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Sammanfattning av slutsatserna 

 

Generella slutsatser 

 Det finns tydliga skillnader vad gäller klimatpåverkan mellan de olika drivmedlen, men 
de bidrar alla till utsläppsminskningar.  

 Råvaran spelar en betydande roll för drivmedlets klimatpåverkan. 

 Alla drivmedel behövs – alla ersätter fossila drivmedel. 

 Skilj på bokföringsperspektivet och konsekvensperspektivet. 

 Klimatvärdering av elanvändning väger tungt i analyserna av klimatpåverkan  

 Det finns ingen klimatvinst av att välja ett biodrivmedel där tillgången är begränsad 
och redan nyttjas fullt ut. 

 

Slutsatser specifikt för biogas 

 Biogas från matavfall tillhör de drivmedel med störst reduktion av klimatpåverkan. 

 Biogas är mer än ett drivmedel – den är en del av ett lokalt kretslopp och bidrar till att 
uppfylla viktiga samhällsmål.  

 Med nuvarande marknadsförutsättningar överlever inte biogasproduktionen 
ekonomiskt utan intäkterna från fordonsgasen. 

 Om man värderar klimatpåverkan utifrån den svenska CO2-skatten så kan man i en 
upphandling för kollektivtrafiken tillåta att:  

- Biogasdrift är 7 kr per fordonsmil dyrare jämfört med eldrift 
- Biogasdrift är 1 kr per fordonsmil dyrare jämfört med HVO (medelvärde) 

 Koldioxidbesparingen om Region Skånes alla stadsbussar drevs med biogas istället för 
diesel värderas till mellan 30-95 miljoner kronor. 

  



  



Förord 

Profu har på uppdrag av Sysav, E.ON, Öresundskraft, VA Syd, NSR och C4 studerat klimatpåverkan från 
fordonsdrivmedlen biogas, el, HVO och FAME/RME. Analysen har utgått från klimatnyttan av att driva 
en stadsbuss med respektive drivmedel, och syftar till att visa vikten av vilken metod man väljer när 
man klimatvärderar drivmedel.  

Jämförelsen har gjorts i ett framåtblickande perspektiv, utifrån en tidshorisont som sträcker sig 10-15 
år framåt för att kunna fånga in klimatnyttan under en upphandlingsperiod inom kollektivtrafiken. 

Ambitionen i studien har varit att jämföra drivmedlen utifrån ett s.k. konsekvensperspektiv, där man 
utöver direkta emissioner i produktions- respektive användarledet, även analyserar effekterna i ett 
vidare systemperspektiv, t.ex. genom att inkludera klimatnyttan av eventuella biprodukter som kan 
kopplas till drivmedelsproduktionen.  

Potentialen att minska klimatpåverkan från olika miljöklassade fordonsdrivmedel har även jämförts 
med andra klimatåtgärder i samhället för att därigenom få fram ett relevant mått på de kostnader som 
samhället lägger på att minska klimatpåverkan (åtgärdskostnader, kr/kg CO2). Med hjälp av 
kostnaderna kan man visa hur mycket man ekonomiskt kan stödja de olika miljöklassade drivmedlen 
utifrån hur stor klimatbesparing som ges. 

I del 1 presenteras först de övergripande slutsatserna från studien, därefter följer 
resultatredovisningen och analysen i sin helhet i del 2.  

I tillhörande bilaga redogörs för förutsättningar, antagande och metodik. 
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Slutsatser från studien 

Utifrån studiens resultat och de diskussioner som har förts med deltagarna i beställargruppen har en 
rad slutsatser dragits. I detta avsnitt har vi valt att lyfta fram några av de viktigaste av dessa slutsatser 
som har dragits i projektet. De beskrivs relativt översiktligt och kortfattat.  

Del 2 av rapporten beskriver den bakomliggande analysen och de resultat som studien kommit fram 
till, samt vidgar diskussionen kring dessa.  

 

Övergripande slutsatser 

Studien har jämfört den förändrade 
klimatpåverkan per personkilometer i 
stadsbuss för biogas, el, HVO och 
FAME/RME jämfört med fossil diesel.  

Som framgår i Del 2 av denna rapport 
skiljer det sig i systemgränser mellan de olika drivmedlen. Resultatet för biogas (från matavfall) och el 
baseras på Profus beräkningar. För HVO och FAME/RME redovisas ett medelvärde för respektive 
substratkategori baserat på en litteraturgenomgång. Dessa har inte studerats fullt ut ur ett 
konsekvensperspektiv på det sätt som är gjort för biogas och el. Jämförelsen indikerar dock att det är 
en stor spridning bland drivmedlen vad gäller klimatpåverkan, med en tydlig uppdelning i ett lägre och 
ett högre spann. Dock bidrar de alla till utsläppsminskningar i förhållande till fossil diesel (se figur 
nedan).  

 

Figur 1 Förändrad klimatpåverkan för alternativa drivmedel jämfört med fossil diesel (därav negativa staplar). Klimatpåverkan 
redovisas i g CO2-ekvivalenter per personkilometer i stadsbuss. Biogas från matavfall och el har beräknats enligt 
konsekvensperspektivet. För HVO och FAME är medelvärden baserat på litteraturstudier. Se Del 2 (avsnitt 4) för detaljerade 
resultat. De streckade linjerna i figuren betyder att grupperna av drivmedel har olika systemgränser för klimatpåverkan. 
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Det finns tydliga skillnader vad gäller 
klimatpåverkan mellan de olika drivmedlen, 
men de bidrar alla till utsläppsminskningar.  
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Som figuren visar är utsläppsminskningen från Biogas från matavfall, HVO från tallolja och HVO 
Avfall/restolja, RME-SE (dvs. svensk RME) samt FAME Avfall/restolja klart större jämfört med övriga 
substratkategorier. 

Vad som tydligt framkommit i studien, och som 
konstaterats i flera tidigare studier (bl.a. Börjesson et 
al., 2013), är att råvaran och det enskilda 
produktionssystemets förutsättningar, spelar en 

betydande roll för drivmedlets klimatpåverkan och hur väl det faller ut vid en jämförelse med andra 
alternativ. 

Biogas, HVO och FAME är inte att beakta som homogena drivmedel på samma sätt som man ser på 
konventionella drivmedel utan bör snarare ses som ”drivmedelsfamiljer”. Som Figur 2 visar kan dessa 
drivmedelsfamiljer tillverkas av en mängd olika substrat.  

 

 

Figur 2 En schematisk översikt över vilka råvarubaser som kan användas till de olika produktionsmetoderna som används för 
att tillverka drivmedel inom de tre drivmedelsfamiljerna Biogas, FAME/RME och HVO.  

Eftersom klimatpåverkan av drivmedlen skiljer sig mycket åt beroende på råvarubas och de lokala 
förutsättningar som råder för varje produktionssystem, bör man så långt möjligt undvika att göra 
generella bedömningar av hållbarheten för en viss typ av drivmedelsfamilj. Istället är det är viktigt att 
analysera varje enskilt drivmedels produktionssystem, och vara tydlig med vilken typ av biodrivmedel 
som analyserats och utifrån vilken/vilka råvaror.  

 

Råvaran spelar en betydande roll 
för drivmedlets klimatpåverkan. 
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I dagsläget utgörs 88 % av drivmedelsanvändningen i Sverige 
av fossila drivmedel (SPBI, 2015). Mängden tillgängliga 
alternativa drivmedel är i dagsläget således begränsade. När 
man gör en jämförelse mellan olika alternativa drivmedel, 
som i föreliggande studie, är det därför viktigt att komma 
ihåg att samtliga drivmedel ersätter fossila alternativ och att 

de alla behövs och gör nytta ur ett klimatperspektiv. Att stödja utvecklingen av alla förnyelsebara 
drivmedel är därmed ett viktigare mål än att jämföra och välja ut enskilda drivmedelsalternativ. Att 
ensidigt lyfta fram ett alternativ kan resultera i att andra bra alternativ konkurreras ut och att vi får en 
mindre total expansionen av fossilfria drivmedel. Beslut kring förändrad användning av drivmedel ska 
därför beakta det långsiktiga målet om att ställa om transportsystemet i sin helhet i Sverige från fossila 
drivmedelsalternativ. I detta perspektiv behövs alla de alternativa drivmedel som studeras och 
presenteras i denna utredning.  

 

Detta konstaterande görs även inom Skåne 
län. I sitt diskussionsunderlag till Strategi för 
ett hållbart transportsystem 2050 skriver 
Region Skåne (2016) att det behövs en 
kombination av flera olika drivmedel för att 
säkra försörjningen av alternativa drivmedel 
i länet. Vidare pekar man på vikten av att 
”olika typer av fossilfria drivmedel kan och 
ska riktas till olika typer av transporter för 
att få en smidighet och en god tillgänglighet 
i försörjningssystemet”. Strategin listar en 
rad prioriteringar för transportsystemet i 
länet, varav ett är ”Ställ om till förnybara 
drivmedel för en fossilfri fordonsflotta”.  

Bisaillon et al. (2013) pekade också på faran 
av den pågående konflikten kring vilket av 
de olika alternativa förnybara drivmedel 
som är ”bäst”. För att uppnå visionen om 
en fossiloberoende fordonsflotta krävs det 
att man nyttjar alla de alternativ som finns, 
framförallt i en situation där den totala 
mängden alternativa drivmedel är 
begränsad jämfört med de fossila 
alternativet.  

 

I föreliggande studie har utgångspunkten varit att 
analysera klimatpåverkan från de olika drivmedlen 
ur det s.k. konsekvensperspektivet. 
Konsekvensperspektivet skiljer sig från den 

allmänt förekommande metoden i detta sammanhang, som utgår från det s.k. bokföringsperspektivet, 
och analysresultat av klimatpåverkan som utgått från bokföringsperspektivet respektive 
konsekvensperspektivet skiljer sig åt markant. Den viktigaste skillnaden mellan de två perspektiven, är 
att metoderna inbegriper olika systemgränser. Konsekvensprincipen har en betydligt bredare 
systemgräns som också inkluderar undviken miljöbelastning i ett system, något som inte omfattas i 
bokföringsperspektivet. 

Drivmedelspotentialer  

Frågan om hur stor den tillgängliga potentialen för förnybara 
drivmedel är 10-15 år framåt är onekligen komplex. 
Potentialen begränsas dels av frågan om vilka biodrivmedel 
som kan sägas vara tekniskt möjliga och kommersiellt 
tillgängliga, dels vilka som är tillräckligt bra ur ett miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt hållbart perspektiv. I vissa fall 
konkurrerar även de olika drivmedlen inbördes om råvarorna. 
Den svenska produktionen påverkas också av import, både av 
biodrivmedel och råvaror för biodrivmedelsproduktion. 

Sverige har stora resurs- och teknikmöjligheter för att kunna bidra 
med lösningar för att ersätta fossila drivmedel. För att kraftigt öka 
volymerna behövs en utveckling av nya typer av drivmedel 
baserade på exemplvis avfall, industriella biprodukter, lignin, 
cellulosa och hemicellulosa. 

En av huvudslutsatserna i den statliga utredningen Fossilfrihet på 
väg – den s.k. FFF-utredningen – var att det behövs ett tydligt 
långsiktigt mål för biodrivmedel i Sverige (SOU, 2013). 
Utredningen gjorde bedömningen att den totala potentialen till 
biodrivmedelsproduktion i Sverige 2030 kan uppgå till ca 25-30 
TWh (idag används 11 TWh biodrivmedel i den svenska inrikes 
transportsektorn, av totalt omkring 90 TWh drivmedel).  

Alla alternativa drivmedel 
behövs – alla ersätter fossila 
drivmedel. 

Skilj på bokföringsperspektivet och 
konsekvensperspektivet. 



 

5 
 

Grunderna för konsekvensprincipen är att, så långt som det är möjligt och rimligt, studera en 
verksamhets eller en produkts totala klimatpåverkan i samhället genom att följa alla relevanta 
konsekvenser som verksamheten/produkten ger upphov till, inklusive klimatutsläpp som undviks tack 
vare verksamheten eller produkten. Resultatet från en klimatanalys utifrån konsekvensprincipen 
besvarar därmed frågan ”Vilken nettoklimatpåverkan ger verksamheten eller produkten upphov till?”. 
Konsekvensenperspektivet kan därmed användas för att jämföra olika alternativa drivmedel och ligga 
till grund för beslut om val av drivmedel. 

Bokföringsprincipen är beräkningsmässigt sett en betydligt enklare värderingmetod. Metod lyfts ofta 
fram när fokus är att fördela utsläppen mellan olika aktörer och en hel del av de antaganden som finns 
i beräkningarna är därmed framtagna i konsensus mellan berörda aktörer. Bokföringsprincipen 
studerar i huvudsak den direkta tillförda miljöpåverkan och utlämnar merparten av den indirekta 
miljöpåverkan som verksamheten/produkten ger upphov till. Orsaken till att man inte tar med 
undviken miljöbelastning är inte tydlig. Det främsta argumentet är att man vill att klimatberäkningarna 
från olika verksamheter ska vara summerbara. Ett annat argument är att det  är svårt att bedöma vad 
den alternativa produktionen/produkten (som undviks) ger för utsläpp.   

