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Utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn
kan minskas genom

1. Energieffektivare fordon (ex. el-
hybrider, energisnålare fordon)

2. Val av energieffektivare trafikslag
(ex. tåg vs flyg, 
cykel/kollektivtrafik vs bil)

3. Energisnålare körsätt (eco-driving)

CO2-utsläpp

Energianvändning CO2-utsläpp per energienhet

Energianv per körd km Totalt antal körda km

7. Fortsatt introduktion
av drivmedel med 
låga CO2-utsläpp 

4. Öka antalet passagerare resp
mängd gods per fordon

5. En transportsnål
bebyggelsestruktur

6. Bryta sambandet mellan
transportbehov och
ekonomisk tillväxt

Maria Grahn, Energi och Miljö, 2013
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Utveckling av samhälle och 
transportsystem                                                                                        

Energieffektivisering (exkl el)

Energieffektivisering (genom el)

Byte till el

Byte till biodrivmedel

Export biodrivmedel

Kvarstående fossil energi

Källa: Fossilfrihet på väg, Thomas B Johansson

Vägtrafikens användning av 
energi (TWh) – 35 år framåt …
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Biodrivmedel i Sverige



Foto: Wastetofuel

Biodrivmedel och el, inte ”eller”! 

Foto: BMW

Biogas och
etanol, 

biodiesel, 
metanol osv, 
inte ”eller”!

Olika drivmedel 
för olika fordon, 
olika transporter, 

olika platser!



Från råvara till biodrivmedel

Börjesson, Lundgren, Ahlgren, Nyström (2016)

+ el

+ 
”alternativa 
förnybara 
drivmedel”



Produktion av elektrobränslen
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Två drivkrafter

Bränslekvalitet/”drop-in-faktor”
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Börjesson, Lundgren, Ahlgren, Nyström (2016)

Hela kedjan

WTT – Well-to-tank
TTW

WTW – Well-to-wheel



Börjesson, Lundgren, Ahlgren, Nyström (2016)
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EngLandscapeLM-Agroetanol

Agroetanol
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Börjesson, Lundgren, Ahlgren, Nyström (2016)

(Palmolja)

Förnybar 
metanol

Bioenergi, 
CO2-
avskiljning

85% 
red.



Lund University / Martin Tunér 16(2016)



Biodrivmedel vs el - Relativ körsträcka per mängd biomassa

Optimerade motor-
bränslesystem


Chart1

		Förbräningsmotor - biodrivmedel

		Elhybrid - biodrivmedel

		Plug-in hybrid - biodrivmedel+bioel

		Elbil - bioel
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Blad1

				Relativ körsträcka

		Förbräningsmotor - biodrivmedel		100

		Elhybrid - biodrivmedel		170

		Plug-in hybrid - biodrivmedel+bioel		185

		Elbil - bioel		200

				Ange data i den här tabellen om du vill uppdatera diagrammet. Data sparas automatiskt i diagrammet.







Well-to-wheel-utsläpp* - växthusgaser

JRC 2014; Börjesson et al, 2015* Inklusive batteri för elbil

T ex GoBiGas (unikt i världen idag)!


Chart1

		Bensin

		Elbil-EU elmix

		Elbil-nordisk elmix

		Elbil-Sverige elmix

		Gasbil-GROT förgasning
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Blad1

				WTW

		Bensin		125

		Elbil-EU elmix		86

		Elbil-nordisk elmix		31

		Elbil-Sverige elmix		15

		Gasbil-GROT förgasning		15

				Ange data i den här tabellen om du vill uppdatera diagrammet. Data sparas automatiskt i diagrammet.







Summa summarum …
• Förnybara drivmedel en viktig del av 

hållbar transportsektor
• Kraftig expansion => alla hållbara 

alternativ krävs
• Biodrivmedel på marknaden ”bra”
• Teknisk utveckling – produktion, process 

och användning – kan göra dem ”bättre” 
och öka volymer

• För el behöver batterier räknas med => 
jämförbart med biodrivmedel

• Hållbarhet beror på hela kedjan!



Läs mer på
www.f3centre.se



Börjesson, Lundgren, Ahlgren, Nyström (2016), från Börjesson (2016)

Biomassaresurser (Sverige)

Ökad användning!



Börjesson, Lundgren, Ahlgren, Nyström (2016), från Hallström m fl (2011)

Fördelning åkermark - globalt
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