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Efter en stark inledning på året har effekterna från 
pandemin Covid-19 märkts i fallande drivmedelsförsälj-
ning sedan slutet av mars. Under april var fallet särskilt 
stort för bensin, där försäljningsvolymerna backade 
med 16 procent jämfört med samma månad i fjol. Det är 
en historiskt stor nedgång och beror främst på de olika 
restriktioner och rekommendationer som införts för att 
begränsa smittspridningen i Sverige. För diesel mins-
kade volymerna med 5 procent under april. Nedgången 
har hållit i sig under maj, där försäljningen av både 
bensin och diesel minskade med 8 procent vardera.

Trots nedgången är det fortfarande en relativt stadig 
efterfrågan från tung trafik, som lastbilar, bussar och 
sjötransporter. Det är också i linje med ambitionerna från 
politiker och myndigheter att hålla i gång varuförsörj-
ningen och handelsflödena så mycket som möjligt. Under 
våren har nedgången i drivmedelsförsäljningen i Sverige 
inte alls varit lika stor som i många andra länder som haft 
fler restriktioner. Förutom pandemin har drivmedels-
branschen också påverkats kraftigt av det dramatiska olje-
prisfallet, vilket inneburit sjunkande priser på drivmedel. 
Hur utvecklingen blir under årets sommarmånader beror 
bland annat på hur stor påverkan Covid-19 får på resandet 
och Folkhälsomyndighetens reserestriktioner.

Även om pandemin på kort sikt bidragit till färre resor 
och påverkat transportflöden indikerar de långsiktiga 
prognoserna att behovet av energi kommer att öka. 
Behovet drivs av både befolkningstillväxten och den 
ekonomiska tillväxten. Samtidigt har vi den gemen-

samma klimatutmaningen där alla måste vara med och 
bidra så att Sverige blir klimatneutralt till 2045. Här har 
branschen ett stort arbete framför sig.

De fossila utsläppen ska minska med minst 85 procent 
till 2045 och resten tas bort genom koldioxidinfångning 
och kompletterande åtgärder. Samtidigt ska vi fortsätta 
se till att det finns drivmedel och biodrivmedel för resor 
och transporter i hela landet, på ett hållbart sätt. Detta 
är den största omställningen någonsin, som petroleum- 
och biodrivmedelsbranschen gör.

För att lyckas med denna omställning krävs i grunden 
en trygg energiförsörjning med en robust infrastruktur 
som kan stå emot störningar. Det handlar också om vik-
ten av att det finns en frihandel med tanke på att driv-
medelshantering är en global marknad. Vidare behöver 
det finnas konkurrenskraftiga lösningar. Styrmedel 
som utvecklas i Sverige bör utformas utifrån ett 
EU-perspektiv så att de kan implementeras inom hela 
unionen. Särskilda nationella regler för Sverige, kan 
annars leda till suboptimering. Genom att vara tidigt 
ute i en omställning kan svenska företag då få en kon-
kurrensfördel. Om dessa grundförutsättningar finns 
på plats ökar möjligheterna att nå målet att Sverige ska 
bli klimatneutralt till 2045. Ett ökat behov av förnybara 
drivmedel gör det oerhört viktigt för de svenska företa-
gen i branschen att fortsätta leda utvecklingen.

Johan G Andersson 
VD Svenska Petroleum och Biodrivmedel institutet, SPBI

VD HAR ORDET

EN TYDLIG 
VÄG FRAMÅT
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Under våren har pandemin Covid-19 påverkat både resor 
och transportflöden, på grund av olika restriktioner och 
rekommendationer som införts för att begränsa smitt-
spridningen i Sverige. Krisen har påverkat hela sam-
hället. Förutom att minska smittspridningen och dess 
medicinska konsekvenser, handlar det också om när och 
hur samhället ska ”återstartas” för att minimera de nega-
tiva konsekvenserna på ekonomin. Vi vet ännu inte vilka 
konsekvenserna blir för samhället och transportsystemet. 
Kommer Sveriges befolkning att förändra sitt sätt att 
resa? Kommer e-handel att bli standard?

Under normala förhållanden är läget annorlunda. 
Oavsett var människor bor i Sverige vill de ha möjlighet 
att resa i hela landet eller runt om i världen. Detsamma 
gäller transporter av varor. Även om digitaliseringen 
kommit långt vill människor träffas och ha tillgång till 
varor och tjänster. Det förutsätter en modern infrastruk-
tur och fordon för att ha ett fungerande samhälle.