Genom att bokföringsprincipen gör snäva avgränsningar och t.ex. inte tar med undviken miljöpåverkan 
från alternativ produktion ges vitt skilda resultat mellan bokföringsmetoden och konsekvensmetoden. 
Bokföringsperspektivet kan inte användas i en beslutssituation när man ska välja mellan olika 
alternativ (i detta fall ett drivmedel), och den kan heller inte användas när man ska redovisa en 
verksamhets totala klimatpåverkan. Miljövärdering enligt bokföringsperspektivet är vanligt 
förekommande och används tyvärr även ofta i beslutssituationer. I fallet med fossilfri produktion av 
drivmedel återfinns miljönyttan i själva produkten  vilket är orsaken till att produkten överhuvudtaget 
finns. Det är därför helt avgörande att denna klimatnytta beskrivs i en redovisning av den totala 
klimatpåverkan.  

När man gör analyser av klimatpåverkan från en verksamhet eller produkt bör man därför ställa sig 
frågan vad syftet med analysen är. Därefter måste man vara medveten om den valda metodens 
begränsningar och skillnader mellan att använda den ena eller den andra metoden.  

För att biodrivmedel ska få ta emot ekonomiskt stöd för att de bidrar till de nationella målen för 
förnybar energi måste de s.k. hållbarhetskriterierna uppfyllas. Huruvida ett drivmedel kan klassas som 
hållbart regleras i EU:s förnybarhetsdirektiv, som ställer krav på att biodrivmedel måste minska 
utsläppen av växthusgaser jämfört med ett fossilt referensdrivmedel som fastställts i direktivet. I 
direktivet finns anvisningar för hur beräkningen av den eventuella minskningen ska göras. De utsläpp 
som omfattas av hållbarhetskriterierna utgörs av de direkta utsläppen vid produktion, distribution och 
användning av drivmedlet. Enligt direktivet är en systemutvidgning inte heller tillåten. 
Hållbarhetskriterierna är därför att likställa med bokföringsprincipen. Klimatpåverkan från ett 
drivmedel redovisat utifrån hållbarhetskriteriernas beräkningsmetod ger därför inte hela bilden av ett 
drivmedels hela klimatpåverkan (på grund av en snävare systemgräns). Hur ett drivmedel faller ut 
enligt beräkningsmetoden för hållbarhetskriterierna vad gäller klimatpåverkan ska därmed inte 
jämföras med resultaten från föreliggande studie. Hållbarhetskriterierna bör inte heller användas som 
underlag vid beslut i ett framåtblickande perspektiv.   
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När det gäller elanvändning finns det en rad olika 
sätt att se på utsläppskonsekvenserna1. Skälet är att 
elen inte har några utsläpp i användarledet, utan att 
utsläppen är kopplade till elproduktionens 
egenskaper. Vi har idag ett sammankopplat 

nordeuropeiskt elsystem med tillhörande elmarknad, och det sker ett stort elutbyte mellan länderna. 
Det är därför ingen enkel sak att identifiera utsläppen från elproduktionen eftersom elen produceras i 
ett stort antal kraftverk i ett utbrett system med helt olika egenskaper. En förändring i 
elanvändningen, till exempel i form av ett ökat antal elbussar, påverkar produktionsmixen i hela 
systemet. 

Många företag väljer att köpa el producerad från förnybara energikällor, s.k. konsumentstyrd el. Den 
vanligaste typen av konsumentstyrd el är att man köper el som klassas som ”grön el”, t.ex. Bra 
Miljöval. Grundtanken med s.k. ”grön el” är att jag som kund ställer krav på ”min” els egenskaper och 
att merkostnaden för den förnybara elen ska användas för att tillföra elsystemet resurser för att öka 
produktionskapaciteten av förnybar el. Så är dock inte fallet idag. Idag levereras konsumentstyrd el 
från ett befintligt överskott av förnybar el. Den körs alltså ”spontant”, eftersom den har låga rörliga 
kostnader. Med andra ord finns den förnybara elen redan idag, oberoende av om konsumenten aktivt 
har valt ”grön el” eller ej. Så länge som det finns mer ”grön el” än vad som efterfrågas av de 
konsumenter som aktivt väljer ”grön el”, så påverkas inte elproduktionen och därmed inte heller 
utsläppen.  

I en framtid kan man dock tänka sig att konsumentstyrd el får en verklig betydelse för klimatpåverkan, 
även om det inte är självklart att så blir fallet. Framförallt beror det på om konsumenterna tillsammans 
blir pådrivande i utvecklingen, eller om utvecklingen skapas av det övergripande politiska systemet. Så 
länge som konsumentstyrd el inte har en verklig styreffekt så finns det heller ingen anledning att ur ett 
systemperspektiv kreditera en verksamhet eller produkt med minskade utsläpp på grund av att man 
köper konsumentstyrd el.  

I denna studie ser vi framåtblickande och ställer olika investeringsalternativ mot varandra, dvs. hur en 
förändring av elanvändningen påverkar elsystemet. Vi intresserar oss alltså för vilka konsekvenser det 
blir i elproduktionssystemet av den förändring av elanvändningen som vi orsakar. Vi bör därför istället 
använda oss av ett konsekvensperspektiv, den långsiktiga marginalbetraktelsen, av elens utsläpp. Den 
långsiktiga marginalelproduktionen på lång sikt (fram till 2040) har, enligt de modellberäkningar som 
görs för elsystemet inom det nordeuropeiska elsystemet, ett utsläpp som ligger i genomsnitt mellan 
500-750 kg CO2e per MWh el. Det höga utsläppet beror på att systemet i dagsläget har ett mycket 
stort inslag av fossil elproduktion och att det år 2040 fortfarande finns inslag av kol och naturgas inom 
produktionen, även i ett fall med höga klimatambitioner. I studien har medelvärdet 625 kg CO2e per 
MWh el använts2. 

Det är dock viktigt att påpeka, vilket konstaterats i tidigare studier (t.ex. Sköldberg et al., 2013), att 
eldrift i transportsystemet tack vare sin energieffektivitet som drivmedel, och elens möjlighet att även 
på produktionssidan på sikt radikalt minska användningen av fossila bränslen, har en viktig funktion att 
fylla för omställningen av transportsystemet. Eftersom elproduktionssystemet utvecklas över tid, till 
stor del som en konsekvens av styrmedel som t.ex. utsläppsrättshandel och elcertifikatsystem, så 
kommer elens utsläppsegenskaper på sikt att förbättras. Exempelvis har den europeiska elbranschen 
som mål att elproduktionen år 2050 skall vara koldioxidneutral. 

 

                                                           
1 Beskrivs i mer detalj i del 2. 
2 Detta avser utsläppen i användarledet då hänsyn också tagits till transmissions- och distributionsförluster. 

Klimatvärdering av elanvändning 
väger tungt i analyserna av 
klimatpåverkan  
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Om en råvara är en begränsad resurs leder en ökad 
användning hos en användare till att råvaran måste 
ersättas av en alternativ råvara hos en annan 
användare. Om ett alternativt drivmedel är en 
begränsad resurs kan detta i förlängningen i värsta 
fall leda till att miljönytta helt uteblir om man väljer 
detta drivmedel.  

För att uppnå en minskad klimatpåverkan från kollektivtrafiken genom att övergå till ett alternativt 
drivmedel är det därför viktigt att veta huruvida det valda drivmedlet är producerad från en begränsad 
resurs eller inte. Klimatpåverkan vid en ökad användning kommer att avgöras baserat på vilket 
drivmedel som ökar på marginalen. Marginalbränslet kan exempelvis vara biodrivmedel baserat på 
gröda, eller i förlängningen innebära att användningen av diesel ökar. Om fossil diesel är 
marginalbränsle vid val av ett biodrivmedel sker ingen förändring för klimatpåverkan, då finns det 
ingen klimatvinst (se Figur 3).  

 

Figur 3 Förändrad klimatpåverkan för alternativa drivmedel jämfört med fossil diesel (se Figur 1) inklusive fallet ”Diesel som 
marginal”. Diesel som marginal innebär oförändrade utsläpp, vilket inträffar då en råvara räknas som begränsad resurs. Ökad 
användning av en begränsad resurs leder i förlängningnen till att dieselanvändningen ökar. Se Del 2 (kapitel 4) för en 
detaljerad beskrivning. De streckade linjerna i figuren betyder att grupperna av drivmedel har olika systemgränser för 
klimatpåverkan. 

 

Som figuren visar innebär diesel som marginal oförändrade utsläpp, vilket är den situation som infaller 
då en råvara räknas som en begränsad resurs eftersom en ny användare i ena änden ”puttar ut” en 
tidigare/potentiell användare av drivmedlet i andra änden vilken därmed behöver använda ett 
konventionellt drivmedel (som här har antagits vara diesel).  

Det finns förstås en nytta med att utnyttja den redan tillängliga resursen, även om den är begränsad 
men så fort efterfrågan är större än den tekniska/ekonomiska potentialen så konkurrerar marknaden 
om samma redan uppnådda miljövinst. Detta är relevant att beakta i en beslutsituation vid val av 
drivmedel.    
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Det finns ingen klimatvinst av att 
välja ett biodrivmedel där 
tillgången är begränsad och redan 
nyttjas fullt ut. 
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Slutsatser kring biogas 

Förutom övergripande slutsatser har studien även landat i några slutsatser som specifikt rör biogas 
som drivmedel och dess förutsättningar på drivmedelsmarknaden, dessa presenteras nedan.  

 

Som framgår av Figur 1 är biogas producerat från matavfall, 
i skånska anläggningar3, ett av de biodrivmedel som 
studerats som ger störst reduktion av klimatpåverkande 
utsläpp jämfört med fossil diesel4.  

Det finns tydliga nationella mål om att öka utsorteringen av 
matavfall för biogas- och biogödselproduktion. Detta är ett starkt incitament för att öka 
biogasproduktionen från matavfall. Vi har utifrån detta resonemang antagit att en utökad 
biogasproduktion i Skåne framförallt kommer att baseras på matavfall, även om det finns andra 
potentiella substrat.   

 

En viktig aspekt kring biogasen är de 
mervärden som den uppfyller. Biogas är 
mer än ett drivmedel – den är en del av ett 
lokalt kretslopp och bidrar till att uppfylla 
viktiga samhällsmål i form av återförande 
av näringsämnen (genom biogödsel) och 

för sin roll i omställningen mot målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. I Skåne län finns 
dessutom ett än mer ambitiöst lokalt mål som fastställer att länet till år 2020 ska vara 100 % 
förnybart5. Det finns även en ambitiös plan om att Skåne år 2030 ska vara Europas ledande 
biogasregion. Som nämnts ovan finns det idag tydliga nationella mål att sortera ut matavfall och 
återvinna biologiskt så att både energi och näring tas tillvara. Till år 2018 ska enligt det nationella 
miljömålet 50 % av matavfallet återvinnas så att växtnäringen tas tillvara och 40 % av allt matavfall 
återvinnas så att både energi och växtnäring tas tillvara.  

Biogasen ska ses som en del i ett slutet kretslopp, där samhällets avfall tas tillvara. Den biogas som 
uppkommer genom rötning av avfallet kan användas till bl.a. drivmedel, el samt kraftvärme. Dessutom 
kan en stor del av rötresten återföras till åkermark i form av biogödsel, som kan ersätta konstgödsel, 
ett ur klimatperspektiv sämre alternativ. Ytterligare en aspekt är att den svenska ekologiska 
matproduktionen idag till stor del är beroende av denna inhemska tillgång på biogödsel. 
Biogasproduktion från avfall kan alltså i princip jämställas med ett ”bioraffinaderi” där man utöver 
produkterna biogas och biogödsel också genererar en nyttighet i form av att behandla avfall. Denna 
nyttighet är central i ett samhällsperspektiv och innebär att alternativ avfallsbehandling kan undvikas6.  

 

 

                                                           
3 I rapporten har vi räknat på biogas från matavfall, då vi gjort bedömningen att tillkommande produktion främst 
kommer från utsorterat matavfall. I verkligheten produceras biogasen i Skåne från en mix av substrat, t.ex. 
gödsel, slam, grödor, industriellt avfall.  
4 Beräkningarna är utförda med förutsättningar (exempelvis elanvändning och metanslip) som i så stor 
utsträcknings som möjligt ska spegla ett medelvärde av skånska biogasproduktionsanläggningar. 
5 Regions Skånes mål att hela Skåne ska vara fritt från fossila bränslen inom uppvärmning, elproduktion och 
transporter år 2020.  
6 Ur systemperspektiv kan man konstatera att avfallsförebyggande har ännu större potential att minska 
utsläppen, men det kommer under lång tid uppstå avfall som måste tas om hand (Profu, 2010; Bisaillon & 
Dahlén et al., 2013). 

Biogas från matavfall tillhör 
de drivmedel med störst 
reduktion av klimatpåverkan. 

Biogas är mer än ett drivmedel – den är 
en del av ett lokalt kretslopp och bidrar 
till att uppfylla viktiga samhällsmål.  
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I de diskussioner som har förts med projektets 
beställargrupp under projektets gång har 
biogasaktörerna flera gånger lyft den reella risken 
för att förändrade marknadsförutsättningar för 
biogasen hotar biogasproduktionen i sin helhet. 
Framförallt ser man en ökad konkurrens vad gäller 
avsättning av biogasen inom kollektivtrafiken 
gentemot andra alternativa drivmedel. Detta är 

något som även tidigare studier inom området pekat på som en risk för dagens biogasanläggningar.  

I dagsläget finns det endast avsättning för biogasen inom transportsektorn, då betalningsviljan för 
denna saknas i andra möjliga avsättningssektorer. Bland annat pekade Bisaillon et al. (2013) på risken 
för att både existerande anläggningar och planerade investeringar läggs ner och/eller inte blir av 
utifrån dagens ekonomiska förutsättningar. Skulle detta ske kommer det troligen bli mycket svårt att 
uppfylla det nationella målet om att minst 50 % av matavfallet år 2018 ska återvinnas genom biologisk 
behandling.  

