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Stefan Jansson & Johan Olofsson 
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Sammanfattning 
För att uppnå ett hållbart transportsystem på väg krävs åtgärder att bryta dagens beroende 
av fossila, ändliga bränslen. En övergång till alternativa, förnybara drivmedel är angeläget 
och en uppgift som involverar hela samhället, tar mycket lång tid och kräver hårt arbete. 
 
Denna studie har som målsättning att med hjälp av befintliga strategidokument samt sju 
intervjuer av aktörer, innefattande spektret från bränsleframställning till politisk 
utformning, undersöka och analysera betydande aktörers syn på möjligheterna till och 
strategier för en övergång till förnybara drivmedel inom den tunga godstransportsektorn på 
väg. 
   
Markant i politiska dokument och strategier är att de ansatser som gjorts främst behandlat 
personbilssidan snarare än vägtransportsektorn som helhet. Oroande är också avsaknaden 
av strategier för en övergång till förnybara drivmedel inom de tunga vägtransporterna. 
   En tydlig politik med klar uttalad målsättning för förnybara drivmedel inom 
transportsektorn efterfrågas av samtliga intervjuade aktörer. Denna bör följas av en samlad 
paketlösning inbegripande skatter, lagstiftning och investeringsstöd för att undvika 
osäkerhet och ogynnsamma konkurrensförhållanden på marknaden samt gynna 
investeringar. 
   Dagens system med dispenser upplevs som otillfredsställande av flera aktörer som istället 
vill se miljöklassning av drivmedel med specifika drivmedelscertifikat. Viktigt är att ett 
livscykelperspektiv tillämpas vid denna utformning och en harmonisering av regler 
gällande drivmedel inom Europa. Samtidigt bör en politik föras inriktad mot direkta 
investeringar som främjar teknikutveckling och privata investeringar på området. 
  Ett problem för utformning av politiken inom drivmedelsområdet rör distinktionen mellan 
försörjningstrygghet och klimatproblematik, där klimatproblematiken riskerar att hamna i 
skymundan.

 



Förnybara drivmedel inom den tunga godstransportsektorn på väg 

– en genomgång av aktörers syn på förutsättningar för en övergång 

1. INTRODUKTION............................................................................................................ 1 
1.1 STUDIENS SYFTE........................................................................................................................ 1 
1.2 DEFINITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR ...................................................................................... 1 
1.3 BEGREPPSDEFINITIONER ........................................................................................................... 2 
1.4 DISPOSITION.............................................................................................................................. 3 

2. METOD............................................................................................................................. 4 
2.1 VAL AV INTERVJUPERSONER..................................................................................................... 4 
2.2 AKTÖRERNA.............................................................................................................................. 4 
2.3 INTERVJUTILLFÄLLEN OCH FRÅGOR ......................................................................................... 5 
2.4 METOD FÖR ANALYS ................................................................................................................. 5 
2.5 METODAVGRÄNSNING .............................................................................................................. 6 

3. CENTRALA STRATEGIER .......................................................................................... 7 
3.1 EUROPEISKA UNIONEN.............................................................................................................. 7 

3.1.1 Biodrivmedelsdirektivet ...................................................................................................................8 
3.1.2 Handlingsplan för biomassa .............................................................................................................8 
3.1.3 EU-strategi för biodrivmedel............................................................................................................8 

3.2 NATIONELLA STRATEGIER ........................................................................................................ 8 
3.2.1 De svenska miljökvalitetsmålen .......................................................................................................8 
3.2.2 Nationell klimatpolitik......................................................................................................................9 
3.2.3 Nationella strategier för främjande av förnybara fordonsbränslen ...................................................9 

4. RESULTAT - INTERVJUER ....................................................................................... 13 
4.1 EEA-TJÄNSTEMANNEN ........................................................................................................... 13 
4.2 RIKSDAGSKVINNAN................................................................................................................. 14 
4.3 MILJÖENHETSCHEFEN ............................................................................................................. 15 
4.4 SAMORDNAREN....................................................................................................................... 17 
4.5 ÅKERIREPRESENTANTEN......................................................................................................... 19 
4.6 FORDONSTILLVERKAREN ........................................................................................................ 21 
4.7 BRÄNSLEFRAMSTÄLLAREN..................................................................................................... 22 

