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Biofuel and electricity in cooperation  
 

Seminarium Fredag 26 augusti 2016 på KSLA, Drottninggatan 95 B i Stockholm 

Moderator Ebba Tamm, Product- and environment specialist, Swedish Petroleum & Biofuels Institute 

Föredragshållare Martin Lohrmann, Dr.-Ing., Energy Carrier, Group Research, Volkswagen  

Frances Sprei, Assistant Professor, Chalmers University of Technology 

Magnus Henke, ERS (Electric Road Systems) specialist, Swedish Energy Agency  

Karin Vestlund Ekerby, expert forestry and research ,LRF 

Sören Eriksson, Product development, Preem Petroleum AB 

Eva Jernbäcker, Senior Environmental Officer, The Swedish Cross-Party Committee on 

Environmental Objectives 

Författare Björn Leifland, Energikommittén 

 Seminariet finansierades med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horn 

 

 
Carl-Anders Helander, akademisekreterare och Vd, KSLA, hälsade samtliga talare och deltagare välkomna. 

Carl-Anders inledde med en kort presentation av akademiens uppdrag och historia samt lämnade därefter 

över ordet till Ebba Tham, produkt- och miljöspecialist på SPBI, som var moderator för seminariet. Ebba 

konstaterade att Sverige har mycket ambitiösa målsättningar för att minska beroendet av fossil energi och 

att ämnet för dagens seminarium är en angelägen fråga.  

 

Första talare var Dr. Martin Lohrman, kemiingenjör och ansvarig för koncernforskning inom 

energibärare och motorbränslen vid VW i Wolfsburg. Martin inledde med att presentera VW-koncernen. 

Koncernen rymmer 12 varumärken och finns globalt. När det gäller forskningen har man valt att finnas nära 

marknaden med anläggningar i Nordamerika, Europa och Asien. Huvudkontoret ligger i Wolfsburg.  

 

Martin menade att värdeskapandet i biltillverkning är under stor transformering vilket drivs framförallt av 

två starka trender; digitalisering och klimatförändringarna. Idag finns CO2-regleringar på samtliga viktiga 

marknader. En utmaning i Europa är att det inte görs någon skillnad på om det är ”grön eller svart” CO2.  

 

För att komma under det europeiska kravet på 78 g CO2/km år 2025 konstaterade Martin att det kommer att 

krävas elektricitet. Det politiska målet är att effektivisera bort 70 % av de totala CO2-utsläppen från 2010 

till 2050. Motorerna blir allt effektivare men samtidigt ökar transporterna och enda sättet att få ekvationen 

att gå ihop är att elektrifiera och använda CO2-reducerande drivmedel. Andelen fossilt måste minska till en 

tredjedel av dagens förbrukning.  

 

Batteritekniken förbättras hela tiden, nuvarande e-golf har en räckvidd på 190 km men kommer med 

höstens uppdatering klara 300 km (traditionella litium-jon-batterier). Martin menade att med den 

batteriteknik som är under utveckling kommer det att år 2030 vara möjligt att köra ca 700 km på en 

laddning. 

 

En stor utmaning med el är laddningsinfrastrukturen. Jämfört med konkurrenten diesel måste du med 

dagens räckvidder tanka oftare och tankningen tar längre tid. För att ta sig samma sträcka som på en tank 

diesel får du räkna med att det går fyra laddningar. 
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Angående bränsleceller menade Martin att det är som med ”hönan eller ägget, vad kom först”, utan 

infrastruktur för tankning är det svårt att sälja bilarna. Enligt Martin har det internationella energiorganet 

IEA bedömt att bränsleceller kan bli möjligt enbart med mycket stora subventioner från samhället.  

 

Martin menade vidare att alla studier pekar på att förbränningsmotorn kommer att vara kvar år 2030. För 

tung trafik förutspår VW spårbundna lastbilar och dieselhybrider samt för bussar utveckling av 

batteri/bränslecell och CNG.  

 

När det gäller CO2-reducerande drivmedel personbilar så ser VW potential i etanol, HVO och biogas. 