De ekonomiska marginalerna vid biogasproduktion är ofta mycket små, och utifrån rådande 
marknadsförutsättningar kommer situationen sannolikt inte heller att förändras inom en överskådlig 
framtid. Bisaillon et al. (2013) identifierade en rad kritiska ekonomiska faktorer kopplat till olika 
aspekter kring biogas. En av dessa är förutsättningarna för biogasen som drivmedel och den tydliga 
konflikt som idag finns mellan olika alternativa förnybara drivmedel.  

 

 

 

 

Med nuvarande 
marknadsförutsättningar 
överlever inte biogasproduktionen 
ekonomiskt utan intäkterna från 
fordonsgasen. 

 

Skånes färdplan för Biogas 

2015 genomförde Region Skåne en revision av Skånes färdplan för biogas. Målet för denna nyreviderade 
färdplan är att Skåne år 2030 ska vara Europas ledande biogasregion. Syftet med färdplanen är att samlas 
kring de viktigaste insatserna för en ökad produktion och användning av biogas i Skåne, men också att 
utveckla biogasen som ett ”klimatsmart” bränsle i Europa. Enligt färdplanen ska man för att nå målet 
fortsätta med det ”påbörjade arbetet inom färdplanen vad gäller substrat, processer för produktion av 
förnybar metan (rötning, förgasning och Power-to-gas), infrastruktur, marknad och användningsområden”.  

Färdplanens egna slutsatser är att: 

”Biogasen är en del av ett slutet kretslopp där samhällets avfall, som matrester och industrispill, ger 
värdefulla och klimatsmarta produkter som fordonsgas, grön el och klimatneutral fjärrvärme. Därefter kan 
dessutom en stor del av rötresten återföras till åkermark i form av biogödsel. En regional biogasanläggning, 
med rötningsteknik eller förgasning, bidrar till ett ständigt pågående kretslopp som skapar klimatnytta och 
sysselsättning längs hela värdekedjan. Biogasproduktion ger positiva effekter på klimatet i form av bland 
annat minskade växthusgasutsläpp. För att nå målet om ”Skåne – Europas ledande biogasregion 2030”, är 
det viktigt att det finns en positiv utveckling för att stärka biogasens konkurrenskraft och lönsamhet på 
marknaden.” 

Enligt Länsstyrelsens i Skåne län (2013) finns det en produktionspotential inom länet som uppgår till ca 
3 TWh (mål till 2020), vilket kan jämföras med dagens ca 350 GWh.  
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Nyttan av att ersätta fossil diesel 
med biodrivmedel och därmed 
minska klimatpåverkande utsläpp 
kan värderas samhällsekonomisk 
genom ett skuggpris motsvarande 
den svenska koldioxidskatten på 
1,14 kr/kg CO2-ekvivalenter (enligt 
rekommendationer i Trafikverket, 
2016). Syftet med värderingen är 
att sätta en kostnad på koldioxid-
utsläpp som uppkommer vid 

exempelvis klimatförändringar för att kunna motivera högre kostnader för åtgärder som minskar 
klimatutsläpp. I en känslighetsanalys värderas koldioxidutsläpp med 3,50 kr/kg CO2-ekvivalenter. 

Värdet av koldioxidbesparingen baserat på den svenska koldioxidskatten är för samtliga drivmedel 
mellan 4 och 13 öre/personkilometer (se Figur 4). För biogas är värdet av koldioxidbesparingen 
11 öre/personkilometer. Omräknat till fordonskilometer uppgår värdet till 10 kr/fordonskilometer för 
biogas, 3 kr/fordonskilometer för eldrift och ett medelvärde för HVO på cirka 8 kr/fordonskilometer. 
Detta ger att man i en upphandling kan tillåta att biogasdrift är 7 kr per fordonskilometer dyrare än 
eldrift och 1 kr per fordonskilometer dyrare jämfört med ett medelvärde för HVO. Enligt 
känslighetsanalysen med en högre värdering kan biogas tillåtas vara 22 kr per dyrare per 
fordonskilometer än eldrift och 4 kr dyrare per fordonskilometer än ett medelvärde för HVO.  

 

 

Figur 4 Samhällsekonomiskt värde av möjllig koldioxidbesparing per personkilometer om utsläppsreduktionen jämfört med 
diesel värderas enligt den svenska koldioxidskatten (år 2014) på 1,14 kr/kg CO2. De streckade linjerna i figuren betyder att 
grupperna av drivmedel har olika systemgränser för klimatpåverkan. 
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Om man värderar klimatpåverkan utifrån den 
svenska koldioxidskatten så kan man i en 
upphandling för kollektivtrafiken tillåta att:  

 Biogasdrift är 7 kr per fordonsmil dyrare 
jämfört med eldrift 

 Biogasdrift är 1 kr per fordonsmil dyrare 
jämfört med HVO (medelvärde) 
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För att få en uppfattning om storleksordningen för 
resultatet i ett skånskt perspektiv har det beräknade 
värdet av koldioxidbesparing per personkilometer 
räknats om för att motsvara ” värdet av 
koldioxidbesparingen när samtliga stadsbussar i 
Skåne år 2014 kör på ett biodrivmedel”. 
Koldioxidbesparingen för biodrivmedel med hög 
klimatreduktion har värderats till mellan 30 och 110 

miljoner kronor per år. För biogas från matavfall värderas detta till mellan 30 och 95 miljoner kronor 
per år (se Figur 5). 

 

 

Figur 5 Samhällsekonomiskt värde av möjllig koldioxidbesparing för utsläppsreduktionen jämfört med diesel om samtliga 
stadsbussar i Region Skåne kördes på ett drivmedel. Värderat enligt den svenska koldioxidskatten (år 2014) på 1,14 kr/kg CO2 
samt i en känslighetsanalys (felstaplar) värderat med det högre värdet 3,50 kr/kg CO2-e. De streckade linjerna i figuren 
betyder att grupperna av drivmedel har olika systemgränser för klimatpåverkan. 
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1 Använd metod och skillnaden mellan olika metoder 

Det går med relativt god precision att beskriva klimatpåverkan från olika typer av verksamheter och 
produkter – i detta fall drivmedel.  

En svårighet med att beräkna klimatpåverkan från en verksamhet eller produkt är att man behöver 
studera ett mycket stort system eftersom man behöver följa alla energi- och materialflöden. Det finns 
dock metodmässigt ett tydligt val som man initialt måste göra innan klimatpåverkan kan beräknas. Det 
val man gör kommer att styra vilken klimatpåverkan som ska ingå i beräkningarna samt hur den ska 
beräknas. Det som avgör valet är den eller de frågor som man önskar få svar på med 
klimatberäkningarna. Det räcker med andra ord inte med en metod för att besvara alla olika frågor 
kring miljöpåverkan som man önskar svar på. Skillnaden mellan metoderna är dessutom stora så valet 
av metod är viktigt för att få fram ett relevant svar på frågan. 

De två beräkningsmetoder som vanligen används är bokföringsperspektivet och 
konsekvensperspektivet. Resultat utifrån bokföringsperspektivet respektive konsekvensperspektivet 
skiljer sig åt markant. Om man använder bokföringsperspektivet för att bedöma en verksamhet eller 
produkts totala klimatpåverkan eller i en beslutssituation när olika handlingsvägar ska jämföras, ges 
oftast helt felaktiga svar och slutsatser. För vissa mer avgränsade frågor kan det dock vara relevant att 
tillämpa ”bokföringsprincipen”. Det är alltså väsentligt att man väljer rätt klimatvärderingsmetod. 
Trots detta är det idag vanligt förekommande att fel metod används. 

Den viktigaste skillnaden mellan de två perspektiven, vilket också förklarar varför resultaten skiljer så 
åt markant, är att metoderna studerar (i detta fall) drivmedlet utifrån olika systemgräns. 
Konsekvensprincipen har en betydligt bredare systemgräns som också inkluderar vilken 
miljöbelastning som undviks genom drivmedlet. Detta illustreras schematiskt i Figur 6 för biogas. 

 

 

 

Figur 6 Faktorer som påverkar biogasens klimatpåverkan samt skillnaden i systemgräns för konsekvens- och 
bokföringsperspektivet. (Källa: Profu). 
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När vi har en beslutssituation, dvs. när ett val ska göras mellan några eller flera alternativ (t.ex. vilket 
eller vilka drivmedel ska man ställa som krav för bussflottan?), så är det konsekvensperspektivet som 
ska användas. I en beslutssituation är det väsentligt att man studerar hur omgivningen kommer att 
utvecklas under den tid som beslutet kommer att påverka systemet. Exempelvis vilka substrat kommer 
drivmedlet att tillverkas av om 10 år? Hur kommer elproduktionen ändras under samma period? 

I föreliggande studie har vi valt att använda oss av konsekvensmetoden, eftersom vi använder ett 
framåtblickande perspektiv och befinner oss i ett tänkt upphandlingsscenario, dvs. en tydlig 
beslutssituation. Detta har dock, som framgår i kommande kapitel, endast varit möjligt för biogas och 
el. När resultaten för biogas och el jämförs med resultaten för HVO och FAME, där vi har utgått från 
värden från litteraturen som ej fullt ut använt konsekvensmetoden, bör detta beaktas.  

2 Omvärldsförutsättningar 

2.1 Transportsektorn nationellt och lokalt i Skåne 

För att sätta analysen i perspektiv ger vi här en kort beskrivning av hur Sveriges respektive Skånes 
transportsektor ser ut idag vad gäller drivmedelsanvändning.  

 

Enligt Energimyndigheten (2015a7) uppgick den totala 
mängden levererade drivmedel i Sverige till 92 TWh 
2014. Mängden biokomponenter har ökat varje år 
och uppgick 2014 till drygt 12 %, drygt 11 TWh. De 
förnybara andelarna redovisas i Figur 7.   

Enligt Länsstyrelsen i Skåne (2013) uppgick 
energianvändningen inom Skånes transportsektor år 
2010 till 11,5 TWh. Av dessa var ca 94 % fossila 
drivmedel. De förnybara drivmedlen i Skåne stod 
alltså för ca 6 % av hela transportsektorns 
drivmedelsanvändning fördelat på fyra olika 
drivmedel: E85 (130 GWh), etanol (251 GWh), 
biodiesel; HVO och FAME (190 GWh) samt biogas 
(113 GWh).  

Liksom för Sverige som helhet kommer det bli en stor 
utmaning att ställa om transportsektorn i Skåne till 
uppställda mål om en minskad klimatpåverkan och en 
fossiloberoende fordonsflotta. 

 

                                                           
7 Senaste versionen av Energimyndighetens rapportserie ”Drivmedel i Sverige”.  

Figur 7 Andelarna av respektive förnybara drivmedel i 
Sverige år 2014. Källa: SPBI (2015), ritat av Profu. 

Skånetrafiken – drivmedelsanvändning och bussflotta 

Totalt använde Skånetrafiken ca 350 GWh drivmedel under 2014. Fordonsgasen (biogas och naturgas) 
utgjorde ca 90 % av drivmedelsanvändningen inom Skånetrafikens bussflotta. Bussflottan bestod samma år 
av totalt ca 1 000 bussar, ca 90 % av dessa utgjordes av gasbussar (Skånetrafiken, 2015). Knappt 60 % av 
Skånetrafikens alla fordonskilometer utfördes med diesel/biodiesel/RME, el och biogas. 

Drygt 80 % av bussarna som körs i Skånetrafikens regi tillhör Euro 5. Drygt 10 % utgjordes av Euro 6-bussar 
år 2014, en andel som kommer att öka allteftersom äldre bussar fasas ut till förmån för nya.  
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3 Drivmedel som ingår i studien 

I studien har fyra drivmedelsslag analyserats och jämförts dels ur ett klimatperspektiv, dels ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv: 

 Biogas 

 El  

 HVO8 (Hydrerad Vegetabilisk Olja) 

 FAME9/RME10 (Fettsyrametylester/Rapsmetylester) 

 

I Figur 8, Figur 9 samt Figur 10 visas övergripande de faktorer som påverkar klimatpåverkan för de 
studerade drivmedelsfamiljer som kan tillverkas av olika råvaror (el är något annorlunda och 
presenteras inte på detta sätt),  samt skillnaden i systemgräns för konsekvens- och 
bokföringsperspektiv. 

 

 

 

Figur 8 Faktorer som påverkar biogasens klimatpåverkan samt skillnaden i systemgräns för konsekvens- och 
bokföringsperspektivet. (källa: Profu). 
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Figur 9 Faktorer som påverkar klimatpåverkan för HVO samt skillnaden i systemgräns för konsekvens- och 
bokföringsperspektivet. (källa: Profu). 

 

 

 

Figur 10 Faktorer som påverkar klimatpåverkan för RME samt skillnaden i systemgräns för konsekvens- och 
bokföringsperspektivet. (källa: Profu). 

 

Biodrivmedel kan produceras från en rad olika substrat och produktionssystem, alla med sina olika 
förutsättningar (råvaruanvändning, omvandlingsprocess, typ av drivmedel som produceras samt lokala 
produktionsförutsättningar). En bedömning av klimatpåverkan från en typ av drivmedel kan inte göras 
generellt, utan värderingen måste göras utifrån varje enskild produktionskedja. Oavsett 
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analysförfarande är det av yttersta vikt att man redogör för de specifika antaganden som har gjorts 
och vilka systemgränser och förutsättningar som föreligger i det enskilda fallet. Figur 11 visar 
översiktligt substratfloran för de olika produktionssystemen för drivmedelsfamiljerna biogas, 
FAME/RME och HVO.  

