
HVO, RME, etanol och biogas i 
kommunala fordon
Klimateffekter och hållbarhetsfrågor

Faktablad från Klimat 2030



November 2020

Varför detta faktablad
Många kommuner använder biodrivmedel som ett effektivt sätt att minska klimatpåver-
kan från sina transporter. I detta faktablad ger vi en översikt av dagens drivmedel, olika 
hållbarhetsaspekter och några förslag till hur kommuner kan se på biodrivmedel i sitt 
miljöarbete. 

Sammanfattande rekommendationer

• Satsa i första hand på biogas, eldrift, effektiva fordon och smarta 
transportupplägg.

• Ladda elfordon med förnybar el. 

• Betrakta etanol E85, HVO och RME som miljöanpassade 
övergångslösningar när andra alternativ inte fungerar. Men 
håll användningen måttlig och sträva på sikt efter ännu bättre 
alternativ.

• Räkna med att det kan bli sämre tillgång eller högre pris på E85, 
HVO 100 och RME 100 i takt med att efterfrågan ökar på råvaror till 
reduktionsplikten.

• Räkna med att schablonvärdet för klimatpåverkan från HVO blir 
något högre under kommande år på grund av en ny beräkning för 
PFAD.

• Räkna med att schablonvärdet för klimatpåverkan från ”vanlig” 
bensin och diesel kommer att sjunka i takt med att den ökande 
reduktionsplikten höjer bioinnehållet.
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Biodrivmedel ökar stadigt i svensk trafik 
Sverige har målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (utom 
flyg) med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Vägtrafiken står för en tredjedel av 
dagens utsläpp. Biodrivmedel är nödvändiga om vi ska kunna minska utsläppen så 
kraftigt. Men det räcker inte med klimatsmarta drivmedel. Det är också nödvändigt att 
öka användningen av elfordon och välja transporteffektiva lösningar. Smartare logis-
tikupplägg, snålare fordon och en högre andel personer som går, cyklar och använder 
kollektivtrafik är också viktiga inslag i klimatarbetet.

De svenska vägtransporternas användning av biodrivmedel har ökat under lång tid och 
vi har nu Europas högsta andel. Ungefär 22 procent av drivmedlen var förnybara 2019, 
en ökning från 21 procent året innan. 

Figur 1: Använd-
ningen av biodriv-
medel till vägtrafik 
i Sverige. Bearbetad 
från Energimyndig-
heten ”Biodrivmedel 
2019”. 

Figur 2: Summan av 
fossila och förnyba-
ra drivmedel som 
levereras till vägtra-
fik i Sverige. Källa: 
Energimyndigheten 
”Biodrivmedel 2019”. 
Den högre stapeln för 
2011 beror på att me-
toder för datainsam-
ling har ändrats och 
inte på att använd-
ningen var så mycket 
högre det året.
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HVO – klimateffektiv men delvis från omstridd palmolja
HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) framställs av bioråvaror för att användas i diesel-
motorer. Trots sitt namn tillverkas HVO av både växt- och djurfetter. Endast 5 procent 
av råvarorna till HVO kommer från Sverige.

Figur 3: Råvaror till HVO som levererats 2019. 

Källa: Energimyndigheten ”Biodrivmedel 2019”. PFAD (palm fatty acid distillate) är en 

biprodukt som uppstår vid raffinering av palmolja. Råtallolja är en biprodukt vid fram-

ställning av pappersmassa.

Användning
HVO kan blandas i låg volym i vanlig 
diesel, så kallad låginblandning. Det säljs 
också i ren form under namnet HVO 100, 
ett drivmedel som liknar diesel men har 
något lägre densitet. Under 2019 användes 
nästan 80 procent av HVO:n låginblandad 
i diesel. Resten såldes som HVO 100. 

Sverige har en hög användning av HVO 
och stod under 2018 för ungefär 25 pro-
cent av den globala konsumtionen.

Fordon
Tunga lastbilar och bussar kan certifie-
ras för HVO 100. Flera modeller finns på 
marknaden. Även om ett tungt fordon inte 
är certifierat för HVO 100 kan drivmedlet 
användas om fordonstillverkaren godkän-
ner detta. 