Trycket ökar på transportsystemet, både vad gäller per-
sonresor och godstransporter. De bidragande orsakerna är 
befolkningsökning, ekonomisk utveckling och urbanise-
ring, tillsammans med ökad välfärd och global handel.

Den förväntade befolkningsökningen i Sverige påverkar 
behovet av personresor. Enligt Trafikverkets senaste 
basprognos 2020 beräknas det sammanlagda transportar-
betet för bil, buss, tåg och flyg öka med 28 procent under 

perioden 2017 – 2040 till 182 900 miljoner personkilo-
meter. Enligt prognosen kommer tågresor visserligen ha 
den största procentuella tillväxten, men beräknat på antal 
personkilometer per år ökar bilresor mest. Även år 2040 
kommer tre av fyra resor att göras med bil.

Godstrafikens utveckling är tydligt kopplad till utveck-
lingen av ekonomin i stort. I Trafikverkets basprognos 
2020 för godstransporter uppskattas den årliga tillväxten 
för inrikes godstransporter till 1,8 procent per år fram 
till 2040. Enligt prognosen kommer sjöfarten stå för en 
relativt kraftig ökning av transportarbetet fram till 2040, 
men beräknat på antal tonkilometer per år ökar väg-
transporter mest. År 2040 förväntas omkring 47 procent 
av transporterna ske på väg, 33 procent via sjöfarten och 
20 procent via järnväg.

Vårens pandemi med Covid-19 har medfört större osäker-
heter för Trafikverkets arbete med basprognosen 2020 
för flyg. På kort sikt har pandemin haft stor påverkan på 
flygresandet, men om denna utveckling leder till långsik-
tiga beteendeförändringar är i nuläget mycket svårt att 
förutspå. Trafikverkets basprognos för flyget är utifrån 
de förutsättningar som fanns tillgängliga vid årsskiftet 
2019/2020. Efter en minskning från 2017 till 2019 bedöms 
inrikes persontrafik att stabiliseras och öka något under 
perioden 2020 – 2040. År 2040 beräknas antal personki-
lometer med flyg uppgå till drygt 3,9 miljarder, jämfört 
med 3,75 miljarder år 2018.

BEHOVET AV RESOR OCH 
TRANSPORTER ÖKAR
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Källa: Transportfakta  
https://www.transportfakta.se/overgripande#transportarbete-person-oversikt  
(Transportarbete i miljarder personkilometer i Sverige 1952-2018 och transportarbete i 
miljarder ton kilometer i Sverige 1952-2018)

Källa: Transportfakta 
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Under 2019 förbrukades ca 1,9 Mm3 biodrivmedel 
i Sverige. Det är i princip oförändrad nivå jämfört 
med 2018. Reduktionsplikten innebär en kraftig 
ökad efterfrågan på biodrivmedel i Sverige. Enligt 
Energimyndighetens scenario för reduktionsplikten kom-
mer behovet av biodrivmedel att öka till 5,6 Mm3 2030.

ALLT MER FÖRNYBARA DRIV
MEDEL I  TRANSPORTSEKTORN

Totalt fanns det cirka 4,9 miljoner bilar i trafik under 2019. 
Nybilsförsäljningen av personbilar ökade i Sverige under 
2019 efter en relativt kraftig minskning 2018. I nybilsförsälj-
ningen ökade elbilar, hybridfordon och laddhybrider med 
48 procent jämfört med 2018, dock från relativt låga nivåer. 
Bonus malus-systemet har sannolikt ökat incitamenten 
för att välja en elbil eller en laddhybrid vid köp av ny bil. 
Försäljningen av dieselbilar minskade med 14 procent och 
låg för andra året i rad efter bensinbilar i nybilsförsäljningen.

Under 2019 ökade antalet nyregistreringar av personbilar 
jämfört med föregående år medan antalet avregistreringar 
var något lägre. Antalet nyregistreringar uppgick till knappt 
367 000 och antalet avregistreringar knappt 308 000. Jämfört 
med övriga EU-länder ligger Sverige relativt högt vad 
gäller nybilsförsäljning i förhållande till befintlig bilpark. 
Genomsnittet i EU är 6,7 procent medan Sveriges andel 
uppgår till 8,1 procent.

