständigt ökande världsbefolkning 
kommer tillgången till odlingsbar mark för matproduktion att bli allt viktigare, vilket gör det problematiskt att 
odla råvaror till biodrivmedel. För att komma runt denna problematik satsar man idag på många håll i världen på 
att hitta lämpliga råvaror för etanol och biodiesel som kan odlas på mark som inte lämpar sig för exempelvis 
spannmål. I avsnitt 3.4.1 och 3.5.1 tog vi upp exempel på sådana grödor. 
 
Både Kassavabusken och Jatropha curcas är växter som klarar förhållanden som är ogynnsamma för andra växter 
och som således inte behöver konkurrera med andra grödor om mark. Trots detta kan avkastningen från dessa 
växter variera beroende på väderförhållanden och liknande. Det finns även andra tänkbara råvaror för etanol och 
biodiesel såsom cellulosa respektive alger som kan användas för vad som brukar betecknas som andra 
generationens biodrivmedel. Framställningsmetoderna för dessa är dock relativt nya och det finns således en 
osäkerhet om huruvida dessa kommer att fungera i stor skala. Det drivmedel som har störst potential med 
avseende på social hållbarhet är biogas, vars produktion inte är beroende av tillgången till mark. Råvaran för 
biogas är istället avfall, avloppsslam och liknande restprodukter som inte har några andra användningsområden 
och således inte konkurrerar med den sociala hållbarheten på samma sätt som de andra biodrivmedlen. Med en 
ökande befolkning är det dessutom rimligt att anta att mängden avfall kommer att öka, vilket innebär att 
tillgången till råmaterial inte hotas utan snarare kan väntas bli större. 

5.2. Ekonomisk hållbarhet 
Vad vi kan notera är att de biodrivmedel vi har undersökt i dagsläget ligger på ungefär samma prisnivå som 
dieseln vilket gör dem till rimliga alternativ ur ett ekonomiskt perspektiv. En viktig anledning till detta är dock att 
biodrivmedlen har fördelar beträffande beskattningen jämfört med diesel. Skattelättnaderna används idag som ett 
verktyg för att få folk att gå över till de fossilfria drivmedlen och vi kan således vänta oss att beskattningen 
kommer se annorlunda ut i framtiden i takt med att dieseln fasas ut. En övergång till biodrivmedel innebär ett allt 
mindre beroende av olja och de oljeproducerande länderna, vilket är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Med 
den utveckling som vi ser idag kan vi vänta oss att de länder som står för en större del av produktionen av 
biodrivmedel, däribland USA och Brasilien, får en större betydelse på världsmarknaden för drivmedel. En 
drivkraft bakom övergången till biobränslen är att länder vill säkra sin energiförsörjning genom att minska 
beroendet av andra länder för tillgången till drivmedel. Att övergå till biodrivmedel är en förebyggande åtgärd 
som skyddar mot eventuella brister i tillgången till olja och den resulterande prisökningen som detta kommer att 
innebära. Om vi når en peak i oljeproduktionen före år 2030 så kommer att vi klara oss betydligt bättre om vår 
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fordonsflotta till stor del drivs med alternativa bränslen som produceras inom landet. I denna aspekt är alla 
förnybara alternativ som kan framställas inom Sverige av intresse.   
 
Priset på etanol och biodiesel kommer med sannolikhet i framtiden att vara beroende av tillgången till råvaror i 
större utsträckning än i dagsläget och kan därför komma att fluktuera när skördar påverkas av väderförhållanden 
och liknande. Biogasen däremot är inte beroende av omvärldsförhållanden på samma sätt, varför priset har bättre 
förutsättningar för att ligga på en jämn nivå[25]. En stabil tillgång innebär också att risken för stopp i 
transportnätverken som följd av höga priser orsakade av etanol- eller biodieselbrist kan minimeras.  
 
En nackdel med fordonsgas är att den i gasform ger en begränsad räckvidd jämfört med de flytande drivmedlen. 
Detta kan bli problematiskt vid längre transporter som då kommer att ta längre tid i och med att behovet av att 
stanna och fylla på bränsle blir mer frekvent. I avsnitt 2.1 kunde vi dock se att den största delen, 72 procent, av 
inrikestransporterna med lastbil i dagsläget sker över kortare sträckor inom länsgränserna, vilket betyder att detta 
problem enbart berör en mindre del av lastbilstrafiken. Volvo presenterar dock en lösning på problemet som 
bygger på att man använder metan i flytande form istället för gasform, vilket togs upp i avsnitt 3.2.2. 