Det finns ingen HVO 100-standard för 
att certifiera lätta fordon. För att köra en 
personbil eller lätt lastbil på HVO 100 
behöver man därför garantier från for-
donstillverkaren att modellen klarar detta 
eftersom egenskaperna skiljer sig något 
från det dieselbränsle som motorn är cer-
tifierad för.

Varför är palmolja och PFAD 
ifrågasatt?
Miljönyttan med palmolja och PFAD är 
ofta ifrågasatt. Palmolja har många an-
vändningsområden och efterfrågan ökar 
globalt. 

En stor del odlas i Asien, delvis i länder 
med korruption och svagt rättsskydd. Nya 
odlingar kan skada lokal miljö och marken 
som tas i anspråk kan vara tidigare skogar 
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eller våtmarker. Avskogning och utdikning 
skadar biologisk mångfald och frigör kli-
matgaser som motverkar den klimatnytta 
man får av de drivmedel som produceras 
på marken. I värsta fall blir nettoeffek-
ten att klimatpåverkan är negativ under 
många år tills odlingen av bioråvaror har 
kompenserat effekten av åtgärden. 

EU har regler för att hindra den typen 
av klimatnegativa råvaror till drivmedel. 
Men farhågan är att en ökad användning 
av HVO indirekt bidrar till avskogning 
och våtmarksdikning. Risken är att den 
certifierade palmoljan hamnar i drivme-
delssektorn som har klimatkrav, medan 
nya odlingar med mer klimatskadlig olja 
hamnar i andra sektorer, exempelvis hos 
upphandlare i livsmedelsindustrin eller 
andra branscher där man inte ställer mot-
svarande krav.

FAME / RME används mest av 
bussar i linjetrafik
FAME (fatty acid methyl ester) är en bio-
diesel som tillverkas av växtoljor. I Sverige 
använder vi oftast begreppet RME (raps-
metylester) eftersom i stort sett allt driv-
medel är framställt från rapsolja.
RME har en liten tillsats av metanol för att 
få egenskaper som liknar dieselbränsle. 

Användning
RME kan, precis som HVO, antingen låg-
inblandas i diesel eller tankas i ren form 
som RME 100. Ungefär 30 procent av 
RME i Sverige 2019 var RME 100. Vanlig 
diesel innehåller ofta en kombination av 
låginblandad HVO och RME.

Fordon
Personbilar inom EU kan inte certifieras 
för RME 100. Därför är bilarna inte anpas-
sade till drivmedlet och det skiljer sig från 

dieselspecifikationen. En fordonsanvän-
dare som vill använda RME 100 behöver 
godkännande från bilrepresentanten. Det 
är inte troligt att någon tillverkare gör det 
i dagsläget.

På senare år har det däremot varit möjligt 
att certifiera tunga dieselfordon för RME. 
Många tunga fordon är godkända för RME 
100. Det används mest till busstrafik och 
orsaken är att trafikhuvudmän ställer 
klimatkrav.

Etanol – aktuellt för allt färre 
fordon 
Spannmål är den dominerande råvaran 
till etanol. 2019 utgjorde majs ungefär 60 
procent av råvaran och resten var socker-
betor, vete och andra jordbruksgrödor.

Användning
Etanol används både låginblandad i ben-
sin och till E85. Under 2019 var tre fjärde-
delar av etanolen låginblandad och resten 
användes till E85. Dessutom används en 
mindre mängd till drivmedlet ED95 som 
körs i tunga fordon med specialanpassa-
de motorer. E85 består sommartid till 85 
volymprocent av etanol och 15 procent 
av bensin. Under vintern minskas ande-
len etanol till 75 procent för att förbättra 
motorns driftegenskaper. I genomsnitt är 
andelen etanol ungefär 80 procent.

Fordon
Det har sålts många bilmodeller för E85, 
men numera finns inga nytillverkade 
modeller på den svenska marknaden. 
Orsaken är bland annat att avgaskraven 
har skärpts och nu är desamma som för 
bensinfordon. Den ökade kostnaden för 
att anpassa motorn till etanol i kombina-
tion med minskade subventioner gjorde 
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att tillverkarna slutade ta fram E85-vari-
anter för svenska marknaden.

Det finns ett fåtal tunga fordon med en 
modifierad dieselmotor för drift med 
ED95. Mestadels är det bussar som rullar 
i några kommuner. Det rör sig om något 
hundratal fordon och antalet minskar.