 Intresset för olika typer av elfordon har ökat. Vid utgången 
av december 2019 uppgick beståndet av laddhybrider till 66 
609 bilar. Det är en ökning med omkring 35 procent jämfört 
med 2018. Ökningen har bland annat möjliggjorts av sjun-
kande batteripriser och fler tillgängliga bilmodeller samt 
Bonus malus-systemet.

Antalet elbilar har nästan fördubblats under 2019 med en 
ökning om knappt 14 000 fordon. Totalt utgjorde elfordon 
(elhybrider, laddhybrider, elbilar) 20 procent av nybilsför-
säljningen, jämfört med 14 procent 2018. Även om det var en 
kraftig tillväxt utgjorde elbilar endast 4 procent av alla bilar 
i trafik under 2019. Det är fortsatt fordon med förbrännings-
motorer som utgör majoriteten av både nybilsförsäljningen 

Total energianvändning 2020-2030

Fossila drivmedel El vägtrafik Flygbränsle förnybart

Biodrivmedel El bantrafik Flygbränsle fossilt

Källa: Energimyndigheten, reduktionspliktsscenariot. Diagrammet 
omfattar även inrikes sjöfart, men inte drivmedel till arbetsmaskiner. 
Behovet av biodrivmedel kommer 2030 uppgå till 5,6 Mm3.



S P B I  F Ä R D P L A N S F A K T A  –  2 0 2 0  | 7

och personbilar i trafik. Under 2019 svarade dessa bilar för 
drygt 78 procent av nybilsförsäljningen, jämfört med 85 pro-
cent 2018. Bland de bilar som är i trafik är andelen 91 procent, 
vilket är oförändrat från 2018.

Gas, etanol och biodiesel har i flera år varit vanliga drivmedel 
inom busstrafiken i Sverige och under de senaste åren har 
el börjat förekomma alltmer frekvent. I tätorter finns ofta en 
växande ambition om att minska lokala utsläpp och stärka 
områdets miljöprofil.

Då många kommuner har egen biogasproduktion för att han-
tera sitt kommunala avfall har gasanvändningen i kollektiv-
trafiken ökat kraftigt under 2000-talet. Under de senaste tre 
åren har andelen bussar som går på gas varit cirka 18 procent.

I takt med att teknikutvecklingen går framåt har frågor 
kring laddning vid ändhållplatser eller under turens gång 
fått olika lösningar och det har lett till att antalet bussar 
med eldrift har ökat. Antalet är dock fortfarande relativt lågt 
och utgjorde 2019 knappt 2 procent av den totala busspar-
ken. Bussar som körs enbart på el ökade under 2019 till 268 
stycken. Totalt under 2019 fanns det 420 bussar som helt eller 
till viss del drivs på el, av totalt 26 625 registrerade bussar. 
Elbusspremien som introducerades 2016 har drivit på utveck-
lingen.

Under 2019 förbrukades ca 1,9 Mm3 biodrivmedel i Sverige, 
enligt preliminära siffror från SCB. Det är i princip oför-
ändrad nivå jämfört med 2018. Låginblandad HVO domi-
nerar volymerna, följt av låginblandad FAME och HVO100. 
Reduktionsplikten som styr inblandningen av biodrivmedel i 

bensin och diesel, premierar hållbara biodrivmedel med hög 
reduktion av växthusgaser. Med anledning av detta kan voly-
men av biodrivmedel sjunka, men även växthusgasutsläppen 
sjunka enligt reduktionspliktens målsättningar. 

De biodrivmedel som används i Sverige är främst biodiesel 
(HVO och FAME), etanol och biogas. Dessa biodrivmedel 
används i personbilar, bussar och lastbilar. Den kemiska 
sammansättningen för HVO påminner om den i fossil diesel, 
vilket gör att drivmedlet kan blandas med fossil diesel i höga 
nivåer. Därtill kan ren HVO användas direkt i godkända 
diesel motorer för bussar och lastbilar. Det breda använd-
ningsområdet har, tillsammans med en tidigare skatte-
befrielse på all HVO-användning oavsett inblandningsnivå, 
bidragit till ökningen.

Till följd av reduktionsplikten är nu endast ren HVO skatte-
befriad, vilket även gäller E85, ED 95, B100 och biogas. 
Användning av ren HVO i personbilar är däremot begränsad 
i dagsläget, då endast ett fåtal biltillverkare har godkänt 
användning av drivmedlet i vissa av sina modeller.

