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Sveriges mål – inrikes transporter

• Fossiloberoende fordonsflotta

– 70% minskning av växthusgaser från inrikes 
transporter (ej flyg, sjöfart) 2030 jämfört med 
2010

– Innehåll av fossil kol



EU mål inom transportsektorn

• EU reduktionsplikt på 6% växthusgasreduktion enligt  
bränslekvalitetsdirektivet
– gäller bara för året 2020
– kraven ställs på drivmedelsleverantören

• 10% förnybart (energibas) 2020 
– krav ställs på Medlemsstaten
– multiplikatorer får användas

• EU:s RED II krav 14% (energibas) år 2030
– kravet ställs på medlemsstaten som skall ställa krav på 

drivmedelsleverantören 
– indikativ bana 2021 till 2030



32,1% (korrigerad siffra)
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Utveckling av olika förnybara drivmedel i transportsektorn
per bränsle och på energibas

Biogas
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FAME ren

FAME låginblandad

Bio Nafta

Etanol - E85/ED95

Etanol låginblandad

Preliminära uppgifter för 2018



Bensin
29,9%

Dieselbränsle
50,4%

Naturgas
0,2%

Etanol låginblandad
1,0%

Bio Nafta
0,0%

Etanol - E85/ED95
0,4%

HVO drop in
7,8%

HVO ren
4,5%

FAME låginblandad
3,0%

FAME ren
1,0%

1,7%

Förnybart
19,5%

Andel Förnybara Drivmedel i transportsektorn 2018
på energibas

Preliminära uppgifter för 2018



Historik -Styrmedel i Sverige

• Skattebefrielse i olika former från ca 2000

• Fungerande styrmedel som kräver 
statstödsgodkännande  från EU och som inte får leda 
till överkompensation.

• Ser rent historisk ut att vara ut att vara långsiktigt 

• Men – känt till  regelverket endast ett år i förväg, 
oftast kortare

• Nivåerna för skattebefrielse har varierats upp och 
ned för att det inte skall bli en överkompensation.



Styrmedel - Sverige

• Reduktionsplikt från 1 juli 2018

• Höginblandade biodrivmedel
E85, biogas, ED95, HVO100, B100
– Fortsatt skattebefrielse 
– Statsstödsgodkännande 31.12.2020

• Ingen överkompensation får förekomma



Reduktionsplikten

• Minska växthusgasemissionerna (GHG) från bensin och 
diesel.
• Beräknas som Well-to-wheel

• Separata kvoter för bensin och diesel

• Man kan välja att blanda i 
o Mindre volym hållbara biodrivmedel med hög GHG reduktion

eller
o Större volym hållbara biodrivmedel med lägre GHG reduktion

• Ger premie till biodrivmedel med hög GHG reduktion

• Infört 1 juli 2018



Produkt 2018 2019 2020

Bensin 2,6% 2,6% 4,2%

Diesel 19,3% 20% 21%

Reduktionspliktsnivåer, % GHG-reduktion

Reduktionspliktsavgift

• Bensin: 5 kr/kg CO2
• Diesel: 4 kr/kg CO2



• Alla biodrivmedel är idag dyrare än dess fossila 
motsvarigheter

• Biodrivmedlen beläggs med full skatt enligt det 
fossila alternativ som den ersätter.

• Kompensera för de högre kostnaderna genom sänkta 
skatter den 1.7.2018

– Bensinskatten sänks med 30 öre/liter

– Dieselskatten sänks med 1,40 kr/liter



• Reduktionsplikten skall uppfyllas per  
produkt och kalenderår

Kontrollstation omfattar bl.a. 

• Nivåer för åren 2021-2030 
• Utreda om höginblandade skall ingå i 

reduktionsplikten
• Flexibilitetsmekanismer
• Analysera effekter av EU lagstiftning
• Redovisas 4 juni 2019



Bränslekvalitetsdirektivet
FQD

Drivmedelslagen
Förordning
Föreskrifter

Standarder
EN 228

EN 590/SS 15 54 35



Emissionsregelverk

Källa: BilSweden

Dieselpersonbilar Tunga fordon



Alternativ att uppfylla kvotplikten 
bensin

• Hållbara biodrivmedel

• Etanol, max 10%

• Biobensin, ingen gräns men blandningen måste 
uppfylla kraven i drivmedelslagen och 
bensinstandarden EN 228

• Biobensin, möjlig inblandning beroende på 
egenskaper, gissningsvis 20-30%



Alternativ att uppfylla kvotplikten 
diesel

• Hållbara biodrivmedel

• FAME (RME), max 7%

• HVO, ingen gräns men blandningen måste uppfylla 
kraven i drivmedelslagen och dieselstandarderna 
EN 590 och SS 15 54 35,

• HVO - möjlig inblandning ca 35-50%



Förnybartdirektivet, RED II

• Fastställdes 2018-12-24

• Infört i medlemsstaterna senast 2021-
06-30

• Införandet innebär en del val för 
medlemsstaten

• Vad andra medlemsstater väljer är 
också viktigt

• En del uppskjutna frågor kommer 
avgöras av s.k. ”delegerade akter”



skall

får

skall

skall

får

Krav på MS att införa ett system som ställer krav på 
drivmedelsleverantören

MS ”val”



Koldioxid (CO2eq) – olika sätt att 
räkna



Fordon energieffektivitet

• Anges i g CO2/km 

– Konstruerat för att ta hänsyn till de vanliga 
drivmedlens olika energitäthet (innehåll av kol)

– Är en energiförbrukningssiffra



Innehåll av fossilt kol
används i 70% målet

Innehåll av fossilt kol (TTW – Tank to Wheel)
Bensin: 2,36 g CO2/liter
Diesel: 2,54 g CO2/liter
Biodrivmedel: 0 g CO2/MJ
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WTW – Well-To-Wheel
används i Reduktionsplikten

Olja

Foder

FAME FAME Fossil

Depå/

Raffinaderi

Oljefrön

Biodrivmedels-

producent

Oljeväxter

pressare

Producent 

oljeväxter

s

Lagring

B7

Bränsle-

leverantör

Anges i % GHG reduktion av en fossil 
jämförelsesiffra (idag 83,8 g CO2eq/MJ)    eller i
g CO2 eq/MJ



Spaning

• Beroendet av flytande drivmedel kvarstår 
under överskådlig tid

• El och/eller vätgasintroduktion nyckelfråga

• Produkterna Bensin och diesel kvarstår i 
årtionden
• Fossilt och förnybart ursprung

• Trenderna är i hög grad kopplade till politiska 
styrmedel och långsiktigheten

• Ett ökat antal drivmedel kombinerat med 
sjunkande volymer försvårande



Spaning fortsättning
• Biodrivmedel måste spela en roll – åtminstone i 

övergångsfas
• EU:s tveksamhet och historik med olika regelverk 

har försenat många investeringsbeslut
• EU-kommissionen negativ/tveksam till 

biodrivmedel  
• Begränsa användningen av  grödebaserade råvaror
• Nu börjar debatt kring biomassa också

• Risk för brist på råvara för s.k. avancerade 
biodrivmedel och därtill kopplad 
styrmedelskonkurrens 



Frågor? 