Biogas ökar bland 
transportfordon
Fordonsgas är en samlingsterm för me-
tan som drivmedel och den inkluderar 
naturgas och biogas. I Sverige bestod 
fordonsgasen år 2019 till 95 procent av 
biogas, varav 30 procent importerades via 
naturgasledningen från Danmark. Resten 
producerades från gödsel och avfall från 
hushåll, slakterier och livsmedelsproduk-
tion samt slam från avloppsrening. 

Användning
Biogas används i normalfallet komprime-
rad i lätta och tunga fordon, så kallad CBG 
(compressed biogas) i anpassade bensin-
motorer, så kallade ottomotorer. Det finns 
också tunga fordon med anpassade diesel-
motorer som kan använda biogas i flytan-
de form, så kallad LBG (liquified biogas) 
vilket ger betydligt längre räckvidd. LBG 
är än så länge små volymer, men ökar.

Fordon
Det finns ett stadigt utbud av gasbilar på 
Europamarknaden. Nischen är relativt 
liten men eftersom naturgas är vanligt 
i några europeiska länder finns det en 
långsiktig marknad. I Sverige har gasbi-
larna under lång tid utgjort en eller ett par 
procent av nybilsförsäljningen.

Det finns tunga fordon för både kompri-
merad och flytande fordonsgas. Gasbus-
sar, som använder komprimerad gas, har 

funnits länge. På senare år har använd-
ningen ökat av lastbilar med flytande gas 
och ett nät med sådan gas byggs upp i 
södra Sverige.

Efterkonvertering till gas eller E85
Vissa bensinbilsmodeller kan efterkonver-
teras till E85 eller fordonsgas med hjälp 
av konverteringssatser. Bilen måste omre-
gistreras efter konvertering. Man behöver 
anpassa motorn eller bränslesystemet 
och vid gaskonvertering behövs gastankar 
i bagageutrymmet. Bilägaren bör kont-
rollera med tillverkaren om bilen klarar 
det nya bränslet, vad som händer med 
motorgarantier och vilka krav som gäller 
vid besiktning. Konverteringar är relativt 
ovanliga i Sverige.
  
Klimatpåverkan från biodrivmedel
Klimatpåverkan beror på vilka råvaror 
som an-
vänds och 
hur driv-
medlet 
framställs. 
Det finns 
en mängd 
tänkbara råvaror, produktionsmetoder 
och dessutom kan man räkna på olika sätt. 
Siffror om klimatpåverkan från biodriv-
medel varierar kraftigt. Exempelvis säger 
EU-kommissionens forskningscenter JRC 
att klimatpåverkan från HVO minskar 
med 90 procent om det framställs från av-
fallsoljor men enbart med 35 procent om 
råvaran är rapsolja. 

Biogas är ett annat exempel där klimat-
påverkan kan variera. Om man använder 
gödsel som råvara kan biogasframställ-
ningen rentav ge en minskad klimatpåver-
kan om man minskar metanläckaget som 
annars uppstår från gödselupplag. Samti-
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digt kan metanläckage från produktionen eller användningen i fordon minska klimat-
nyttan något. 

Klimatpåverkan per kilometer 
Drivmedelsbolagen rapporterar årligen in uppgifter om klimatpåverkan från försälj-
ningen av drivmedel.  För att underlätta en jämförelse mellan drivmedel och fordon 
räknar Energimyndigheten om dessa värden till ungefärlig klimatpåverkan per körd 
kilometer i en personbil. 

Figur 4: Klimatpåverkan från drivmedel som levererades i Sverige 2019 omräknat till klimatpåverkan 

per körd kilometer med genomsnittlig personbil. Stapeln för fordonsgas är en summering av 95 

procent biogas och 5 procent naturgas och stapeln för biogas visar klimatprestanda för ren biogas.  

Bearbetad från Energimyndigheten ”Biodrivmedel 2019” och kompletterande data för biogas.

I beräkningen tar man hänsyn till att bilmotorer är olika effektiva. Bensinmotorn an-
vänder energin sämst och elmotorn bäst. Figuren visar att eldrift med svensk elmix ger 
den lägsta klimatpåverkan. HVO 100 ger också låg påverkan, något lägre än biogas. 
Klimatpåverkan per energienhet är lägre från biogas än HVO 100, men eftersom HVO 
100 används i dieselmotorer medan biogas används i bensinmotorer som har lägre 
verkningsgrad blir klimatpåverkan lägst med HVO.  