Källa: Energimyndigheten

Från 2018 har Energimyndigheten låtit SCB introducera ett nytt system för insamling och rapportering av statistik. Då det är en stor förändring som 
har gjorts till statistiksystemet kan revideringar komma att göras av volymer efter 2018. Källa: SCB och Energimyndigheten med bearbetning av 
SCB och SPBI
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Under lång tid framöver kommer biodrivmedel att domi-
nera som alternativ till fossila drivmedel. Produktion av 
biodrivmedel skapar utsläpp av koldioxid, och därför 
behövs även lösningar för att hantera produktionsutsläppen. 
En cirkulär produktion med bland annat infångning av 
koldioxid från drivmedelsproduktionen är ett viktigt bidrag 
för att Sverige ska bli klimatneutrala 2045. Koldioxiden kan 
antingen återvinnas (CCU*) för att användas i andra indu-
striella processer eller lagras i berggrunden (CCS**).

I samarbete med Linde, tidigare AGA, använder 
Lantmännen Agroetanol CCU-metoden för att fånga 
in betydande volymer av koldioxid från etanolproduk-
tionen. Koldioxiden omvandlas till vätska och används 
i olika applikationer för bland annat livsmedelsindu-
strin. I slutet av mars beslutade Lantmännen och Linde 
att ytterligare bygga ut den gemensamma koldioxid-
anläggningen i Norrköping.

Anläggningen renar och tar tillvara på den koldioxid som 
bildas i samband med produktionen av hållbar etanol i 

Lantmännens anläggning i Norrköping. Utbyggnaden 
innebär att kapaciteten kommer att öka med ytterligare 
100 ton koldioxid per dag. Det ger bättre möjligheter att 
möta en större efterfrågan på koldioxid från pappers- och 
massaindustrin samt från livsmedelsindustrin.

Ytterligare ett exempel på infångning av koldioxid är 
Preems testanläggning på raffinaderiet i Lysekil. Pilot-
projektet, som ska testa CCS-metoden, startade i slutet av 
maj och ska analysera hela processen, från infångning till 
lagring av koldioxiden. Utfallet av projektet ska under-
lätta för fler företag att använda tekniken för att minska 
koldioxidutsläppen. Det är ett samarbete mellan Preem, 
Aker Solutions, Chalmers tekniska högskola, Equinor och 
norska forskningsinstitutet SINTEF. Projektet delfinanse-
rias av Energimyndigheten och norska CLIMIT.

Under 2020 ska testanläggningen fånga in koldioxid från 
Preems vätgasanläggning vid raffinaderiet i Lysekil. 
Infångningen av koldioxiden sker vid raffinaderiet innan 
transport till den planerade lagringsplatsen som ligger 
utanför norska västkusten. Norge ligger långt fram på 
området och har bättre geologiska förutsättningar för 
lagring av koldioxid än Sverige.

Tekniken att fånga in och lagra koldioxid är en viktig 
komponent för att minska utsläppen av växthusgaser och 
för att nå Sveriges klimatmål. Målet är att testerna ska ligga 
till grund för en fullskalig CCS-anläggning som kan vara 
i drift senast 2025. För Preems del skulle en sådan anlägg-
ning inledningsvis kunna minska utsläppen från raffinade-
riet i Lysekil med 500 000 ton koldioxid, vilket är närmare 
en fjärdedel av raffinaderiets totala koldioxidutsläpp.

ÅTERVINNA OCH  
LAGRA KOLDIOXID

*CCU – carbon capture and utilization **CCS – carbon capture and storage
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Inom EU och i Sverige finns det olika styrmedel för att 
uppnå klimatmålen. En viktig aspekt med svenska styr-
medel på fordonssidan är att de behöver utformas utifrån 
ett EU-perspektiv så att de kan implementeras inom hela 
unionen och ge en positiv nettoeffekt. Särskilda natio-
nella regler för Sverige, kan annars leda till suboptime-
ring eftersom minskade utsläpp i Sverige kan innebära 
högre utsläpp i andra EU-länder. Det globala nettoresul-
tatet blir noll. 

Nationell plan med EU-perspektiv
Sveriges nationella klimat- och energiplan visar vilka 
åtaganden Sverige ska göra på EU-nivå. Planen bygger 
huvudsakligen på det klimatpolitiska ramverket samt 
den energipolitiska inriktning och de mål som fattats 
utifrån energiöverenskommelsen. De långsiktiga målen 
inom energi-och klimatområdet poängterar vikten av 
långsiktiga villkor för både näringsliv och samhälle.