 

 

 

Figur 11 En översiktlig beskrivning av substratfloran för de olika produktionssystemen för drivmedelsfamiljerna biogas, 
FAME/RME och HVO.  

 

En viktig parameter att beakta vad gäller alternativa drivmedel är dess förutsättningar för storskalighet 
och huruvida råvarubasen får anses vara begränsad eller ej.  

De bränslen som idag används för att driva svenska bussar är HVO, diesel, ED95 (etanol), fordonsgas, 
FAME samt el (Xylia & Silveira, 2015). Inom Skånetrafiken används diesel, biodiesel (HVO och 
FAME/RME), fordonsgas samt el.  

Nedan följer en beskrivning av de studerade drivmedelsfamiljerna i föreliggande studie.  
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3.1 Biogas 

Produktion av biogas kan baseras på olika typer av råvaror som avloppsslam, organiskt hushållsavfall 
och industriavfall, gödsel och energigrödor. Figur 12 visar råvaruandelarna i den biogas som användes i 
Sverige år 2014.  

 

Figur 12 Råvaruandelar i den biogas som användes i Sverige år 2014. Källa: Energimyndigheten (2015b). 

 

Den biogas som produceras i Sverige kommer från två olika produktionsprocesser. Den vanligaste 
processen är rötning, vilket innebär mikrobiell nedbrytning av organiskt material i anaerob (syrefri) 
miljö. Rötningen sker dels i rötkammare på biogasanläggningar, dels i avfallsdeponier (deponigas). 
Efter avslutad rötning återstår en s.k. rötrest, som innehåller näringsämnen från ingående substrat. 
Rötresten kan därmed användas som gödselmedel. Den andra metoden är termisk förgasning av 
trädbränslen och kolhaltiga avfallsprodukter vilket bildar en syntesgas som mestadels består av 
kolmonoxid och vätgas.  

Den biogas som studerats i föreliggande studie härrör från rötningsprocessen. Beroende på substrat 
samt hur rötningsprocessen drivs kan biogasen som uppkommer ha olika sammansättning. 
Metanhalten varierar från 40-80 % (vanligt genomsnitt är 60 %), resten består av koldioxid, kväve och 
olika föroreningar i mindre mängder. För att biogasen ska kunna användas som drivmedel 
(fordonsgas) behöver den renas från koldioxid. Reningen (uppgraderingen) sker i en 
uppgraderingsanläggning där metanhalten i biogasen höjs samtidigt som energivärdet på gasen ökar.  

Den största mängden biogas produceras av avloppsreningsverk, ca 40 %. Skåne är det län som 
producerar mest biogas i landet och står för ca 20 % av Sveriges totala produktion. De skånska 
biogasanläggningarna (47 st) producerade tillsammans ca 350 GWh biogas år 2014 
(Energimyndigheten, 2015b). Totalt i länet finns 11 uppgraderingsanläggningar för biogas.  

Den fordonsgas som försäljs i Sverige består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda. 
Under åren har andelen biogas i fordonsgasen ökat och ligger i dagsläget (2015) på drygt 70 % i 
genomsnitt (SCB, 2016). Exakt hur mixen ser ut är främst regionalt betingat och beror på bland annat 
närliggande produktion av biogas och tillgång till infrastruktur.  

Merparten av all biogas som används i svensk fordonsgas produceras i Sverige. Resterande del 
importeras från Norge, Danmark och Tyskland. Figur 13 visar fördelningen på ursprungsland 
(Energimyndigheten, 2015b). Energimyndigheten (2015b) påpekar att av den biogas som levererats till 
tankstationer finns volymer som importerats till Sverige men dessa mängder syns inte i statistiken. Så 
vitt vi kunnat finna saknas regional statistik kring andelen importerad biogas.  
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Figur 13 Råvarans ursprungsland för biogas år 2013 respektive 2014. I övriga länder inkluderas Danmark, Finland 
och Storbritannien. Den biogas som enligt Energimyndigheten ansetts som icke-verifierat hållbar ingår inte 
(här ingår biogas som importeras genom naturgasnätet till Sverige från utlandet). Källa: Energimyndigheten 
(2014), Energimyndigheten (2015b).  

 

Tillkommande produktion vid ökad biogasefterfrågan 
Beräkningarna är utförda med förutsättningar (exempelvis elanvändning och metanslip) som i så stor 
utsträckning som möjligt ska spegla ett medelvärde av skånska biogasproduktionsanläggningar. I Skåne 
finns det en stor potential för biogasproduktion från matavfall. Björnsson et al (2011) bedömde den 
potentiella biogasproduktionen från matavfall till knappt 190 GWh.  

Samtidigt finns det tydliga nationella mål om att öka utsorteringen av matavfall för biogas- och 
biogödselproduktion. Detta är ett starkt incitament att öka biogasproduktionen från matavfall som 
hittills drivit på utsorteringen kraftigt. Vi har i föreläggande studie utifrån detta resonemang antagit att 
matavfall kan ses som huvudsaklig råvara vid tillkommande biogasanvändning. 
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3.2 El 

Värdering av el – ”konsekvensel” jämfört med andra synsätt på el 
När det gäller el är utsläppskonsekvenserna extra svåra att lägga fast. Skälet är att elen i sig inte har 
några utsläpp, utan utsläppen är kopplade till elproduktionens egenskaper. För el är det ingen enkel 
sak att identifiera denna elproduktion eftersom elen produceras i ett stort antal kraftverk med helt 
olika egenskaper, och dessa kraftverk är anslutna till ett sammankopplat nordeuropeiskt elsystem. En 
elanvändningsförändring påverkar produktionsmixen, oavsett om det gäller kort eller lång sikt.  

Hur man bör räkna på klimatpåverkan från elproduktionen är inte självklart och ämnet har länge 
debatterats inom energisektorn. Det har därigenom vuxit fram olika metoder för att uppskatta 
klimatpåverkan. I vår studie ser vi framåtblickande och ställer olika investeringsalternativ mot varandra 
varför vi då bör använda oss av den långsiktiga marginalbetraktelsen av elens utsläpp. Här är dock 
viktigt att påpeka att det även finns de som menar att man i detta läge bör tillämpa 
utsläppsrättshandelsperspektivet. 

 

Förändringsperspektivet  Konsekvenser av förändringar på kort eller lång sikt. Beräknade eller 
antagna värden.  

Genomsnittsperspektivet Medelvärden för den totala produktionen (Sverige, Norden, Europa, 
Nordisk residualmix).  

 Trender vad gäller drivmedelsalternativ inom svenska kollektivtrafiken 

Den bild som de biogasaktörer som har deltagit i föreliggande studie ger, dvs. att 
marknadsförutsättningarna för biogas som drivmedel inom kollektivtrafiken genom nytt fokus för 
upphandlare har förändrats bekräftas av två andra nyligen gjorda studier.  

Ecotraffic (2015), som inom ramen för kunskapssammanställning om EURO VI-bussar som man gjorde på 
uppdrag av Trafikverket genomförde en enkätundersökning bland aktörer inom området, konstaterade 
att ”de nya modeorden nu stavas el, hybrid och HVO”. Från enkätundersökning framkom en rad trender 
inom bussbranschen i dagsläget vad gäller de drivmedel som studeras i detta projekt:  

 Elektrifiering kommer starkt, nu mest som hybrider men i framtiden troligen som rena elfordon i 
stadstrafik. 

 Biogasen är på tillbakagång på många håll, men inte alla. Främsta anledningen uppges vara 
relativt låga energiverkningsgraden jämfört med övriga alternativ.  

 HVO är det drivmedel som de flesta aktörer verkar vilja ha som bränsle på grund av dess 
dieselkvaliteteter (inte minst i jämförelse med FAME, som kräver tätare serviceintervall än 
övriga drivmedel). 

Även Xylia & Silveira (2015) har i en studie undersökt dagens situation gällande användandet av förnybara 
drivmedel i bussar runt om i Sverige och de avvägningar som gjorts vid val av drivmedel. De 
drivmedelsalternativ som omfattas i studien är biodiesel, biogas, etanol och el. Studien visar att biodiesel 
har varit viktigt för att öka användningen av förnybara drivmedel i busstrafiken, särskilt i glesbygd. 
Dessutom har kompatibiliteten med traditionella dieselmotorer gynnat detta alternativ bland 
trafikoperatörer. I linje med incitament på både lokal och nationell nivå har användningen av biogasen 
ökat totalt sett. Vad gäller el så finns elbussar än så länge enbart i stadstrafik. Det huvudsakliga valet för 
regionala linjer är i dagsläget oftast biodiesel. Studiens enkät bland experter inom kollektivtrafiken 
indikerar att el sannolikt kommer få allt större uppmärksamhet och bli mer attraktivt. De aspekter som 
prioriteras vid val av drivmedel är potential att minska utsläpp samt drivmedlets energieffektivitet, liksom 
infrastrukturbehov och tillgången på drivmedlet. I studiens undersökning pekade de tillfrågade aktörerna 
på kostnaden som det största hindret för att öka användningen av förnybara drivmedel i bussflottor.  
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Styrmedelsrelaterad t.ex. utsläppsrättshandel (ETS) 

Konsumentstyrd el Ursprungsmärkning, ”Bra Miljöval”, etc. 

Scenariobunden Med en given utveckling ges ett givet utsläpp 

Historisk betingad Vilken el byggdes till vilken användning 

 

Den långsiktiga marginalbetraktelsen bygger på att man genom modellberäkningar identifierar 
effekterna på produktionsmixen av en tillkommande elanvändning, i detta fall bland annat på grund av 
ett ökat antal elbussar. Den tillkommande elanvändningen påverkar både hur det existerande 
elsystemet körs och hur det över tid byggs ut. Metoden lämpar sig för att identifiera konsekvenserna 
när olika investeringsalternativ ställs mot varandra. Då studiens syfte är att analysera konsekvenserna 
av ett beslut kring drivmedel inom kollektivtrafiken passar denna metod väl att använda i föreliggande 
studie.  

Det är dock viktigt att påpeka, vilket konstaterats i tidigare studier (Sköldberg et al., 2013), att eldrift 
tack vare sin energieffektivitet som drivmedel och möjligheten att även inom elproduktionen på sikt 
radikalt minska användningen av fossila bränslen, har en viktig funktion att fylla för omställningen av 
transportsystemet. Eftersom elproduktionssystemet utvecklas över tid, till stor del som en konsekvens 
av styrmedel som t.ex. utsläppsrättshandel och elcertifikatsystem, så kommer elens 
utsläppsegenskaper att förbättras på sikt. Exempelvis har den europeiska elbranschen som mål att 
elproduktionen år 2050 skall vara koldioxidneutral. 

Många företag väljer att köpa el producerad från förnybara energikällor. Grundtanken är att jag som 
kund ställer krav på ”min” els egenskaper och att merkostnaden för den förnyelsebara elen ska 
användas för att tillföra elsystemet resurser för att öka produktionskapacitet av förnyelsebar el. Så är 
dock inte fallet idag. Idag levereras konsumentstyrd el från ett befintligt överskott av förnyelsebar el. 
Den körs alltså ”spontant”, eftersom den har låga rörliga kostnader. Med andra ord finns den 
förnyelsebara elen redan idag oberoende av att konsumenten aktivt har valt ”grön el” eller ej. Detta 
avspeglas även i prisskillnaden mellan vanlig el och grön el som är mycket små. Man kan dock i en 
framtid tänka sig att konsumentstyrd el får en verklig betydelse för klimatpåverkan även om det inte är 
självklart att så blir fallet. Detta beror framförallt på om konsumenterna tillsammans blir pådrivande i 
utvecklingen eller om utvecklingen skapas av det övergripande politiska systemet. Så länge som 
konsumentstyrd el inte har en verklig styreffekt så finns det heller ingen anledning att ur ett 
systemperspektiv kreditera ett företags klimatberäkningar med minskade utsläpp på grund av att 
företaget köper konsumentstyrd el. Denna typ av klimatkompensation förekommer dock ofta. 

Det är även viktigt att skilja på två olika typer av konsumentstyrd el. Den vanligaste typen av 
konsumentstyrd el är att man köper el, på elmarknaden, som klassas som grön el, t.ex. Bra Miljöval. 
Denna el finns redan på marknaden och det personliga valet påverkar inte produktionskapaciteten. Så 
länge som det finns mer grön el än vad som efterfrågas av de konsumenter som aktivt väljer grön el, 
så påverkas inte elproduktionen och inte heller utsläppen. Det är endast en fråga att allokera befintlig 
grön el till de som väljer detta. Detta innebär i praktiken att de som inte aktivt gör detta val kan anses 
stå för en elproduktion med höga utsläpp.  

Den andra typen rör fysiska investeringar i förnybar kraft (t.ex. en andel i ett vindkraftverk). Om 
konsumenten kan säkerställa att detta investeringsbidrag inte skulle ha tillförts av någon annan 
konsument då kan man med fog hävda att man har tillfört ny förnyelsebar elproduktion och man bör 
även kunna krediteras för detta i klimatredovisningar.  

I beräkningarna för både använd och egenproducerad el används en och samma metod för att 
beskriva klimatpåverkan. Den klimatpåverkan som redovisas beräknas från produktionen i det 
nordeuropeiska elsystemet, i detta fall i ett framåtblickande perspektiv. Detta innebär att man 
beräknar hur det nordeuropeiska elsystemet påverkas av en förändring av elanvändningen, i detta fall 



 

11 
 

t.ex. ett ökat antal elbussar. Beräkningsmodellen beskriver då vilken mix av anläggningar i elsystemet 
som påverkas av denna förändring och vad detta innebär för utsläppet av växthusgaser.  