VW har även forskning inom algbaserade drivmedel och ”power-to-gas” 

 

Avslutningsvis ansåg Martin att utvecklingen av fordonsflottan kommer att vara helt beroende av hur 

energisektorn utvecklas. Elektrifiering kommer att vara avgörande för att nå uppsatta mål men biodrivmedel 

kommer att vara betydelsefulla. 

 

I den efterföljande frågestunden fick Martin bl.a. frågor om betydelsen av metanol samt om EU-

kommissionens diskrimenering av biodrivmedel. Martin menade att metanol visserligen går att blanda in 

2-3 % men utöver det krävs förändringar av båda fordon och ny infrastruktur varför VW inte ser metanol 

som ett intressant spår. Angående frågan om EU-kommissionens behandling av biodrivmedel menade 

Martin att metodiken för hur utsläppen ska beräknas spelar roll för hur biltillverkare agerar. Tekniken i 

bilarna är betydligt dyrare än tekniken för drivmedel och stora pengar finns att tjäna på samhällsnivå genom 

att fokusera på rätt saker. 

 

Dagens andra talare var Francis Sprei, assisterande professor vi Chalmers tekniska högskola, som 

forskar inom hållbar mobilitet. Frances inledde med att ge en kort överblick över de transportpolitiska 

målen (70 % förnybart 2030 samt 100 % år 2040) i Sverige samt möjliga scenarion för att nå dit från statens 

offentliga utredning Fossilfrihet på väg.  

 

För att åskadliggöra hur lång tid det tar att byta ut en fordonsflotta gjorde Francis en räkneövning där 

förutsättningen var att den svenska fordonsflottan är konstant fem miljoner bilar och med en nyregistrering 

av 350 000 bilar per år. Det innebär att det tar minst 14 år att byta ut hela flottan. Francis refererade till 

studier som gjorts vilka (även i de mest offensiva scenarion) pekar på att det kommer att ta lång tid att byta 

ut dagens bilar och att en betydande andel av dagens bilar kan finnas kvar i drift även år 2050.  

 

Francis frågade retoriskt vilken politik som behövs för att nå målen och konstaterade att konsumenten alltid 

väljer det som för stunden är mest fördelaktigt samt i viss utsträckning rekommendationer som tillverkarna 

ger. Som belägg för detta visade Francis kurvor på försäljningen av miljöbilar. Fram till 2008 sålde flex-

fuel bra men det fanns inga särskilda incitament att tanka förnybart. När så större populära bilar som Volvo 

V70 med snåla dieselmotorer blev tillräckligt effektiva för att klassas som miljöbil har dessa ersatt 

miljöbilsförsäljningen totalt. Att försäljningen av miljöbilar ser ut att rasa 2012 beror snarast på en ny 

miljöbilsdefinition. Francis slutsats var att utan starka incitament är kunden ”opålitlig” i sitt beteende och 

att drop-in-bränslen därför kommer att vara mycket viktiga för att nå målen då man tar bort valet för 

konsumenten.  

 

Francis menade vidare att ny teknik påverkar våra beteenden och genom digitaliseringen kommer nya 

transporttjänster utvecklas och med det erhålls mängder med data som kan nyttjas för att optimera 

transportsektorn. Genom att ladda bilen på natten klaras 20 % av all transportbehovet.  

 

Avslutningsvis menade Francis att elbilar kommer vara viktiga för att nå målen men att de måste 

kompletteras med biodrivmedel för att klara de längre transportbehoven. På frågan om företagsbilars 

betydelse för att nå målen menade Francis att de är viktiga i Sverige då de utgör en stor andel samt att det 

går att se ett skifte i fokus från att arbetsgivarna tidigare ställde krav på att köra på ett förnybart bränsle till 

att utsläppsnivån blivit det viktiga. 