Från juli 2019 ändrades reglerna för att beräkna klimatpåverkan från HVO, där den do-
minerande råvaran är PFAD. Numera ska en viss klimatpåverkan från odling och föräd-
ling av palmolja ingå i beräkningen av klimatavtrycket från PFAD, vilket inte behövdes 
tidigare. Det gör troligen att redovisningen av klimatpåverkan från HVO kommer vara 
högre under kommande år. 

Reduktionsplikten ökar behovet av biobränslen
I juli 2019 infördes en så kallad reduktionsplikt för bensin och diesel. Den innebär att 
drivmedelsleverantörerna måste blanda in en viss mängd förnybara komponenter i 
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Dessa regler kommer att tvinga drivme-
delsbolagen att öka användningen av 
biodrivmedel kraftigt framöver. I takt med 
ökande krav blir det antagligen svårare att 
samtidigt erbjuda HVO 100 och RME 100 
eftersom råvaran behövs till låginbland-
ning. Det kan innebära att bolagen drar 
ner på antalet publika pumpar, det blir 
svårare att avtala om bulkleveranser samt 
att priset kan stiga på HVO 100 och RME 
100. 

Biodrivmedlens roll i ett 
internationellt perspektiv
Flera bedömare anser att användningen 
av biodrivmedel i Sverige skulle kunna 
baseras helt på inhemska råvaror. Sverige 

skulle kunna producera runt 20-30 TWh 
biodrivmedel per år med tillräcklig miljö-
hänsyn. Det kan jämföras med att vi i dag 
importerar ungefär 20 TWh biodrivmedel. 
Man kan därför argumentera för att Sveri-
ge kan öka konsumtionen av biodrivmedel 
utan allvarliga miljökonflikter, förutsatt 
att vi styr inköpen mot svenska råvaror 
med goda miljöprestanda. 

Men det finns invändningar mot per-
spektivet att drivmedel ska ”låsas” till 
vissa länder. Lokalproducerad biogas bör 
givetvis inte transporteras jorden runt, 
men skogsråvaror och grödor finns på en 
global marknad. Om Sverige vill behålla 
sina bästa bioråvaror till den inhemska 

Figur 5: Staplarna visar reduktionsplikten för 2020. Detta år ska drivmedelsbolagen blanda in 

biodrivmedel som minskar klimatpåverkan med minst 4,2 procent från bensin och 20 procent 

från diesel jämfört med en fossil produkt. Streckad linje visar Energimyndighetens förslag till 

reduktionsnivåer fram till 2030. Regeringens indikativa mål till 2030 är 28 procent reduktion för 

bensin och 66 procent för diesel. Bearbetad efter Energimyndighetens rapport 2019:27.
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marknaden bör resonemanget rimligen 
gälla även omvänt för andra råvaror med 
liknande global 
handel. Med den 
logiken blir håll-
bara lösningar 
otänkbara. 
Sverige skulle 
exempelvis inte 
kunna satsa på 
elfordon eftersom 
det inte finns någon inhemsk, storskalig 
utvinning av alla metallerna som behövs 
till batterier. De flesta råvarutillgångar 
som är nödvändiga till globala industri-
produkter är ojämnt fördelade.

I ett internationellt perspektiv är det 
ont om hållbara råvaror
Den miljömässigt hållbara nivån för stor-
skaliga biodrivmedel bör därför ses i ett 
internationellt perspektiv. Produkterna 
handlas på en internationell marknad. Om 
den globala efterfrågan på biodrivmedel 
ökar kommer det att öka miljöbelastning-
en och uttaget av resurser någonstans. Det 
går att öka arealerna för hållbart produ-
cerade drivmedel, men det finns en övre 
gräns. Redan i dag är många naturmiljöer 
och naturresurser kraftigt tillbakaträngda 
av ekonomisk tillväxt, ökande befolkning 
och en snabb exploatering av naturområ-
den. 

Bedömningar har visat att ungefär 10-
30 procent av dagens fossilanvändning 
globalt kan bytas mot biodrivmedel, med 
hänsyn till biologisk mångfald och pro-
duktionskapacitet. Dagens andel är min-
dre ungefär 15 procent. Men redan i dag 
sker uttaget i många fall med metoder som 
inte är miljömässigt hållbara. 