Detta är ett betydligt mer relevant mått än t.ex. ett antagande om svensk medelel eller enbart 
kolkondensproduktion på marginalen. Dessa två senare exempel är enklare att beräkna men ger ett 
alltför grovt mått på den verkliga påverkan på utsläppen.   

Värderingsmetod och antagande i denna studie 
I denna studie ser vi framåtblickande och ställer olika investeringsalternativ mot varandra, dvs. hur en 
förändring av elanvändningen påverkar elsystemet. Vi intresserar oss alltså för vilka konsekvenser det 
blir i elproduktionssystemet av den förändring av elanvändningen som vi orsakar. Därför används ett 
konsekvensperspektiv, den långsiktiga marginalbetraktelsen, för att värdera elens utsläpp. Den 
långsiktiga marginalelproduktionen på lång sikt (fram till 2040) har, enligt de modellberäkningar som 
görs för elsystemet inom det nordeuropeiska elsystemet, ett utsläpp som ligger i genomsnitt mellan 
500-750 kg CO2e per MWh el. Det höga utsläppet beror på att systemet i dagsläget har ett mycket 
stort inslag av fossil elproduktion och att det år 2040 fortfarande finns inslag av kol och naturgas inom 
produktionen, även i ett fall med höga klimatambitioner. I studien har medelvärdet 625 kg CO2e per 
MWh el använts (Sundberg, J. & Bisaillon, M., 2016)11.  

Klimatpåverkan från el är per energienhet klart högre än klimatpåverkan från diesel. Jämfört med 
verkningsgraden för en förbränningsmotor, som ligger mellan 35-45 %, uppgår verkningsgraden hos 
en elmotor till 95 % vilket innebär att eldrift är två till tre gånger mer effektivare. Ett elektriskt 
bussystem kan därmed drivas på mellan en tredjedel och hälften av den energi som ett system med 
förbränningsmotordrivna bussar kräver (Stockholms Handelskammare, 2015). Enligt Volvo förbrukar 
en eldriven stadsbuss 1,3 kWh/km, vilket har använts i denna studie. 

För el påverkas resultaten förutom själva användningen i slutanvändarledet även av uppströms 
utsläpp för produktionen av batterier. En sammanställning av Ager-Wick Ellingsen (2013) visar på 
uppströms emissioner mellan 38 och 487 kg CO2-ekvivalenter per kWh batterikapacitet. Det som 
påverkar uppströms utsläpp mest, och som även varierar stort mellan olika studier, är insatt elenergi. I 
denna studie har uppströms emissioner beräknats baserat på medelvärde för elanvändning från Ager-
Wick Ellingsen (2013). 

För att värdera påverkan från produktionsledet vid användning måste uppströms utsläpp fördelas över 
batteriernas livslängd. Denna fördelning är kraftigt beroende av de antagande som görs om batteriets 
livslängd och användning, dvs. hur många resor eller fordonskilometer med dieselbuss som kan 
ersättas. Med längre livslängd och högre användning blir klimatpåverkan från batterierna lägre.  

I föreliggande studie beräknas och fördelas uppströms utsläpp baserat på en batterikapacitet på 
76 kWh per buss, en livslängd på 6 år med en körsträcka på 6 000 mil och en effektivitet på 1,4 
kWh/km (electricity.se, 2015; Vattenfall, 2015)  

3.3 HVO 
HVO är ett av två biodieselalternativ som idag finns på den svenska marknaden. HVO står för hydrerad 
vegetabilisk olja (hydrotreated vegetable oil) och kan framställas av en rad olika substrat från växtriket. 
Idag används även animaliska substrat i framställningen. Substratfloran framgår översiktligt av Figur 
11. 

Det finns inga motortekniska hinder att använda 100 % HVO i en dieselmotor eftersom 
kolvätemolekylerna hos diesel från grön råvara är identiska med vanlig diesel. I dagsläget är Preems 
HVO ett s.k. drop-in-bränsle, vilket innebär att den ”gröna” andelen i drivmedlet endast uppgår till en 
viss procent (i dagsläget upp till 50 %). Jämfört med FAME/RME kan HVO dock blandas in i betydligt 

                                                           
11 Detta avser utsläppen i användarledet då hänsyn också tagits till transmissions- och distributionsförluster. 
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högre andelar i diesel. I dagsläget bedömer Preem att upp till 70 volymprocent kan blandas in i fossil 
diesel utan att man behöver förändra klassificeringen på dieseln. 

I Sverige sker i dag framställning av HVO vid Preems raffinaderi i Göteborg. Utöver Preem tillverkar 
även Neste Oil HVO för den svenska marknaden. Neste har tre produktionsanläggningar, en i Finland, 
en i Singapore samt en i Nederländerna.  

I Figur 14 visas substratandelarna i den HVO som används i Sverige (2014 års mix). Preem, som alltså i 
dagsläget är den enda svenska producenten, använder råtallolja och avfall från slakteri i sin 
produktion, medan övriga aktörer/leverantörer på den svenska marknaden använder en mix av övriga 
substrat.  

 

Figur 14 Råvaruandelar i den HVO som används i Sverige (inhemskt producerad och importerad) år 2014. Källa: 
Energimyndigheten (2015b).  

 

I studien har vi haft tillgång till underlag kring Preems produktion av HVO från råtalldiesel i ett LCA-
perspektiv (ÅF, 201312), vilket vi i ett första steg har försökt applicera konsekvensprincipen på. 
Eftersom systemet visade sig alltför komplext för att rymmas inom ramen för denna studie har vi 
istället valt att använda oss uteslutande av underlag från litteraturen. Detta underlag har dock inte 
använt sig av konsekvensprincipen fullt ut. Dessutom skiljer sig även faktorerna kring elens egenskaper 
mellan vår metod och de som förekommer i litteraturen. Siffrorna för HVO skiljer sig alltså från 
resultatet gällande biogas och el, där vi har använt konsekvensmetoden fullt ut (Se mer om de olika 
studierna nedan). 

Figur 15 är ett försök att visa på komplexiteten i hur HVO från tallolja produceras och det system man 
måste ta hänsyn till när man använder konsekvensprincipen fullt ut. Figuren är inte heltäckande och är 
endast till för att ge en övergripande bild av den komplexa kedja som man i dagsläget inte har 
fullständig kunskap om för att kunna göra en fullständig konsekvensanalys på samma sätt som för t.ex. 
biogas.  

Som framgår av figuren sträcker sig kedjan via fyra aktörer som alla står för sin del av utsläppen, både 
direkta och indirekta (inklusive undvikna). Råtalldieseln produceras från tallolja som är en restprodukt 
som utvinns ur svartlut i Södras massabruk, vars vedråvara levereras från Sveaskog. Talloljan processas 

                                                           
12 Underlag från Stefan Nyström, Preemraff Göteborg. 
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sedan vidare i SunPines anläggning i Piteå till råtalldiesel, varifrån den transporteras till Preems 
raffinaderi i Göteborg där den går in i raffinaderiet och förädlas till HVO. Utöver detta finns det en 
konkurrensbild kring talloljan gentemot Arizona Chemicals som i sin tur producerar produkter som 
delvis ersätter produkter med fossil råvara. I dagsläget saknas därför hela bilden för HVO från tallolja 
utifrån ett konsekvensperspektiv. Bilden för HVO kompliceras ytterligare eftersom det kan tillverkas av 
så många olika substrat.  

 

 

Figur 15 Produktionskedjan av den svenska HVO som tillverkas från tallolja. Produktionssystemet involverar fyra aktörer, alla 
med sina olika huvudprodukter och biprodukter med direkta och indirekta utsläpp.  

 

Svårigheterna när det gäller HVO har varit att bestämma tillkommande substrat i en 10-15 års period. I 
dagsläget använder Preem både råtalldiesel och animaliska fetter i sin HVO-produktion, men man har 
tankar på en rad andra substrat framöver. Med rätt förbehandling kan många andra bioråvaror 
användas, t.ex. andra restprodukter från skog och massabruk (t.ex. ligninprodukter och GROT), alger, 
halm, sågspån, gödsel, hushållsavfall m.m. I dagsläget tittar Preem på lignin, slakteriavfall, fetter, 
restaurangavfall, sågspån och GROT. I Preems produktion av HVO ingår ingen palmolja eller PFAD13 
som råvara, och det finns en uttalad policy att det inte heller kommer att användas som råvara 
framöver. 

Preem har en uttalad vision om att ställa om hela sin dieseltillverkning mot gröna råvaror fram till 
2030, från dagens 200 000 ton per år till 2,5 Mton per år. Preems marknadsandel för diesel i Sverige 
ligger i dagsläget på knappt 50 %.   

Tillgången på tallolja är begränsad. Grahn & Hansson (2013) uppskattar den tillgängliga potentialen för 
HVO tillverkad av tallolja i Sverige till 1,3-1,75 TWh (teoretisk övre gräns med hänsyn tagen till 

                                                           
13 PFAD står för Palm Fatty Acid Destillate 
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omvandlingsförluster). När det gäller lignin, som Preem ser som möjligt substrat till HVO och även s.k. 
biobensin framöver, är tillgången mycket stor. Enligt Preem14 kan de tänka sig att använda mellan 1-2 
miljoner ton lignin årligen, vilket motsvarar ungefär 20-30 % av den totala tillgången i Sverige. Två 
miljoner ton lignin skulle ge närmare 2 Mm3 biobensin, vilket kan jämföras med den totala 
årsförbrukningen i Sverige på under 4 Mm3 bensin. De försök med biobensin som Preem gjort i mindre 
skala visar att tekniken fungerar, och den ”gröna” bensinen kan precis som HVO-diesel, blandas i 
konventionell bensin i vilka proportioner som helst. Eftersom lignen idag förbränns (som en del av 
returlutar inom massaindustrin) och nyttiggörs för energiproduktion inom massabruken, måste man 
även ta hänsyn till att detta energiinnehåll måste ersättas om lignen styrs över till 
drivmedelsproduktion. 

Däremot finns det palmolja i den HVO som importeras, försäljs och används i Sverige. I dagsläget står 
palmolja för ca 15 % av råvarubasen i den HVO som används i Sverige (Figur 14). Neste använder 
palmolja och PFAD i sin produktion av HVO utöver rapsolja och animaliskt fett.  

Några av de råvaror som Neste Oil nämner som intressanta på kort sikt är olika avfallsoljor och 
sidoströmmar samt andra vegetabiliska oljor som t.ex. Jatropha och Camelina (Energimyndigheten, 
2014b). På längre sikt verkar utvecklingen vara inriktad på två huvudspår; mikrobiella oljor och 
algoljor.  

Frågan är huruvida och i vilken utsträckning som palmolja och PFAD kommer fortsätta att användas i 
HVO:n för den svenska marknaden. Flera drivmedelsförsäljare på den svenska marknaden, bl.a. OKQ8, 
försöker påverka sina leverantörer och har krävt att den HVO som de köper inte ska innehålla 
palmolja15. Palmolja, och även PFAD, är kontroversiella substrat och det är därför troligt att kraven på 
mer hållbara substrat i den HVO som försäljs i Sverige kommer att öka framöver.  

Sammanställning av klimatpåverkan från HVO-produktion i olika studier 
En genomgång av ett antal studier som beräknar klimatpåverkan från HVO baserat på olika råvaror 
visar stora skillnader av klimatutsläpp från tillverkning av HVO. Figur 16 visar klimatpåverkan från 
produktion av HVO grupperat på olika substratkategorier från ett antal olika referenser (listas i Tabell 
1). Till stor del bedöms de stora variationerna mellan olika källor bero på val av systemgränser även 
om val av indata (exempelvis värdering av el) kan ha stor inverkan.  

För att kunna jämföra HVO med resultatet för biogas och el har tre medelvärden skapats för de tre 
substratkategorierna; HVO från gröda, HVO från avfallsolja/restolja samt HVO från tallolja. Dessa visas 
längs till höger i figuren nedan. 

Som framgår av figuren är det stora skillnader öven för HVO som är tillverkade utifrån 
samma/likartade substrat, vilket gäller för samtliga substrat (med undantag av tallolja).   

                                                           
14 http://www.dn.se/motor/bensin-av-skogsrester-hett-spar-for-preem/  
15 Personlig kontakt med Erik Stenströmer Moglia, kategorichef drivmedel på OKQ8.  

http://www.dn.se/motor/bensin-av-skogsrester-hett-spar-for-preem/
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Figur 16 Sammanställning av klimatpåverkan från framställning av HVO från olika substrat baserat på olika referenser 
(markerat med siffro, se tabell nedan). Substraten delats in i grupperna rapsolja (ljusblå), solrosolja (röd), palmolja (grön), 
sojaolja (mörkblå), avfall/restolja (gul) samt tallolja (brun). Medelvärde som har använts i studien visas längst till höger i 
figuren. Indata och val av systemgräns kan variera mellan de olika studierna. 

 

Tabell 1 Referens till Figur 16 

Nummer Referens 

1 Edwards et al. (2014)  

2 Nylund et al. (2011) 

3 Neste Oil (2010) /Nylund et al. (2011) 

4 Hallberg et al. (2013) 

5 Börjesson (2013) 

6 Cho et al (2013) 

7 ÅF (2015), omräknat med antagande för el i föreliggande studie 

 

3.4 RME 
FAME (Fettsyrametylester) är, vid sidan av HVO, den andra typen av biodiesel på den svenska 
marknaden idag. FAME kan framställas av olika typer av växtoljor som t.ex. rapsolja, solrosolja, sojaolja 
och palmolja, men man kan även använda animaliska fetter och vegetabilisk- och animalisk avfallsolja. 
I Sverige är det vanligast att använda rapsolja vid produktionen, den sortens FAME kallas RME 
(Rapsmetylester).  
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FAME kan låginblandas i fossil diesel. I Sverige är det tillåtet att blanda in upp till 7 volymprocent. Det 
är möjligt att köra fordon på 100 % FAME, men då krävs vissa materialanpassningar av en vanlig 
dieselmotor.  