 

Som tredje talare var Magnus Henke, Energimyndigheten,  inbjuden att tala om hur långt vi når med 

dagens styrmedel. Enligt Magnus bedömer Transportstyrelsen att transportbehovet kommer att öka med 
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60 % till 2030 jämfört med dagens (enligt BAU-scenario). Magnus konstaterade att merparten av våra 

transporter sker på väg och mycket lite på järnväg, där det senare ofta pekas ut som framtiden.  

 

Magnus gick igenom EUs gemensamma mål och styrmedel till 2030 och pekade på ett antal förändringar 

som han bedömde som särskilt utmanande för att nå målet; däribland att skattebefrielsen slopas 2018, att 

livsmedelsgrödor förbjuds från år 2020 och att åtskärpningen inom förnybarhetsdirektivet (RED) som sker 

2018 kommer att skada användningen av FAME.  

 

Magnus konstaterade att vi idag är beroende av första generationens biodrivmedel. Användningen ligger 

kring 15 % men ser inte ut att öka snabbt. Angående avancerade biodrivmedel menade Magnus att tekniken 

finns men att politikernas tveksamhet inför bioenergi gör att finansiärer istället valt att satsa på sol och vind.  

För tung trafik pekade Magnus på möjligheterna med ERS, electric road systems. Idag finns sju olika 

tekniker för att ladda längs med vägen varav två finns som demoanläggning i Sverige, en i Sandviken och 

en på Arlanda. Enligt Magnus skulle kostnaden att bygga ut ERS mellan Stockholm, Göteborg och Malmö 

kosta 1,5-2,5 miljarder € och reducera energibehovet i transportsektorn med 10 TWh. Alltså mer än en 

tiondel av det totala energibehovet.  

 

Magnus konstaterade vidare att kapacitetsutrymmet på svenska vägar är mycket stort, särskilt nattetid, och 

att det till skillnad från järnvägen är väl utvecklat. På frågan varför tekniken dröjt menade Magnus att det 

funnits problem med tekniken för elöverföring men att det också handlat om ”skönhetsfrågor”. 

 

Nästa talare på tur var Karin Vestlund Ekerby, expert skogsbruk och forskning på LRF. Karin 

inledde med att konstatera att det gröna näringslivet är avgörande för en utveckling mot en biobaserad 

ekonomi. I Sverige planterar vi fler träd än vad som huggs ned och har ett överskott av jordbruksmark. 

Trots det underskattas ofta det naturkapital som LRFs medlemmar äger och utvecklar. Karin refererade till 

en studie från Lunds Universitet som visar att det finns en betydande potential för inhemsk hållbar biomassa 

från såväl jord- som skogsbruket fram till 2050 utan att öka trycket på ekosystemen.  

 

Karin menade vidare att Sverige förvisso har höga mål men efterfrågade handlingsplaner för att nå dessa. 

Sverige har en jord- och skogsbruksproduktion som är i världsklass miljömässigt som är beredda att 

leverera men det krävs långsiktiga spelregler. Samtidigt som marknaden för biodrivmedel kämpat med 

otydliga spelregler har användningen fördubblats de senaste fem åren. Andelen biodrivmedel förväntas öka 

från dagens 15 % till 23 år 2018 (utan dubbelräkning). Men samtidigt har andelen biodrivmedel producerad 

på svensk råvara inte ökat alls. Alltså har vårt beroende av importerad råvara och biodrivmedel ökat och 

Karin menade att det är tveksamt om det är ett bra resultat.  

 

Karin efterfrågade också en mer samstämmig politik inom EU med målet att mobilisera mer hållbar 

biomassa. Tyvärr finns tendenser till motsatsen med lagstiftningsförslag som kan komma att begränsa 

användningen av bioenergi, t.ex. administrativt betungande hållbarhetskrav och LULUCF. Den stora 

förloraren på att försvåra för bioenergi är klimatet menade Karin och resultatet blir ett ökat beroende av 

importerad olja och gas, inte sällan från tvivelaktiga regimer. 

 

Avslutningsvis menade Karin att marknadskrafterna driver mot en bioekonomi men att politiken behövs för 

att stötta upp och snabba på längs med vägen.  ”It´s not about feed or fuel or bioenergy or timber, its both”. 