Den svenska energipolitiken bygger på samma grund-
pelare som energisamarbetet inom EU. Politiken syftar 
till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet. Den ska skapa villkoren för en 
effektiv och hållbar energianvändning, en kostnadseffek-
tiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på 
hälsa, miljö och klimat, samt underlätta omställningen 
till ett ekologiskt hållbart samhälle.

I planen betonas att Sverige ska gå före på klimat- och 
miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärds-
land. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettout-
släpp av växthusgaser till atmosfären och utsläppen från 
verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 
85 procent lägre än utsläppen år 1990.

Sverige ska förutom att leva upp till nationella klimatmål, 
även leva upp till EU:s och internationella klimatmål. De 
nationella klimat- och energiplanerna ska tillsammans 
styra mot att nå EU:s klimatmål. Den övergripande lång-
siktiga strategin innebär att utsläppen av växthusgaser 
inom EU ska minska med 50 procent till 2050 i jämförelse 
med 1990 samt vara noll 2100.

EU:s klimatpolitiska mål till 2020 innebär att utsläppen 
av växthusgaser ska minska med 20 procent jämfört 
med 1990. Vidare ska energiförbrukningen sänkas med 
20 procent samt att andelen förnybart ska uppgå till 
10 procent baserat på energibas. De mål för förnybar 
energi som gäller till 2030 är en andel på 32 procent på 
EU-nivå, men Sveriges andel av förnybar energi är högre 
och ska minst uppgå till 49 procent. Det finns också krav 
på medlemsländerna, att det ska finnas ett system på 
plats som säkerställer att drivmedelsleverantörerna har 
en förnybar andel på energibas på 14 procent i drivmedel 
som går till transportsektorn. Det ska finnas en indikativ 

STYRMEDEL FÖR ATT 
UPPNÅ KLIMATMÅLEN
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bana på det från 2021 till 2030. Systemet kan till exempel 
vara reduktionsplikt.

Reduktionsplikten för transportsektorn
För att uppnå en minskning av utsläppen av växthus-
gaser från transportsektorn på 70 procent till 2030 
jämfört med 2010 har nya styrmedel införts. För att 
främja användningen av biodrivmedel med låga utsläpp 
av växthusgaser finns en reduktionsplikt som i år är 
4,2 procent för bensin och 20 procent för diesel. Parallellt 
med detta finns en tidsbegränsad skattenedsättning för 
höginblandade biodrivmedel samt en avslutad utredning 
kring eventuell framtida reduktionsplikt för flyg.

Reduktionsplikten omfattar den totala försäljningen 
av bensin och diesel, vilket omfattar mer än transport-
sektorns användning. I reduktionsplikten ingår 
använd ningen i bland annat arbetsmaskiner. Driv-
medels leverantörer måste varje år minska utsläppen av 
växthusgaser från bensin och diesel. Uppfylls inte detta 
måste leverantören betala en sanktionsavgift.

Detta styrmedel är mer långsiktigt jämfört med tidi-
gare skattenedsättning för låginblandning. Genom att 
successivt öka inblandningen av hållbara biodrivmedel 
kan växthusgaserna minska. Denna effekt beräknas 
på hela livscykeln för ett drivmedel. Genom kontroll-
stationer vart tredje år föreslår Energimyndigheten 
gradvis stigande reduktionsnivåer för åren 2021–2030. 
Enligt myndighetens kontrollstation 2019 föreslås att 
inblandningen gradvis ökar till 28 procent för bensin 
och 65,7 procent för diesel till 2030 vid separata kvoter. 
Energimyndigheten räknar med att mängden biodrivme-
del som krävs för att uppfylla reduktionsplikten uppgår 
till 5,6 miljoner kubikmeter 2030. Här ingår inte en even-
tuell reduktionsplikt för flyg.

Kostnaderna för ökande inblandning styrs av tillgäng-
lighet av biodrivmedel och deras växthusgasminskning. 
Ökad reduktionsplikt innebär ökad inblandning av 
biodrivmedel, som idag är dyrare än fossila produkter. 
Högre priser i Sverige än i övriga omvärlden kan påverka 
Sveriges konkurrenskraft negativt. Vid höjningen av 

reduktionsplikten 2018 och 2020 justerades skattesatserna 
på bensin och diesel för att motverka ett för högt pump-
pris, vilket även behövs framåt.