6. RESULTAT – TEMATISK ANALYS ......................................................................... 24 
6.1 DAGENS POLITIK, STRATEGIER OCH MÅL................................................................................ 24 

6.1.1 Miljöklassning ................................................................................................................................24 
6.1.2 Politiska mål ...................................................................................................................................25 

6.2 LÅNGSIKTIG STRATEGI OCH SAMLAD POLITIK ........................................................................ 25 
6.2.1 Marknadens villkor.........................................................................................................................26 
6.2.2 Paketlösning ...................................................................................................................................27 

6.3 IDENTIFIERADE PROBLEMOMRÅDEN....................................................................................... 28 
6.3.1 Tunga transporter kontra personbilar..............................................................................................28 
6.3.2 Försörjningstrygghet kontra klimatproblematik .............................................................................29 
6.3.3 Kortväga respektive långväga transporter ......................................................................................29 
6.3.4 Bränslens olika förutsättningar .......................................................................................................30 

6.4 FÖRUTSÄTTNINGAR................................................................................................................. 31 
6.4.1 Behov av investeringar ...................................................................................................................31 
6.4.2 Samordning och kommunikation....................................................................................................31 

7. SLUTSATSER................................................................................................................ 33 
7.1 FÖRSLAG FÖR FORTSATT FORSKNING ..................................................................................... 33 

8. REFERENSFÖRTECKNING ...................................................................................... 34 
 



1. Introduktion 
Enligt FN:s klimatpanel kan jordens temperatur öka med upp till 6 grader de närmaste 100 
åren (Naturvårdsverket, 2006). Frågan om klimateffekterna kan mycket väl tänkas bli den 
allra största frågan i modern tid. Det politiska systemet försöker svara upp mot denna svåra 
utmaning med åtgärder där strängare lagstiftning och formulerande av utsläppsmål har 
införts de senaste åren på många av samhällets sektorer.  
   Vägtransportsektorn står för cirka 25 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, där 
koldioxid dominerar stort med 96 % av utsläppen (Regeringen, 2006b, s 93). Utsläppen av 
koldioxid från vägtransportsektorn ökar stadigt, 11 % från 1990 års nivåer och 1 % 2004 till 
2005 (Vägverket, 2006, s 27).  
   Av de totala utsläppen av koldioxid som härstammar från vägtransportsektorn stod 
godstransporterna för 25 % av utsläppen och en av de främsta anledningarna till ökade 
utsläpp från vägtransportsektorn är just ökade godstransporter (Vägverket, 2006, s 27). 
   Godstransporterna på väg med lastbil i Sverige ökade mellan åren 1993-2003 med 28 % 
(SIKA, 2005, s 16-17) och enligt scenarieberäkningar förväntas dessa fortsätta att öka med 
43 % till år 2020 (SIKA, 2005, s 22-25). Likaså beräknas utsläppen av koldioxid att öka 
fram till år 2010 med mellan 16-23 % (SIKA, 2005, s 96).  
   Ett av Sveriges transportpolitiska delmål, som innebär att vägtransportsektorns 
koldioxidutsläpp år 2010 skall vara stabiliserat på 1990 års nivåer, bedöms med dagens 
utveckling på området inte kunna nås (Vägverket, 2004, s 76). En bedömning som förstärks 
av att genomförda åtgärder inte bidragit i tillräcklig utsträckning till en utsläppsminskning. 
Användningen av biobränslen ökar heller inte i samma takt som tidigare (Vägverket 2006, s 
27). 
   Transportsystemet är det moderna samhällets pulsåder, transportsystemet föder tillväxt 
och välfärd. Men för att uppnå ett hållbart transportsystem krävs åtgärder att bryta dagens 
beroende av fossila, ändliga bränslen. I många delar av Sverige saknas alternativ till 
vägtransport, samtidigt som dagens klimatproblematik allt tydligare anses vara orsakad av 
antropogen påverkan. Övergången mot alternativa, förnybara drivmedel är en uppgift som 
involverar hela samhället, tar mycket lång tid och kräver hårt arbete. 
 