 

Nästa talare var Sören Eriksson, Preem. Preem har som vision att leda omställningen till ett hållbart 

samhälle. Sören menade att den stora utmaningen för att nå visionen är politisk instabilitet. Preem är 

Sveriges största raffinaderi och står för 50 % av marknaden. Två tredjedelar av produktionen exporteras till 

framförallt Danmark, UK, Tyskland och Frankrike. 

 

Sören ansåg att det finns stora förväntningar att ren HVO ska öka men konstaterade att det idag står för 

mindre än 1 % av alla drivmedel. Sören menade vidare att för att nå målen om fossiloberoende fordonsflotta 

så behöver, med tanke på bilarnas livslängd, bränslet bytas ut snarare än bilen. 

 

Sören konstaterade att det finns mycket skog i Sverige vilket skapar en säker tillförsel av råvara men också 

jobb i hela landet. Enligt Sören är merkostnaden för biodrivmedel låg, att öka andelen med 25 % kostar bara 

en krona extra och blend-in-bränslen kräver ingen särskild infrastruktur.  
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Preems Evolution diesel (uppfyller bränslespecifikationen EN590 och SS MK1) består av 50 % förnybart, 

är garanterat fri från palmolja och PFAD samt ger en växthusgasreduktion på 90 % jämfört med fossilt. 

Preems nästa steg är att tillverka förnybar bensin.   

 

Avslutningsvis framhöll Sören att Preem vill se lagstiftning som fokuserar på reduktion av växthusgaser, 

hållbar tillförsel och energieffektivitet.  

 

Följande och avslutande talare var Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket och sekreterare i 

Miljömålsberedningen. Eva inledde med att beskriva Miljömålsberedningens sammansättning och 

uppdrag. Beredningen har bestått av ledamöter från riksdagens jordbruksutskott med undantag från 

Sverigedemokraterna. Ordförande har varit Anders Wijkman. Arbetet har omfattat åtgärder inom klimat och 

luftföroreningar och med en målbild att Sverige ska bidra till en global utveckling med låga co2 utsläpp 

samt vara ett internationellt föredöme.  

 

Miljömålsberedningen har föreslagit ett klimatramverk som består av ett långsiktigt mål för 2045 och en 

målbana med etapper för utsläppsminskningar på vägen. Beredningens förslag till mål innebär att Sverige, 

senast 2045, inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa 

utsläpp. Mer preciserat innebär målet att utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska minska 

med minst 85 procent jämfört med utsläppen 1990. Därutöver får kompletterande åtgärder tillgodoräknas i 

enlighet med internationellt beslutade regler. 

 

Enligt Eva kommer styrmedel gentemot biltillverkarna samt biodrivmedelsproducenterna att vara det 

viktigaste medlet för att nå målet.  

 

På frågan om hur oroade politikerna i Sverige är av klimatförändringarna menade Eva att de är tillräckligt 

oroade för att för att nå en ambitiös överenskommelse i miljömålsberedningen och att alla är överens om 

vikten av att på årsbasis. 

 

Panelsamtal 

F: Alla panelister lyfter biodrivmedlens betydelse, hur får vi biodrivmedel sexigt? 

 

Frances: det enklaste sättet är att göra det vi vill bort från så osexigt som möjligt, alltså en hög CO2 skatt. 

 

Martin: det var enklare för 15 år sedan när förbränningsmotorn var den enda tekniken. Nu finns flera spår 

och det är inte självklart vilket som är framtiden. Det vi som biltillverkare kan göra är att visa på de 

tekniska möjligheterna men också lyfta de ekonomiska aspekterna. 

 

Sören: priset på alternativen är avgörande. 

 

F: vilken roll har järnvägen? 

 

Magnus: Järnvägen har svårt att ta hand om de ökade transporterna men vi har stor kapacitet på våra vägar, 

särskilt nattetid, och inversteringskostnaden är 10 till 1för järnväg kontra ERS. 