Nuvarande skattebefrielse för höginblandade biodriv-
medel gäller till och med december 2020. Sverige har 
begärt ett års förlängning av skattebefrielsen i väntan på 
att nya energi- och miljöstödsriktlinjer skall fastställas. 
Om det ska bli en förlängning förutsätter det ett beslut av 
EU-kommissionen eftersom det bedöms som statsstöd. För 
biogas och biogasol kom däremot ett sådant beslut i slutet 
av juni 2020. Då godkände EU-kommissionen att Sverige 
får skattebefria dessa två som drivmedel för fordon och för 
uppvärmning under tio år. Reduktionsplikten innebär en 
kraftigt ökad efterfrågan på biodrivmedel i Sverige. Det 
innebär bättre förutsättningar att göra långsiktiga investe-
ringar för att öka produktionen av biodrivmedel.

Andra länder inom EU skall, liksom Sverige, uppfylla 
de fastställda EU-målen för förnybar energi i transport-
sektorn. Då Sverige förbrukar mindre än 3 procent av 
den totala drivmedelsvolymen i EU innebär de ökade 
målen för förnybart i transportsektorn i övriga EU en 
konkurrens om hållbara biodrivmedel. Det utgör också 
en exportmöjlighet för svenska producenter av hållbara 
biodrivmedel.

Eftersom biobränslen och biodrivmedel är uppbyggda av 
kol frigörs koldioxid vid förbränningen av dessa. Detta 
kol kommer dock från grödor, växter och träd som upp-
togs för bara några år sedan. Det innebär att förbränning 
av biodrivmedel och biobränslen inte bidrar till förstärk-
ningen av växthuseffekten. Istället kan det ses som ett 
naturligt kretslopp mellan luft och vegetation.

Bonus Malus
Förutom reduktionsplikten finns styrmedlet Bonus 
Malus för beskattning av nya lätta fordon, inklusive lätta 
bussar och lätta lastbilar. Gränsen för bonus går vid högst 
70 gram utsläppt koldioxid per kilometer och vid minst 
95 gram utsläppt koldioxid per kilometer för malus. Detta 
innebär att majoriteten av fordon med förbränningsmotor 
missgynnas trots att det idag ingår biodrivmedel i alla 
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Tips på vidareutveckling till 2021

1 Även flytande biodrivmedel ska vara en del av 
Bonus Malus. Justera systemet så att fordon som 

kan köras på HVO100 och E85 får bonus på samma 
nivå som gasfordon.

2 Inför en begränsning på 500 000 kr för vad 
ett fordon får kosta för att få bonus. Det är inte 

rimligt att skattemedel används för att finansiera inköp 
av bilar över en halv miljon kronor. Ställ även krav på 
återbetalning av bonus till säljaren av fordonet om det 
säljs utanför Sveriges gränser inom 5 år.

3 Idag beräknas fordonets klimatpåverkan utifrån 
verklig kördata och utsläpp från driften av fordonet. 

Ett bättre förslag är att utgå från verklig kördata i kombina-
tion med ett bredare perspektiv, så kallat Well to Wheel. 
Det ska omfatta utsläpp av växthusgaser vid utvinning 

av råvaror, framställning av drivmedel och energi samt 
användning av drivmedel för resor och transporter.

4 Konstruera ett ”bonuspaket” även för befintlig 
fordonspark, med möjlighet att konvertera från 

bensin till E85 och från fossil diesel till HVO100. Alla 
konsumenter, oavsett plånbok, bör få ta del av ett 
styrmedel där man kan bidra till klimatnytta.

5 För att kontrollera att ett fordon körs på HVO100, 
E85 eller ED 95, B100 och biogas föreslår bran-

schen att ett system tas fram där köparen månadsvis 
redovisar inköp av drivmedel för att få behålla bonu-
sen. Detta görs under de tre första åren efter inköpet. 
Detta ska även gälla för laddbybrider som kan köras 
på flytande drivmedel. Systemet för redovisning bör 
utvecklas vartefter digitala möjligheter finns.

drivmedel, vilka redan idag kan uppgå till 50-100 procent 
av drivmedlet. I praktiken innebär det att eldrivna fordon 
får upp till 60 000 kr i bonus, biogasbilar 10 000 kr i bonus 
medan fordon med förbränningsmotor, som kan köras på 
biodrivmedel, får en betydligt högre fordonsskatt.

Istället borde Sverige satsa på klimatstyrning där olika 
lösningar bidrar till att minska klimatpåverkan för resor 
och transporter. Det nuvarande styrmedlet Bonus Malus 
är på lång sikt inte ett kostnadseffektivt styrmedel för att 

sänka klimatutsläppen och nå klimatmålen. Det fram-
går bland annat av en granskning som Riksrevisionen 
genomfört.