I dagsläget finns det två företag i Sverige som producerar FAME i större skala; Perstorp BioProducts AB 
i Stenungssund och Ecobränsle AB i Karlshamn (Energimyndigheten, 2014b).  

 

 

Sammanställning av klimatpåverkan från FAME/RME-produktion i olika studier 
En genomgång av ett antal studier som beräknar klimatpåverkan från FAME/RME baserat på olika 
råvaror visar på stora skillnader på klimatutsläpp från tillverkningen av FAME/RME. Figur 16 visar 
klimatpåverkan från produktion av FAME/RME grupperat på olika substratkategorier från ett antal 
olika referenser. Liksom för HVO bedöms stor del av de stora variationerna mellan olika källor bero på 
val av systemgränser även om val av indata kan ha stor inverkan.  

För att kunna jämföra FAME/RME med resultatet för biogas och el har fyra medelvärden skapats. 
RME-SE står för resultat beräknat i två svenska studier av Börjesson (2010, 2013) (nummer 1a och 1b i 
figuren), RME-EU baseras på produktion i EU och har beräknats av Edwards et al. (2014) (nummer 2a-
n i figuren). Två ytterligare medelvärden har gjorts, det första för FAME producerat från övriga grödor 

Problematiken kring förändrade markanvändningseffekter – dLUC och iLUC 

När det gäller val av drivmedel finns även problematiken som rör den eventuella betydelsen av direkta 
(dLUC, direct Land Use Change) och indirekta (iLUC, indirect Land Use Change) förändrade 
markanvändningseffekter. Enligt Börjesson et al. (2013) kan man enkelt förklara dLUC som effekter 
kopplade till fältet där råvaran till biodrivmedlet odlas, medan iLUC-effekter uppstår på en annan plats, 
eftersom en ökad efterfrågan av biodrivmedel leder till en omfördelning av markanvändningen. Även 
biprodukterna från biodrivmedelsproduktionen kan leda till indirekta markeffekter. Som exempel kan en 
biprodukt från biodrivmedelsproduktionen ersätta en odlad produkt. Följden blir då att biprodukten 
minskar det totala behovet av mark. En indirekt markanvändning behöver alltså inte enbart vara negativ. 

Börjesson et al. (2013) framhåller det faktum att det hittills saknas empiriska bevis för iLUC-effekter. 
Sambanden bakom iLUC är mycket komplexa och i dagsläget råder det osäkerheter i hur man på bästa 
sätt uppskattar effekterna. De modeller som används för att kvantifiera effekten skiljer sig en del åt vad 
gäller resultaten, och det finns dessutom vissa problem med att koppla samman iLUC-modeller med 
livscykelanalysberäkningar. Börjesson et al. (2013) pekar på de stora osäkerheterna gällande de modeller 
som används och lyfter upp problematiken kring att teorin om iLUC är byggd på antaganden om t.ex. 
framtida teknisk och ekonomisk utveckling, marknadsförhållanden och lagstiftning och kommer därför 
alltid innehålla stora osäkerheter.  

Under senare år har det förts en diskussion om huruvida man ska inkludera effekterna av iLUC i 
hållbarhetskriterierna för biodrivmedel eller inte. 2012 lade EU-kommissionen fram ett förslag till 
förändringar av gällande lagstiftning om biobränslen med syfte att bl.a. begränsa iLUC-effekter av en ökad 
biodrivmedelsanvändning genom att minska andelen grödebaserade biobränslen till 5 % år 2020. 
Förslaget innehöll även förslag på hur man ska bedöma utsläppen som orsakas av iLUC, dock utan krav på 
att inkludera iLUC. 2013 uppdrog EU-kommissionen åt bl.a. Ecofys och IIASA att utreda iLUC-effekterna. 
Studien, som benämns Globiom-studien, gjordes offentlig först i år (2016), efter att 2012 års förslag till 
förändrad lagstiftning gick igenom som direktiv 20151 (Direktiv (EU) 2015/15132).   

Globiom-studiens slutsatser pekar på att EU-kommissionens direktiv är för grov i sin uppskattning genom 
komplexiteten kring iLUC som gör att det föreligger stora skillnader mellan olika råvaru- och 
produktionssystem, vilket inte kan garantera att en lagstiftning inom området leder till bästa effekt ur ett 
hållbarhets- och klimatperspektiv3.   

1 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/land-use-change 
2 Directive to reduce indirect land use change for biofuels and bioliquids. 
3 http://www.euractiv.com/section/energy/news/late-publication-of-biofuels-study-raises-questions/ 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/land-use-change
http://www.euractiv.com/section/energy/news/late-publication-of-biofuels-study-raises-questions/
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och det andra FAME producerat från avfallsolja/restolja. Medelvärdena visas längs till höger i figuren 
nedan.  

 

 

Figur 17 Sammanställning av klimatpåverkan från framställning av FAME/RME från olika substrat baserat på olika referenser 
(markerat med siffror, se tabell nedan). Substraten har delats in i grupperna rapsolja (ljusblå), solrosolja (röd), palmolja 
(grön), sojaolja (mörkblå), avfall/restolja (gul) samt tallolja (brun). Medelvärden som har använts i studien visas längst till 
höger i figuren. Indata och val av systemgräns kan variera mellan de olika studierna. 
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4 Resultat: Förändrad klimatpåverkan jämfört med fossil 
diesel 

I detta kapitel redovisas den förändrade klimatpåverkan när alternativa drivmedlen ersätter fossil 
diesel. Den förändrade klimatpåverkan redovisas som koldioxidekvivalenter (g CO2-e) dels fördelat per 
personkilometer i stadsbuss (personkm), dels fördelat per fordonskilometer (fordonskm) i stadsbuss, 
dels per energienhet för drivmedlet (MJ). Resultatet är tänkt att spegla en framtida förändring (under 
de närmsta 15 åren), dvs. ”hur förändras klimatpåverkan om ytterligare en personkm/fordonskm/MJ 
ersätts av ett alternativt drivmedel” 

Resultatet inkluderar biogas, el, HVO samt FAME/RME. Biogas och el har beräknats ur ett 
konsekvensperspektiv, vilket innebär att den förändrade klimatpåverkan beräknas på den förändring 
som förväntas ske då användningen ökar. För biogas, som är ett lokalt producerat drivmedel, innebär 
detta ökad biogasproduktion i Skåne från matavfall (se avsnitt 3.1). För el, som produceras och 
handlas inom en nordeuropeisk marknad, har klimatpåverkan värderats med en långsiktig 
marginalförändring i Nordeuropas elsystem (se avsnitt 3.2). För HVO och FAME/RME, vars råvaror 
produceras och handlas på en global marknad, har en bedöming av vilken råvara den tillkommande 
produktionen kommer ifrån inte kunnat fastställas inom projektet (på grund av osäkerheter i 
utvecklingsvägar). Därför redovisas istället den förändrade klimatpåverkan från dessa drivmedel som 
medelvärden baserat på litteraturstudier (se avsnitt 3.3 respektive 3.4). De streckade linjerna i figuren 
betyder att grupperna av drivmedel har olika systemgränser för klimatpåverkan.  

I resultaten visas även fallet ”Diesel som marginal” som kan vara aktuell då råvaran till ett drivmedel är 
en begränsad resurs, dvs. att efterfrågan på en resurs är större än tillgången. Om en råvara är en 
begränsad resurs leder en ökad användning hos en användare till att råvaran måste ersättas av en 
alternativ råvara hos en annan användare. Om ett alternativt drivmedel är en begränsad resurs kan 
detta i förlängningen i värsta fall leda till en ökad användning av diesel. För detta fall är klimatpåverkan 
oförändrad. 

I avsnitt 4.4 görs en känslighetsanalys för hur klimatvärderingen av el påverkar resultatet för bussar 
som drivs av biogas respektive el.  

I avsnitt 4.5 görs en fördjupning av resultatet för biogasproduktion från matavfall för att åskådliggöra 
skillnaden mellan ett konsekvensperspektiv och ett bokföringsperspektiv. 
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4.1 Förändrad klimatpåverkan per personkilometer 

I Figur 18 visas den förändrade klimatpåverkan uttryckt som koldioxidekvivalenter per personkm med 
stadsbuss när alternativa drivmedel ersätter fossil diesel. Negativa värden (neråt i figuren) innebär en 
minskad klimatpåverkan. Samtliga drivmedel leder till minskad klimatpåverkan. Om biogas, HVO-
tallolja HVO-avfallsolja/restolja, RME-SE och FAME-avfall/restolja ersätter fossildiesel minskar 
klimatpåverkan med cirka 100 g CO2-e per personkm (mellan -90 och -110 g CO2-e per personkm). För 
el, HVO-gröda, RME-EU samt FAME-övriga grödor visar resultatet på en motsvarande minskning med 
cirka 40 g CO2-e per personkm (mellan -34 och -48 g CO2-e per personkm).  

 

 

Figur 18 Förändrad klimatpåverkan för alternativa drivmedel jämfört med fossil diesel samt fallet ”Diesel som marginal”. 
Klimatpåverkan redovisas i g CO2-ekvivalenter per personkilometer i stadsbuss. Biogas från matavfall och el har beräknats 
enligt konsekvensperspektivet. HVO och RME/FAME är medelvärden baserat på litteraturstudier. Diesel som marginal innebär 
oförändrade utsläpp, vilket kan inträffa då en råvara räknas som begränsad resurs. Ökad användning av en begränsad resurs 
leder i förlängningnen till att dieselanvändningen ökar. De streckade linjerna i figuren betyder att grupperna av drivmedel har 
olika systemgränser för klimatpåverkan. 
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4.2 Förändrad klimatpåverkan per fordonskilometer 

I Figur 19 visas den förändrade klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter per fordonskm16 med stadsbuss 
när alternativa drivmedel ersätter fossil diesel. Negativa värden (neråt i figuren) innebär en minskad 
klimatpåverkan. Om biogas, HVO-tallolja, HVO-avfallsolja/restolja, RME-SE och FAME-avfall/restolja 
ersätter fossildiesel minskar klimatpåverkan mellan cirka 800 g CO2-e per fordonskm och 970 g CO2-e 
per fordonskm. För el, HVO-gröda, RME-EU samt FAME-övriga grödor visar resultatet på en 
motsvarande minskning mellan cirka 300 g CO2-e per fordonskm och 420 g CO2-e per fordonskm. 

 

 

Figur 19 Förändrad klimatpåverkan för alternativa drivmedel jämfört med fossil diesel samt fallet ”Diesel som marginal”. 
Klimatpåverkan redovisas i g CO2-ekvivalenter per fordonskilometer i stadsbuss. Biogas från matavfall och el har beräknats 
enligt konsekvensperspektivet. HVO och FAME/RME är medelvärden baserat på litteraturstudier. Diesel som marginal innebär 
oförändrade utsläpp, vilket inträffar då en råvara räknas som begränsad resurs. Ökad användning av en begränsad resurs 
leder i förlängningnen till att dieselanvändningen ökar. De streckade linjerna i figuren betyder att grupperna av drivmedel har 
olika systemgränser för klimatpåverkan. 

  

                                                           
16 1 fordonskm motsvarar 8,8 personkm vilket motsvarar ett viktat medelvärde för stadsbussarna i Skåne år 2010 
och 2011 (Skånetrafiken, 2012). Effektiviteten för de olika motorerna har antagits till nya effektiva motorer med 
Euro VI-standard, baserat på uppgifter från fordonstillverkare (se bilaga). 
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4.3 Förändrad klimatpåverkan per energienhet 

I Figur 20 visas den förändrade klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter per MJ när alternativa 
drivmedel ersätter fossil diesel. Negativa värden (neråt i figuren) innebär en minskad klimatpåverkan 
och positiva värden innebär ökad klimatpåverkan jämfört med diesel.  

Alla drivmedel förutom el innebär en minskad klimatpåverkan när resultatet fördelas per energienhet. 
Om biogas, HVO-tallolja, HVO-avfallsolja/restolja, RME-SE och FAME-avfall/restolja ersätter 
fossildiesel minskas klimatpåverkan mellan  54 g CO2-e per MJ och  och 65 g CO2-e per MJ. För HVO-
gröda, RME-EU samt FAME-övriga grödor visar resultatet på en motsvarande minskning mellan 25 g 
CO2-e per MJ och 28 g CO2-e per MJ.  

Den inbördes relativa ordningen ändras när den förändrade klimatpåverkan uttrycks per energienehet 
jämfört med per fordonskm eller personkm, vilket beror på skillnad i effektivitet i bussmotorerna. 
Elmotorn har antagits vara drygt 3 gånger så effektiv som en dieselmotor. Så länge en elbuss är mer än 
2,3 gånger så effektiv som en dieselmotor ger den en minskad klimatpåverkan jämfört med en buss 
som drivs med fossil diesel. 