Sverige kan gå före, men det finns 
begränsningar
Svenska kommuner, och Sverige som 
nation, kan och bör använda hållbara 
biodrivmedel. Men det finns en risk att 
den ökande internationella efterfrågan ger 
negativa miljömässiga eller sociala effekter 
någonstans i kedjan. Detta kan ske även 
om just den råvara som exempelvis an-
vänds till kommunens drivmedel är fram-
ställd med certifierade metoder. 

I princip kan man säga att en kommun, el-
ler ett enstaka land som har liten betydelse 
för världsmarknaden, kan använda hur 
mycket hållbara biodrivmedel som helst. 
Men om flera länder går i samma riktning 
blir effekten förr eller senare att effekten 
blir en ökande användning av ohållbart 
framställda råvaror.

Lokal biogas har många fördelar
Däremot är det inte samma ”miljörisker” 
förknippade med drivmedel som fram-
ställs från avfall. Den biogas som används 
i Sverige ger inte samma påverkan på den 
internationella bränslemarknaden. Lokalt 
producerad biogas där man använder mo-
dern teknik för att begränsa metanläcka-
gen har mycket bra miljöprestanda. HVO 
från skogsråvara är heller inte förknippat 
med samma typer av internationella håll-
barhetsrisker som drivmedel från grödor 
och vegetabiliska oljor. 

Elektrobränslen på sikt kan ge 
mindre konflikter med biologisk 
mångfald
Det finns teknik för att framställa flytande 
drivmedel där man inte måste använ-
da biologiska råvaror. Produkten kallas 
elektrobränslen och bygger på att man 
använder el till elektrolys för att splittra 
vattenmolekyler till vätgas och syrgas. 
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Vätgasen blandas med koldioxid för att 
framställa metanol eller metan som sedan 
kan omvandlas till bensin och diesel. Om 
elen är förnybar och koldioxiden tas från 
avgaser i biobränsleeldade kraftverk eller 
från atmosfären blir drivmedlet i stort sett 
klimatneutralt, och detta utan att man 
behöver använda bioråvaror som kolkälla. 
Tekniken är i pilotstadiet.

Hur kan en kommun se på 
biodrivmedel?
HVO och RME är acceptabla övergångs-
lösningar. Men en fortsatt kraftig interna-
tionell ökning av sådana drivmedel fram-
över kommer vara svårt att förena med 
höga hållbarhetskrav.Med tanke på risken 
för att indirekt medverka till ett ökat 
tryck på palmoljeplantager eller liknande 

skadliga råvaror kan huvudstrategin för 
en kommun eller organisation vara att 
undvika sådana drivmedel så långt det är 
möjligt. Hellre bör man styra mot biogas 
och eldrift. 

Om man ändå vill använda HVO och RME 
så uppfyller de vissa hållbarhetskrav som 
gör dem acceptabla. Ett argument är också 
att den diesel man ersätter ju definitivt 
inte är hållbar i ett miljöperspektiv.

Minst lika viktigt som att välja förnybara 
drivmedel och el, är att använda effek-
tivare fordon och skapa smarta trans-
portupplägg. Den mest miljöanpassade 
kilowattimmen är trots allt den som aldrig 
behöver produceras.
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Källor
Många av uppgifterna i detta faktablad kommer från Energimyndighetens rapporter 
Drivmedel 2018 och Drivmedel 2019 samt Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten.

Fakta om fordon och drivmedel finns på miljöbilsportalen www.miljofordon.se. 

Resonemang om potentialen för att producera drivmedel i Sverige finns i rapporten 
Biobaserade drivmedel: analys av potential, förutsättningar, marknad, styrmedel och 
risker. IVL Rapport 1884. 

Bedömningar av potentialen för hållbar användning av bioenergi i ett internationellt 
perspektiv finns i publikationerna The contribution of biomass in the future global 
energy supply: a review of 17 studies. Biomass and Bioenergy 25 (2003) 1-28. och How 
much bioenergy can Europé produce without harming the environment? EEA Report 
no 7 2006. 

Kortfattat om elektrobränslen finns på https://www.preem.se/om-preem/insikt-kun-
skap/2018/elektrobranslen--ett-framtida-alternativ-till-fossila-drivmedel/ 
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