 

F: politiker är obenägna att göra det dyrare att köra bil. Är kraftiga styrmedel vägen fram eller att hjälpa på 

konsumenterna att göra rätt val? 

 

Frances: miljöbil är en form av märkning. Det finns framgångsrika märkningar på t.ex. vitvaror, men när du 

väljer bil finns så många aspekter som du tar hänsyn till. Att bara miljömärka bilar och bränslen är därför en 

svag väg framåt. CO2-skatt är ett styrmedel men ett annat kan vara att ändra parkeringsnormer 

(<1 parkering per lgh) vilket t.ex. driver fram bilpooler.  

 

Sören: märkning förutsätter kunskap om de logistiska utmaningarn, om man ensidigt fokuserar på utläppet 

vid pump så blir det i verkligheten högre CO2-utsläpp p.g.a. sämre effektivitet i logistiken. Däremot 

behöver konsumenten bättre informeras om vad för produkt man faktiskt köper.  

 



 
 
Sammanfattning, forts 
 

5 

F: Hur ser ni på EUs syn på kaskadprincipen?  

 

Karin: det är en sund princip men ska ej regleras i lag. Marknaden löser redan detta.  

 

F: Ni pekar alla på att elektrifiering blir viktigt och att det inte finns någon politisk kontrovers men också att 

bioenergi behövs. Men där finns kontrovers och då framförallt inom EU. Vilka är de stora hoten mot en 

ökad andel biodrivmedel? 

 

Sören: det är ILUC, vi har lyckats få en ändring tidigare men det är tillbaka nu i förslaget om LULUCF. Det 

finns krafter som vill förbjuda biprodukter från jord- och skogsbruket. Vi måste visa att skogen i 

Skandinavien inte sköts eller ser som i Sydeuropa. Men det finns ett stort motstånd.  

 

Karin: problemet är att man detaljreglerar istället för att nyttja breda styrmedel som t.ex. CO2-skatt. Sören 

säger vi har speciella förutsättningar för skogsbruk i Sverige men om t.ex. Spanien och Italien skötte sin 

skog bättre skulle även de kunna ta ut betydligt mer biomassa. 

 

Eva: jag tror att vi kommer att få fortsätta nyttja restprodukter från skogen men tänk om andra EU vill ha 

våra resurser vad händer då.  

 

Martin: opinionen kan vända fort, det har den t.ex. gjort i Tyskland kring energiwende. Som jag visade 

inledningsvis så har de stora marknaderna alla tuffa regleringar för utsläpp från bilar men alla har lite olika 

syn på hur det ska lösas. Alla tekniker kommer att behövas globalt och så får vi anpassa oss nationellt.  

 

Sören: instämmer med Martin. Även inom EU är det stor skillnad, 26 medlemsstater har kvoter men inte 

Sverige. 

 

Eva: det finns inte tid till att finna den teoretiskt mest optimala styrmodellen. Klimatförändringarna kräver 

att vi agerar nu. 

 

F: vilken betydelse kan EUs plan för alternativa drivmedel få? 

 

Martin: vad jag kan säga är att i Tyskland finns en bränslestrategi med stort fokus på infrastruktur, t.ex. hur 

CNG utvecklas men det ser väldigt olika ut i olika medlemsstater. 

 

Avslutningsvis sammanfattade Ebba diskussionen med att vi lärt oss mycket under dagen. Vi kommer att 

behöva el och biodrivmedel i kombination. Det finns stora utmaningar framför oss, t.ex. hur vi övertygar 

konsumenter att göra det som politiken vill. Vi har lärt oss om ESR, behovet av ett ökat nyttjande av jord- 

och skogsbruket globalt men också att EUs politik gått åt fel hål och att vi behöver bli bättre på att jobba 

tillsammans. 

 

Program samt presentationer finns att ladda ned på www.ksla.se/aktivitet/biofuel-and-electricity-in-

cooperation/ 

http://www.ksla.se/aktivitet/biofuel-and-electricity-in-cooperation/
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