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Applikation 

 
 



  Biogas El Biodiesel Etanol Vätgas 

Buss stad X X X    (X) 

Buss region X    X 
(X)  

ED95 
  

Renhållningsfordon X X  X     

Distributionslastbilar X (X)  X 
(X)  

ED95 
  

Fjärrlastbilar X   X 
(X)  

ED95 
  

Arbetsmaskiner stora     X     

Arbetsmaskiner små   X X      

Personbilar för offentliga tjänsteresor, 
taxi m m 

X X    X 
(X)  
E85 

(X) 

Personbilar allmänheten X X 
X 

låginblandning 
X 

E85 
  



Tillgång 

 
 



> Clean Vehicle Directive:  För tunga fordon ska minst 10 % vara ”clean” 2025, 

15% 2030. Styr mot el och biodrivmedel (ej låginblandning, palmolja och 

andra ”high ILUC”) 

> Krav på minskade CO2-utsläpp från tunga fordon: -30% jämfört med 2019 (-

15% 2025). Mindre strikta nivåer för de tillverkare som säljer minst 2% hybrider 

eller elfordon. 

> RED II: Styr dels mot avfallsbaserade biodrivmedel och el samt dels bort från 

”odlade” biodrivmedel. 

> Reduktionsplikten: Styr mot att biodiesel i första hand låginblandas (~60% 

indikativ CO2-reduktion för diesel 2030 = minst 70% HVO 

biodieselinblandning). 

> Omklassning av PFAD: Minskade volymer HVO. Lägre beräknad klimatnytta 

–> större volymer behövs för att klara reduktionsplikten. 

> Bränslekvalitetsdirektivet: 6% CO2-reduktion 2020 jämfört med 2010. EU ligger 

i snitt på ca 3,4% reduktion.  

 
 





Hyundai/Kia 
• Sålde totalt ca 7,4 miljoner fordon 2018. 
• Nyligen satt upp målet att sälja 1,67 miljoner 

hybrid/el/bränslecellsfordon per år 2025  
 
Renault Nissan Mitsubishi alliansen 
• Alliansen tillverkade ca 10,6 miljoner fordon 2017 (varav Nissan ca 5 

miljoner)   
• Nissan har I sin plan fram till 2022 målet att sälja 1 miljon 

elektrifierade bilar/år (el+hybrid) 
 
VW-gruppen 
• Sålde ca 10,8 miljoner fordon 2018.  
• Under 2020-talet ska de kumulativt sålt 22 miljoner fordon från 

deras elektriska plattform. 
• Enligt VW så kommer Kina vara den största marknaden för BEV 

(batterielfordon) 
 
BMW-gruppen  
• Sålde ca 2,5 personbilar 2017 
• Prognos för globala personbilsmarknaden 2030: 

• 6% PHEV, 
• 14% BEV (minst 40% av alla laddbara bilar kommer bli sålda i 

Kina 2030) 
 
Honda 
• Bildivisionen (inklusive dottermärket Acura) sålde 5,2 miljoner bilar 

under 2018, 
• År 2025 ska 2/3 av Hondas bilförsäljning i Europa utgöras av 

hybrider, laddhybrider, elbilar och bränslecellsbilar. Det globala 
målet att nå samma siffra år 2030. 

 
 



• I scenarierna har transporternas totala energianvändning låsts. Det speglar inte hur 
trenden ser ut i dagsläget, där transporternas totala energianvändning snarare 
ökar.  

• En ökad elektrifiering av transporterna medför en viss energieffektivisering men inte i 
närheten av vad som krävs för att nå satta mål.  

• I inget av scenarierna räcker mängden förnybara drivmedel. Det kommer krävas ett mer 
transporteffektivt samhälle.  



Kostnad 
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Listpriser företagskort, Diesel och HVO100 @ PREEM 

Diesel

HVO100



Förstör vi orimligt mycket för någon 

annan? 

 
 





Vägledning  för drivmedelsstrategier 

 
 





Beslutsträd 
 -välj att börja på steg 
1A eller steg 1B utifrån 
era lokala prioriteringar  



Beslutsträd 
 -välj att börja på steg 
1A eller steg 1B utifrån 
era lokala prioriteringar  



Martin Ahrne 
martin.ahrne@biogasost.se 

0736-418157 
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