Det är svårt och nästintill omöjligt att idag förutsäga vilka 
tekniksprång som är möjliga på 10-30 års sikt. Därför är 
det fel att låsa fast ett styrmedel vid att det måste vara 
någon form av eldrift för att få den högre bonusen. Olika 
lösningar kan bidra till att minska klimatpåverkan. 
Därför behövs ett teknikneutralt styrmedel.
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Energiforsk och AFRY har gjort en undersökning om 
klimatavtrycket vid användning av olika drivmedel i 
Sverige. Slutsatsen var att HVO100 är det mest kostnads-
effektiva verktyget för att reducera utsläpp av växthusga-
ser från fordonet.

En fördel med förnybar diesel (HVO) är att det går att 
använda för befintliga dieselfordon och motorer, som 
är godkända för detta drivmedel. HVO är ett fossilfritt 
drivmedel tillverkat av avfall från bland annat livs-
medelsindustrin. Det har samma höga prestanda som 
vanlig diesel men ger upp till 90 procent lägre utsläpp av 
växthusgaser.

Neste är ett av de företag som framställer biodrivmedel 
av biobaserade avfalls- och restprodukter. Företaget 
investerar omkring 500 miljoner kronor per år på 
forskning för att utveckla framtidens råvaruströmmar 
för avfalls- och restprodukter, samt för att ha möjlighet 
att använda nya råvaror som alger och vätgasbaserade 
lösningar.

BIODRIVMEDEL MEST 
KOSTNADSEFFEKTIVT FÖR 
ATT MINSKA UTSLÄPP

På den svenska marknaden har Neste och OKQ8 nyligen 
inlett ett nytt samarbete för att möta den ökande efter-
frågan på förnybar diesel från kollektivtrafik, åkerier och 
privatbilister. Tillsammans med Tanka, har OKQ8 redan 
idag HVO100 på 108 stationer. Det nya samarbetet med 
Neste innebär att det kommer att finnas HVO100 på 130 
stationer redan i sommar och planen är att utöka med 
ytterligare stationer.

För att ha möjlighet att jämföra olika drivmedelslös-
ningar är det viktigt att ha ett brett perspektiv på fordo-
nets utsläpp. Ett sätt att göra det på är att tillämpa ”Well 
to Wheel”-perspektivet, som omfattar såväl utvinning 
av råvaror och produktion av fordon som själva använd-
ningen av drivmedel för resor och transporter.

I en undersökning av Energiforsk och AFRY från januari 
2020 jämfördes vilken klimatpåverkan olika drivmedel 
hade. Analysen utgick från en mellanstor bil, till exempel 
Volkswagen Golf, med en körsträcka på 20 000 mil under 
bilens livslängd, vilket inkluderade ett batteribyte för 
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elfordon. Undersökningen visade att biodrivmedel var 
det mest kostnadseffektiva verktyget för att reducera 
utsläpp av växthusgaser från fordonet.

Det finns andra undersökningar som kommit fram 
till liknande slutsatser. Ett exempel är analysföretaget 
Ricardo, som på uppdrag av, Concawe – den europe-
iska raffinaderiindustrins organ för hälsa, säkerhet och 
miljö – genomförde olika scenarier för den europeiska 
bilmarknaden. En av anledningarna till att elbilar inte är 
den enda lösningen på klimatutmaningen är att endast i 
genomsnitt ca 30 procent av elproduktionen inom EU är 
förnybar idag. Det går även att vidareutveckla teknologin 
som finns i förbränningsmotorer så att de blir ännu mer 
bränslesnåla och mer effektiva.

Dessa undersökningar visar att det behövs olika lös-
ningar för att tackla klimatutmaningen, som flytande 

biodrivmedel, biogas, el och ännu mer effektiva förbrän-
ningsmotorer. Därför är det viktigt att Sverige satsar på 
klimatstyrning, där olika lösningar bidrar till att minska 
klimatpåverkan för resor och transporter.