5.3. Ekologisk hållbarhet  
Gemensamt för alla icke-fossila bränslen är att de koldioxidutsläpp som uppstår vid förbränning är biogena, vilket 
innebär att kolet redan ingår i det naturliga kretsloppet. Tillförseln av koldioxid till atmosfären från dessa 
drivmedel kommer således från framställningen av dessa och kan väntas minska i framtiden om man övergår till 
icke-fossila bränslen i den utrustning som används vid produktionen. I den kvantitativa analysen har vi inte tagit 
hänsyn till teknisk utveckling inom avgasreningsprocessen som eventuellt kan minska koldioxidutsläppen på lång 
sikt. Vi har heller inte tagit upp alla de andra skadliga ämnen som frigörs vid förbränning av de flesta drivmedel, 
såsom kväveoxider och partiklar. I avsnitt 3.2.4 i detta arbete nämnde vi till exempel att utsläppen av kväveoxider 
är något högre vid förbränning av biodiesel än petroleumdiesel. En övergång från diesel till biodiesel skulle 
således få en positiv effekt på klimatet i världen, men en negativ effekt på den lokala miljön eftersom kväveoxider 
har en försurande effekt på naturen och bidrar till bildandet av marknära ozon. Som vi tog upp i avsnitt 3.5.4 ger 
etanol vid förbränning lägre utsläpp av såväl koldioxid som kväveoxider och partiklar än diesel och är således 
bättre än biodiesel ur ett ekologiskt perspektiv. Just utsläppen av kväveoxider är särskilt viktiga att minska för 
lastbilar då dessa regleras med klassificeringssteget Euro VI. Fordonsagsen är det drivmedel som har lägst 
koldioxidutsläpp per enhet energi, som synes i figur 6 och den är dessutom mycket renare än diesel med avseende 
på andra skadliga ämnen och partiklar och sot. Genom att producera biogas av avfall tar man dessutom vara på 
metan som bildas från detta avfall och som annars skulle läcka ut i atmosfären där det bidrar till 
växthuseffekten[38]. Eftersom biogas kan produceras lokalt, nära marknaden, minskar man dessutom både 
kostnader och utsläpp från transporter av drivmedlet. Nackdelen med fordonsgas med avseende på ekologisk 
hållbarhet är att den i dagsläget innehåller naturgas som vid förbränning ger ett nettoutsläpp av koldioxid. På sikt 
bör man minska andelen fossilt metan i fordonsgasen så att nettoutsläppet minskar. 
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6. Slutsatser 
Det drivmedel som vi anser är det bästa av de alternativ vi har undersökt i detta arbete är fordonsgas eftersom det 
fick högst poäng i vår kvantitativa analys och dessutom har många fördelar som lyftes fram i den kvalitativa 
analysen i kapitel tre och fem. Om man på längre sikt byter ut naturgasen i drivmedlet mot biogas så kommer 
detta att ytterligare förstärka dess övertag gentemot de andra alternativen. Att hela Sveriges lastbilsflotta ska 
kunna drivas av fordonsgas år 2030 verkar dock orealistiskt om vi ser till utvecklingstakten de senaste åren. 
Produktionen av fordonsgas är fortfarande liten i jämförelse med dieselproduktionen och för att den ska öka krävs 
insatser från regeringens sida genom subventioner, skattelättnader och liknande. För att gasen ska få genomslag 
krävs även att infrastrukturen för dess användning byggs ut så att tillgängligheten förbättras då bristen på 
tankstationer i dagsläget gör fordonsgas mindre attraktiv än till exempel etanol. 
 
För att nå målet med en fossiloberoende lastbilsflotta till år 2030 bör man satsa på att i första hand maximera 
produktionen av biogas och ge den möjlighet att nå ut till konsumenterna genom en förbättrad infrastruktur. För 
att täcka upp det underskott som sannolikt kommer att återstå måste man se till att även satsa på etanol och 
biodiesel som komplement till biogasen. Att totalt fasa ut de fossila bränslena inom 15 till 20 år kan dock bli svårt 
även om man maximerar produktionen, vilket vi kan se i figur 9 där produktionen av diesel är mycket större än de 
andra alternativen. Övergången kommer att ske gradvis genom att man blandar in förnybara drivmedel i dieseln i 
ökande koncentrationer. Man blandar redan idag in etanol i bensinen och biodiesel i den konventionella dieseln 
som säljs i Sverige tack vare att de förnybara komponenterna har egenskaper som liknar de som återfinns i de 
fossila bränslena. På samma sätt kan man kombinera diesel och flytande metan för drift av konventionella 
dieselmotorer vilket ger bättre räckvidd än vid ren gasdrift. Det är också tänkbart att man i framtiden kan 
kombinera olika förnybara bränslen såsom biometan och biodiesel då tillgången till dessa blir tillräckligt stor för 
att täcka behovet inom lastbilsflottan. 
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