 

Figur 20 Förändrad klimatpåverkan för alternativa drivmedel jämfört med fossil diesel samt fallet ”Diesel som marginal”. 
Klimatpåverkan redovisas i g CO2-ekvivalenter per MJ. Biogas från matavfall och el har beräknats enligt 
konsekvensperspektivet. HVO och FAME är medelvärden baserat på litteraturstudier. Diesel som marginal innebär 
oförändrade utsläpp, vilket inträffar då en råvara räknas som begränsad resurs. Ökad användning av en begränsad resurs 
leder i förlängningen till att dieselanvändningen ökar. De streckade linjerna i figuren betyder att grupperna av drivmedel har 
olika systemgränser för klimatpåverkan. 
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4.4 Känslighetsanalys: klimatvärdering av elanvändning 

I resultaten i föregående avsnitt har klimatpåverkan från elanvändning värderats med en långsiktig 
marginalbetraktelse s.k. ”konsekvensel” och uppgår till 625 kg CO2/MWh (174 g CO2-e/MJ). I Figur 21 
visas hur resultaten för biogas och el i avsnitt 4.1-4.3 skulle förändras om klimatpåverkan från el 
ändras. Konsekvensel jämförs med om kunden skulle köpa ursprungsspecificerad ”grön el”. I 
beräkningarna har klimatutsläppen för ”grön el” antagits till 5 kg CO2/MWh (1,4 g CO2-e/MJ), som ska 
representera ett ungefärligt medelvärde av elproduktion från trädbränslen, vindkraft, solkraft och 
vattenkraft exklusive uppströms utsläpp. 

Med ”grön el” blir nyttan av att ersätta fossil diesel högre för både biogas och el (koldioxidutsläppen 
minskar). Vid produktion och distribution av biogas uppgår elanvändningen till cirka 10 % av 
energiinnehållet i den producerade gasen. För el påverkas förutom själva användningen i 
slutanvändarledet även uppströms utsläpp för produktionen av batterier, som i resultatet med 
konsekvensel står för cirka 4 % av utsläppen per personkilometer. I resultatet nedan har ”grön el” 
även används i produktionsledet. 

Med ”grön el” minskar koldioxidutsläppen från biogasproduktion med knappt 50 g CO2-e/personkm 
respektive 25 g CO2-e/MJ. För el minskar koldioxidutsläppen med 100 g CO2-e/personkm respektive 
knappt 180 g CO2-e/MJ.  

 

 

Figur 21 Förändrad klimatpåverkan för biogas och el för två olika värderingsmetoder för el, konsekvensel respektive ”grön el”. 
T.V. visas den förändrade klimatpåverkan jämfört med fossil diesel i g CO2-e/personkm. T.H. visas den förändrade 
klimatpåverkan jämfört med fossil diesel uttryckt i g CO2-e/MJ. 
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4.5 Klimatpåverkan från biogasproduktion – skillnad mellan konsekvensperspektiv 

och bokföringsperspektiv 

I Figur 22 redovisas resultatet från avsnitt 4.1-4.4 för klimatpåverkan när matavfall sorteras ut för 
biogas- och biogödselproduktion. Koldioxidutsläppen redovisas uppdelat på större resultatposter samt 
summerat till ett nettoutsläpp (resultatet redovisas exklusive ersättning av fossil diesel17). Posterna 
beskrivs nedan (se även bilaga): 

 Insamling och transporter, rötning: Ökade utsläpp vid insamling och jämfört med med enbart insamling 
till förbränning. Transport av substrat. Inkluderar uppströms produktion av papperspåse för insamling 
samt undviken produktion av plastpåse18. 

 Biogödsel: Ökade dieselanvändning vid distribution och spridning av biogödsel samt ersättning av 
konstgödsel 

 Insatsvaror (el, värme, kemikalier): Användning av el, värme och kemikalier vid förbehandling, rötning 
och uppgradering.  

 Metanutsläpp vid produktion: Metanslip vid rötningsanläggning, rötrestlager och uppgradering. 

 Utsläpp användning: Metanutsläpp vid användning i bussar. 

 Utsläpp avfallsförbränning: Förändrade fossila utsläpp från avfallsförbränning när matavfall sorteras ut 
och ersätts av importerat avfall.  

 Transport import: Ökade transporter när utsorterat matavfall ersätts av imporerat avfall. 

 Deponi i annat land: Undvikna utsläpp från deponi när utsorterat matavfall från 
förbränningsanläggningar ersätts med importerat avfall.  

Nettoutsläppen när matavfall sorteras ut för att producera biogas och biogödsel uppgår till 17 g CO2-
e/MJ producerad biogas, exklusive att biogas ersätter fossil diesel. De faktorer som påverkar resultatet 
mest är undvikna utsläpp från deponi i annat land, insatsvaror vid produktion av biogasen, 
metanutsläpp vid produktion samt att biogödsel ersätter konstgödsel. Av insatsvarorna är det främst 
elanvändningen som bidrar till ökade utsläpp. 

 

Figur 22 Klimatpåverkan för biogasproduktion från matavfall i ett konsekvensperspektiv uppdelat på stora resultatposter samt 
summerat till ett nettoutsläpp. Resultatet visas exklusive ersättning av fossil diesel. 

                                                           
17 Skulle innebära minskade koldioxid utsläpp med 77 g CO2/MJ producerad fordonsgas. 
18 För varje papperspåse antas att användningen av plastpåsar till restavfall minskar med 0,5 plastpåse. 
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I Figur 23 visas skillnaden mellan ett konsekvensperspektiv och bokföringsperspektiv vad gäller den 
resulterande klimatpåverkan när matavfall sorteras ut för biogas- och biogödselproduktion. 
Nettoklimatpåverkan förändras från 17 g CO2-e/MJ till 45 g CO2-e/MJ.  

När ett bokföringsperspektiv används så tas ingen hänsyn till de systemeffekter som utsortering av 
matavfall ger, såsom att biogödsel ersätter konstgödsel och att import av avfall till 
förbränningsanläggningar ersätter deponi. Ytterligare en effekt är att ingen hänsyn tas till om 
papperspåsar ersätter plastpåsar i insamlingsledet.  

I de två olika alternativen används även två olika klimatvärderingar av el. I bokföringsperspektivet 
värderas klimatpåverkan från el enligt nordisk residualmix för år 201519 medan i 
konsekvensperspektivet används en långsiktig marginaleffekt. 

 

Figur 23 Klimatpåverkan för biogasproduktion från matavfall i ett konsekvensperspektiv (blå) jämfört med 
bokföringsperspektiv (röd). Resultatet redovisas fördelat på stora resultatposter samt summerat till ett nettoutsläpp. 
Resultatet visas exklusive ersättning av fossil diesel. 

  

                                                           
19 Enligt Energimarknadsinspektionens hemsida (juni 2015) är klimatutsläppen från nordisk residualmix 2015 
336,39 g CO2/kWh. 
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Figur 24 visar hur vilken inverkan klimatpåverkan från elanvändning har för resultatet. Om ”grön el” 
används istället minskar klimatpåverkan från produktionsanläggningen med i ett bokföringsperspektiv 
med 12 g CO2-e/MJ fordonsgas till 33 g CO2-e/MJ fordonsgas. 

 

Figur 24 Klimatpåverkan för biogasproduktion från matavfall i ett konsekvensperspektiv (blå) jämfört med klimatpåverkan 
beräknat ur bokföringsperspektiv med ”grön el” (grön), respektive med nordisk residualmix (röd). Resultatet redovisas fördelat 
på stora resultatposter samt summerat till ett nettoutsläpp. Resultatet visas exklusive ersättning av fossil diesel. 
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5 Samhällsekonomisk värdering av kostnader för 
koldioxidutsläpp 

I detta kapitel görs en samhällsekonomisk värdering av den reduktion av koldioxidutsläpp som 
respektive drivmedel kan åstadkomma då de ersätter fossil diesel. Syftet med värderingen är att sätta 
en kostnad på koldioxidutsläpp som uppkommer vid exempelvis klimatförändringar för att kunna 
motivera högre kostnader för åtgärder som minskar klimatutsläpp.  

Det finns ett antal värderingsmetoder, som sammanställts av ASEK, Analysmetod och 
samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn, (Trafikverket, 2016): 

 Skadekostnad: värdering utifrån marginalkostnaden för långsiktiga skadeverkningar av 
koldioxidutsläpp 

 Åtgärdskostnad via politiskt fastställda mål 

 Marknadspris på utsläppsrätter 

 Skuggpris via koldioxidskatt på drivmedel 

ASEK (Trafikverket, 2016) rekommenderar att värderingen av koldioxidustläpp görs baserat på ett 
politiskt skuggpris härlett från koldioxidskatten med ett kalkylvärde på 1,14 kr/kg CO2-e (2014 års 
penningvärde). Vidare rekommenderas att en högre nivå, 3,50 kr/ kg CO2-e (2014 års penningvärde), 
används vid känslighetsanalyser. Värderingen i föreliggande studie har gjorts enligt ovanstående 
förslag. 

I Figur 25 visas värdet av möjlig koldioxidbesparing utifrån en koldioxidskatt på 1,14 kr/kg CO2-e för de 
studerade drivmedlen. Värdet av koldioxidbesparingen uppgår till mellan 4 öre/personkm och 
13 öre/personkm när fossil diesel ersätts, där HVO från tallolja och biogas visar på den högsta 
besparingen. Om ett biodrivmedel är en begränsad resurs och diesel är marginalbränsle blir värdet 
oförändrat. 

 

Figur 25 Samhällsekonomiskt värde av möjllig koldioxidbesparing per personkilometer, om utsläppsreduktionen jämfört med 
diesel värderas enligt den svenska koldioxidskatten (år 2014) på 1,14 kr/kg CO2. De streckade linjerna i figuren betyder att 
grupperna av drivmedel har olika systemgränser för klimatpåverkan. 
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I Figur 26 visas värdet av koldioxidbesparingen när samtliga stadsbussar i Skåne kör på ett 
biodrivmedel, både värderat med en koldioxidskatt på 1,14 kr/kg CO2-e och i en känslighetsanalys 
värderat med det högre värdet 3,50 kr/kg CO2-e. Koldioxidbesparingen för de biodrivmedel med hög 
klimatreduktion har värderats till mellan 30 och 110 miljoner kronor per år. För biogas är värdet 
mellan 30 och 95 miljoner kronor per år. Om ett biodrivmedel är en begränsad resurs och diesel är 
marginalbränsle blir värdet oförändrat. 

 

 

Figur 26 Samhällsekonomiskt värde av möjllig koldioxidbesparing för utsläppsreduktionen jämfört med diesel om samtliga 
stadsbussar i Region Skåne kördes på ett biodrivmedel. Värderat enligt den svenska koldioxidskatten (år 2014) på 1,14 kr/kg 
CO2 samt i en känslighetsanalys (felstaplar) värderat med det högre värdet 3,50 kr/kg CO2-e. De streckade linjerna i figuren 
betyder att grupperna av drivmedel har olika systemgränser för klimatpåverkan. 

 

Om värdet av koldioxidminskningen räknas om till fordonskilometer uppgår värdet till 
10 kr/fordonskilometer för biogas, 3 kr/fordonskilometer för eldrift och ett medelvärde för HVO på 
cirka 8 kr/fordonskilometer. Detta ger att man i en upphandling kan tillåta att biogasdrift är 7 kr per 
fordonskilometer dyrare än eldrift och 1 kr/per fordonskilometer dyrare jämfört med ett medelvärde 
HVO. Enligt känslighetsanalysen med en högre värdering kan biogas tillåtas vara 22 kr per dyrare per 
fordonskilometer än eldrift och 4 kr dyrare per fordonskilometer än ett medelvärde för HVO. 
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6 Följderna av en nedlagd biogasproduktion 

Risken med en försämrad konkurrenskraft för biogasproduktion och minskade avsättningsmöjligheter 
inom transportsektorn är att man på sikt riskerar flera viktiga samhällsmål. En nedlagd 
biogasproduktion skulle ha effekter långt utanför transportsektorn, då biogasen i sig är en del av ett 
större kretslopp som inbegriper många samhällsnyttor. Hit hör mål som insamling av matavfall och 
återföring av näringsämnen till mark. Biogasproduktionen faller dessutom väl in under målen för det 
på EU-nivå nyligen presenterade förslaget till paket för en cirkulär ekonomi. Paketet har som uttalade 
mål att öka resursutnyttjandet, öka återvinningen, förebygga uppkomsten av avfall och minska uttaget 
av råvaror inom unionen.  

Figur 27 visar en schematisk bild av biogasens och biogödslets del i ett kretslopp och vilka delar av 
samhället som ingår av biogasproduktion.  

 

Figur 27 Biogasen som en del i ett hållbart kretslopp. Illustrationen är hämtad från Energigas Sverige.  

 

Utöver detta har EU även tydliga mål om en förbättrad avfallsbehandling, bland annat mål om minskad 
deponering och en ökad materialåtervinning. Dessutom strävar man efter att minska importbehovet 
av råvaror och energibärare, bland annat för att bli mindre beroende av t.ex. Ryssland för leveranser 
av naturgas. I detta perspektiv kan biogasen onekligen komma att spela en betydande roll, eftersom 
den kan utvinnas ur det organiska avfall som samhället genererar. Därutöver kan den bidra till minskat 
importberoende av gas/drivmedel samtidigt som den möjliggör en återföring av näring till mark (och 
minskat kväveläckage) genom den rötrest som uppkommer i processen och som kan användas som 
biogödsel. Biogödslet är idag dessutom en förutsättning för det ekologiska jordbruket, till vilket det 
idag saknas bra alternativ eftersom alternativet ofta är många gånger dyrare. Biogasproduktionen kan 
därför även ses som en av förutsättningarna för det ekologiska jordbrukets lönsamhet.  