Det är också fel att låsa fast ett styrmedel vid en speci-
ell teknisk lösning. Det är svårt och nästintill omöjligt 
att idag förutsäga vilka tekniksprång som är möjliga 
på 10-30 års sikt. Ett exempel på en ny teknisk lösning 
är förnybara elektrobränslen. Det är ett samlingsnamn 
för syntetiska bränslen som framställs från förnybar el 
och koldioxid genom elektrolys till vätgas och syrgas. 
Elektrobränslen har mycket gynnsamma värden utifrån 
ett livscykelmässigt perspektiv och kan i framtiden 
ersätta fossila drivmedel, både för vägtransporter och 
inom flyget. Denna marknadspotential går att nyttja 
enbart om det fortsättningsvis finns fordon med förbrän-
ningsmotorer på marknaden.

Källa: Energimyndigheten
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Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är 
en branschorganisation som företräder medlemsföreta-
gen Circle K, Lantmännen, Neste, Nynas, OKQ8, Preem 
och St1. De svarar för en omfattande verksamhet för att 
importera, raffinera, producera, exportera och distribu-
era olika produkter så att privatpersoner, företag och 
myndigheter kan genomföra resor och transporter. SPBI 
bildades 1951 och är ett expertorgan med kunskap inom 
de områden som medlemsbolagen och branschen har 
behov av. Organisationen företräder branschen, informe-
rar och förmedlar kunskap samt erbjuder fortbildning i 
frågor som rör branschen.

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen är av stor 
betydelse för hela samhället och pandemin Covid-19 
har ytterligare lyft fram Sveriges behov av att ha en 
trygg försörjning inom samhällsviktiga områden. Bland 
Sveriges befolkning finns det en stor konsensus att driv-
medelsförsörjningen är viktig för såväl näringsliv som 
offentlig sektor. Enligt en undersökning från Kantar Sifo, 
som genomfördes i slutet av april 2020, anser nio av tio 
respondenter detta.

En trygg drivmedelsförsörjning gäller inte bara vid 
krissituationer utan även under normala situationer. Hela 
logistikkedjan ska fungera året runt så att nödvändiga 
varor kan transporteras till företag och samhällsviktiga 

funktioner samt att personer kan resa till arbetet, bosta-
den eller fritidsboendet.

För att drivmedelsförsörjningen ska fungera i Sverige 
finns det omkring 3 000 marknadsplatser som ser till att 
det finns drivmedel till omkring åtta miljoner vägfordon 
samt flygplan och fartyg. Distributionsnätet ser också till 
att arbetsmaskiner, elverk, uppvärmnings- och elproduk-
tionsaggregat får energi. Vidare framställer nischbolaget 
Nynas bitumen för asfaltsbeläggningar, basoljor för 
smörjmedel och transformatoroljor till elnätet.

Allt fler marknadsplatser erbjuder också biodriv-
medel, som är ett område med stor tillväxtpotential. 
Råvarubasen för framställning av förnybara drivmedel 
kan möjliggöra dessutom betydande inkomster för skogs- 
och jordbruksnäring och bidrar till utvecklingen av 
gröna jobb i hela Sverige. Drivmedelsbranschen är dess-
utom en viktig aktör i den växande cirkulära omställ-
ningen, där produktion av biodrivmedel baserat på rest-
produkter från skogen och avfall och restprodukter från 
slakterier, livsmedelsindustri, handel och restauranger är 
en del av den cirkulära omställningen.

I många avseenden går petroleum- och biodrivmedels-
bolagen i Sverige före branschbolag i andra länder, vilket 
bidrar till att de har en ledande roll i klimatarbetet. 

EN TRYGG FÖRSÖRJNING 
AV DRIVMEDEL IDAG OCH 
I  FRAMTIDEN
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Sveriges användning av förnybara drivmedel och el har en 
internationell tätposition, på samma sätt som den svenska 
vägsäkerheten ligger långt framme internationellt.

Nästa steg mot ett koldioxidneutralt transportsystem är 
att introducera en ny drivmedelskvalitet, E10 i Sverige, 
med upp till tio procent biodrivmedel. E10 ersätter vanlig 
95-oktanig bensin, som har högst fem procent inbland-
ning av förnybara biodrivmedel. Branschen ser fram mot 
att introducera E10, men framförhållningen behöver vara 

minst nio månader och helst mer än ett år. Det handlar om 
en omställning av många miljarder liter drivmedel till de 
fordon som finns på marknaden.

Branschen omsätter över 300 miljarder kronor per år 
och exporten uppgår till närmare 80 miljarder kronor. 
Drivmedelsområdet svarar också för en stor del av 
Sveriges punktskatter på 130 miljarder kronor. Varje 
år betalar drivmedelskunderna omkring 47 miljarder i 
energi- och koldioxidskatt.