Ett ytterligare viktigt samhällsmål som riskeras om en stor andel av biogasproduktionen läggs ner är 
målet om en ökad matavfallinsamling i Sverige, där regeringen satt som ett etappmål att senast 2018 
ska 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger samlas in. Dessutom ska minst 
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40 % av matavfallet behandlas på ett sätt så att även energin kan tillvaratas. Hittills har det gjorts få 
studier av de samhällsekonomiska värdet på biogasens nytta till följd av att matavfall omhändertas.  

Följderna av en minskad biogasproduktion och nedlagda biogasanläggningar kan i slutänden riskera 
uppfyllandet av flera viktiga samhällsmål.  

7 Drivmedelsval – beslut som påverkar 

En av de viktigaste slutsatserna i studien betonar vikten av att man inte bör se på de studerade 
drivmedelsalternativen som konkurrenter, utan som värdefulla komplement som alla kan bidra till 
omställningen av den svenska transportsektorn.  

Man kan argumentera för att man i ett läge där de tillgängliga mängderna alternativa drivmedel är 
begränsade bör se till att använda dem där de gör ”störst nytta”. Men även på sikt kan en 
nischtillämpning av drivmedlen göras, t.ex. på grund av avsaknad av distributionssystem och problem 
med luftkvalitet och buller i olika delar av landet.  

Beaktar man de drivmedel som har jämförts i denna studie kan man utifrån detta nischperspektiv 
beskriva fördelaktiga tillämpningsområden för alternativen som beror på en rad faktorer kopplade 
både till drivmedlet i sig och omvärldsfaktorer:  

Den stora fördelen med eldrivna fordon, förutom deras energieffektivitet, är det faktum att de saknar 
lokala utsläpp och har lägre bullerpåverkan i omgivningen. Genom att batteriernas räckvidd idag är 
relativt korta kan eldrivna fordon (både bussar och lätta fordon) med fördel användas i stadskärnor, 
där räckvidden är tillräcklig och där det finns större förutsättningar för en tät laddinfrastruktur. I flera 
av Sveriges städer klaras idag inte miljökvalitetsnormerna för främst kväveoxider och partiklar. 
Tillsammans med en lägre bullerpåverkan kan eldrivna fordon i stadsmiljö därför ha en viktig roll att 
spela för att minska negativ påverkan på människors hälsa genom lägre buller och överskridande av 
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet.  

Stora fördelar med biogas är dess roll i det lokala kretsloppet och tillgång till lokal produktion av 
drivmedel, samt dess låga utsläpp av kväveoxider och partiklar. En svårighet med en omställning av 
transportsystemet när man ser till de lokala mål man har satt upp inom kommuner och regioner vad 
gäller att minska sina utsläpp av växthusgaser är avsaknaden av rådighet över stora delar av 
transportsektorn. En kommun har få 
möjligheter att styra de val som 
kommuninvånare gör när det gäller att välja 
drivmedel. Däremot kan kommunerna och 
regionerna själva föregå med gott exempel och 
välja hållbara drivmedel för den egna 
fordonsflottan. Detta arbete har varit mycket 
framgångsrikt och de flesta kommuner har 
idag mål om övergång från fossila till 
alternativa, förnybara drivmedel. I de delar av 
landet där det redan finns ett väl utbyggt 
distributionssystem och tillgång på lokal 
produktion av biogas från kommunens 
insamling av matavfall finns det många 
fördelar att välja biogasen som drivmedel inom 
den regionala kollektivtrafiken. Genom att 
välja biogas bidrar man till uppfyllandet av 
flera regionala och nationella mål och man tar 
dessutom hand om en produkt som kommer 
från den egna avfallshanteringen.  

Substratfrågan 

I ett samhälle som strävar mot att sluta kretsloppen i 
så hög grad som möjligt kan man ifrågasätta 
lämpligheten i att välja drivmedel som görs på prima 
råvaror i form av odlade grödor. Det finns istället en 
tydlig samhälls- och miljönytta av att i första hand 
välja drivmedel som produceras av restprodukter 
och substrat som saknar övrig avsättning. En möjlig 
”substrattrappa” för drivmedelsval skulle då kunna 
se ut enligt följande:  

1. I första hand drivmedel som tillverkas av 
sådant som i annat fall skulle gå till 
destruktion. 

2. I andra hand drivmedel som tillverkas 
utifrån restprodukter. 

3. I tredje, och sista hand, drivmedel som 
tillverkas utifrån prima råvara. 

 



 

30 
 

Biodiesel i form av FAME/RME och HVO efterfrågas i hög grad idag av transportörer av gods, både vad 
gäller lätta och tunga fordon. Fördelarna med biodiesel, framförallt HVO eftersom den har samma 
egenskaper som konventionell diesel, är att distributionen fungerar i alla delar av landet utan att det 
kräver investeringar i nya distributionssystem. Biodiesel kan därför komma att spela en viktig roll för 
att försörja de tunga godstransporterna som går med lastbil, en sektor som i dagsläget har färre 
möjligheter att drivas av el och gas bland annat på grund av brister i batteriteknik, tillgång till fordon 
osv.  

8 Kommentarer på två nypublicerade rapporter från IVL samt 
WSP 

Eftersom det under den senaste tiden publicerats flera studier som berör biogasens förutsättningar 
som drivmedel kommenterar vi dessa kort och sätter dessa studiers resultat i perspektiv mot 
resultatet från föreliggande studie.  

8.1 IVL: Analys av biogas till el för bussdrift och biogas som bränsle till bussdrift i 

stadstrafik 

IVL Svenska Miljöinstitutet (2016) har på uppdrag av Västra Götalandsregionen gjort en analys som 
jämför olika energiomvandlingskedjor från biogas till framdrift av bussar i stadstrafik. Det främsta 
syftet har varit att jämföra energieffektiviteten för direkt användning av biogas i stadsbussar med 
indirekt användning i elbussar via biogasbaserad elproduktion. Studiens resultat visar att 
energiomvandlingskedjor från biogas via elproduktion till elbuss, i stadstrafik (annan typ av busstrafik 
har inte analyserats), ger en högre energieffektivitet än kedjor där biogas används direkt i gasbussar. 
Vid småskalig elproduktion från biogas beräknas en elbussbaserad kedja vara runt 2 gånger så effektiv 
som en gasbussbaserad kedja. Vid storskalig biogasproduktion blir elbusskedjan 2,5 gånger så effektiv. 
Rapportförfattarna betonar dock att förhållandet mellan olika energiomvandlingskedjors 
energieffektivitet varierar utifrån olika förutsättningar och beroende på hur jämförelsen görs. Man 
lyfter även det faktum att biogas kan vara ett mer fördelaktigt alternativ som drivmedel i andra delar 
av transportsektorn än i städers busstrafik (t.ex. för fartyg).  

Däremot visar studien att det utifrån ett kostnadsperspektiv idag sannolikt är mer effektivt med kedjor 
som baseras på biogasbussar än kedjor baserade på elbussar, där fordonskostnaden och 
laddinfrastrukturkostnaden utgör betydande poster för det sistnämnda. Gashybrider omfattas inte av 
studien, men nämns som ett möjligt intressant alternativ för att utnyttja fördelarna i båda systemen.  

I föreliggande studie har ingen analys av ett system där man producerar el till elbussar utifrån biogas 
ingått. Precis som i föreliggande studie betonar man dock i IVL:s studie behovet att använda alla 
fossilfria alternativ om man ska ställa om transportsektorn inom en överskådlig framtid. IVL-studien 
argumenterar för att det ur ett kollektivtrafikperspektiv är troligt att en kombination av energibärare 
och fordonstekniker kan vara gynnsamt beroende på skillnader i lokala förutsättningar, liksom olika 
busslinjers sträckning och trafikering. Man bör också betona att det idag inte finns ekonomiska 
förutsättningar för elproduktion från biogas. Om detta alternativ ska vara realistiskt krävs någon form 
av ekonomiska styrmedel.  

8.2 WSP: Bränslets betydelse 

På uppdrag av Skånetrafiken har WSP i rapporten ”Bränslets betydelse” utrett miljö- och 
samhällsnyttor samt kostnader associerade med olika drivmedel för stads- och regionbusstrafik i 
Skånetrafiken. Studien konstaterar att el är det bästa driftsalternativet för stadsbussar ur 
klimatsynpunkt, följt av HVO, biogas och RME. Studiens resultat skiljer sig markant mot föreliggande 
studie på en rad områden som har avgörande betydelse för slutresultatet. En viktig faktor är att 
föreliggande studie, till skillnad mot WSP:s studie, baserar miljövärderingen utifrån 
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konsekvensperspektivet. Störst betydelse får detta på klimatvärderingen av el. I WSP:s utredning antas 
mycket låga utsläpp från elproduktionen vilket starkt favoriserar alternativet med elbussar.  
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Bilaga Beräkningsunderlag 

 

Tabell B 1 Omräkningsfaktorer för utsläpp av klimatpåverkande gaser. 

  Koldioxidekvivalenter 

Typ av utsläpp   

Koldioxid 1 

Metan 34 

Lustgas 298 

 

Tabell B 2 Antagande för beräkning klimatpåverkan för biogas. 

  Enhet Antagandet värde Kommentar 

Insamling matavfall       

Specifik energiförbrukning MJ/ton matavfall 50 Antagande baserat på energianvändning i 
insamlingsledet och andel av uppkommet matavfall 
som återvinns biologiskt (Avfall Sverige U2015:25) 

Påstyp 
 

Papper 
 

Drivmedel 
 

Diesel 
 

Påstyp i hushåll utan 
utsortering av matavfall 

  Plast 
 

Övriga transporter MJ/ton matavfall 50 Antagande baserat på energianvändning för 
transporter av förbehandlat matavfall motsvarande 
50 km/ton slurry 

Förbehandling       

Rejektandel % 19% Baserat på systemstudie för 
förbehandlinganläggningar där Sysav och NSR ingick 
(Carlsson et. al 2013) 

Specifik elanvändning MJ/ton matavfall 54 Baserat på systemstudie för 
förbehandlinganläggningar där Sysav och NSR ingick 
(Carlsson et. al 2013) 

Rötning, Uppgradering       

Fordonsgasproduktion MJ/ton matavfall 3900 Inklusive förluster i förbehandling och metanslip 

Metanslip, rötningsanläggning % av producerad gas 1,07 Baseras på medel från 4 anläggningar i Skåne (total 
produktion 100 GWh) 

Metanslip, 
uppgraderingsanläggning 

% av producerad gas 1,45 Baseras på medel från 3 anläggningar i Skåne. (Total 
uppgraderad volym 80 GWh) 

Specifik elanvändning, 
rötningsanläggning 

MJel/MJfordonsgas  0,039 Baseras på medel från 3 anläggningar i Skåne. (Total 
uppgraderad volym 80 GWh) 

Specifik elanvändning, 
uppgraderingsanläggning 

MJel/MJfordonsgas  0,048 Baseras på medel från 3 anläggningar i Skåne. (Total 
uppgraderad volym 80 GWh) 

Specifik elanvändning, 
distribution 

MJel/MJfordonsgas  0,025 Uppgifter från referensgrupp i projektet 

Specifik värmeförbrukning MJvärme/ton till rötning 324 Baserat på Yngvesson et al (2013) 

Biogödsel       

Näringsinnehåll, N kg/ton matavfall 6,9 Baseras på Carlsson et al (2013) 

Näringsinnehåll, K kg/ton matavfall 1,1 Baseras på Carlsson et al (2013) 

Näringsinnehåll, P kg/ton matavfall 2,6 Baseras på Carlsson et al (2013) 

Alternativ gödsel, N kg CO2/ton 5600 Baserat på Lantz  et al (2009) och Lantz (2012) med 
metanutsläpp värderat enligt Tabell B 1 

Alternativ gödsel, P kg CO2/ton 3200 Baserat på Lantz (2009, 2012) med metanutsläpp 
värderat enligt bilaga Tabell B 1 

Alternativ gödsel, K kg CO2/ton 200 Profus avfallsmodell ORWARE 
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Tabell B 3 Antagande för uppströms klimatpåverkan för produktion av batteri till elbuss 

  Enhet Antagandet värde Kommentar 

Uppströms utsläpp för 
batteriproduktion 

  
  

  

Specifik energiförbrukning MJ/kWh 
batterikapacitet 

586 Enligt Ager-Wick Ellingsen et al (2013). Enligt 
sammanställning av Ager-Wick Ellingsen varierar 
denna mellan  0-2318 MJ/kWh 

Övrig klimatpåverkan kg CO2/kWh 
batterikapacitet 

65 Enligt Ager-Wick Ellingsen et al (2013). Enligt 
sammanställning av Ager-Wick Ellingsen varierar 
denna mellan  36-186 kg CO2/kWh 
batterikapacitet 

Installerad batterikapacitet kWh/buss 76 Enligt produktspecifikation från Volvo (tillgängligt: 
Electricity.se, 2015) 

Livslängd batteri mil 36000 Antagande om 6 års livslängd och 6000 mil per år 
(Ny Teknik, 2015; Elektroniktidningen 2015) 

 

 

Tabell B 4 Antagande om energieffektivet i bussar. 

  Enhet 
Antagandet 
värde 

Kommentar 

Energieffektivitet 
bussar 

  
  

  

Diesel  (Euro VI) kWh/km 4,1 Uppgift enligt Thulin, Krister på Scania (2016-04-
21) 

HVO, RME kWh/km 4,1 Antaget samma effektivet som diesel 

Biogas (Euro VI) kWh/km 4,7 Uppgift enligt Thulin, Krister på Scania (2016-04-
21). Biogasbuss i stadstrafik har en 
energiförbrukning som är 15 % högre än diesel. 

El kWh/km 1,4 Vattenfall (2015) 

 

 

 