 
1.1 Studiens syfte 
Syftet med denna studie är att med hjälp av befintliga strategidokument samt 7 intervjuer 
undersöka och analysera betydande aktörers syn på möjligheterna till, och Sveriges 
strategier för, en övergång till förnybara drivmedel inom godstransportsektorn på väg.  
 
Utifrån studiens syfte har följande forskningsfrågor formulerats och använts som stöd i 
studien.  
 Hur ser förutsättningarna ut för en övergång till förnybara drivmedel inom 

godtransportsektorn på väg i Sverige, sett ur aktörernas perspektiv?  
 Finns utarbetade strategier från politiskt håll och vilka förutsättningar ger dessa?  
 På vilket sätt arbetar aktören och dennes organisation med förnybara drivmedel? 

 
 
1.2 Definitioner och avgränsningar 
Denna studie är ett examensarbete på C-nivå som har som målsättning att undersöka 
möjligheterna för en övergång från konventionellt drivmedel (fossilt diesel) till förnybara 
drivmedel inom transportsektorn. Med benämningen transportsektorn, så åsyftas i denna 
studie transporter av gods med tunga lastbilar på väg.  
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   Förnybara drivmedel och förnybara fordonsbränslen används synonymt i studien. Med 
dessa begrepp menas de motorbränslen som är avsedda för drift på väg och avsedda att 
ersätta dagens motorbensin och dieselbränsle. Med begreppen avses drivmedel som 
produceras från biomassa eller andra förnybara energikällor (SOU 2004:133, s 59). 
   Inriktningen på denna studie kommer huvudsakligen att behandla politiska mål och 
strategier samt berörda aktörers uppfattningar om möjligheter och svårigheter med en 
övergång till förnybara drivmedel.  
   Områdets komplexitet gör att frågor gällande förnybara drivmedel spänner sig över 
många sektorer i samhället och politiken. Med anledning av detta har därför vissa områden, 
som inte tas upp av intervjupersonerna, valts att belysas i mindre omfattning på grund av 
begränsad tids- och resurstillgång. Områden som juridisk- och skatteteknisk utformning 
och tillvägagångssätt för en effektiv styrmedelspolitik, bränslespecifika parametrar, såsom 
energiinnehåll, förbränningskvalitet och emissionshalter från specifika drivmedel har 
exkluderats. 
   Även vissa politiska åtgärder inom området förnybara drivmedel har exkluderats då dessa 
åtgärder inte kopplas direkt till tunga vägtransporter. Exempel är förmånsbeskattning av 
miljöbilar, upphandling av statliga fordon och trängselskatt.  
   De intervjuade aktörerna representerar i intervjuerna sina befattningar och det arbete de 
har, men ofrånkomligen också åsikter mer kopplade till den egna personen. Att en enda 
person kan stå för en hel myndighets inställning i en fråga i ett samtal ter sig exempelvis 
relativt osäkert. Det är något man som analyserande, och även läsare, bör ha i åtanke. 
   Slutsatserna av denna studie har för avsikt att ge en startpunkt och förslag till berörda i 
arbetet för en övergång till förnybara drivmedel inom transportsektorn.  
 
 
1.3 Begreppsdefinitioner 
I denna studie nämns begrepp som frekvent används inom drivmedelsområdet, nedan följer 
en kort definition av några nyckelbegrepp (definitioner erhållna från SOU 2004:133, s 11-
17, 58-63, om inget annat anges): 

Alternativa drivmedel Inom detta begrepp inkluderas alla drivmedel förutom 
de konventionella (bensin och diesel), d.v.s. även andra 
fossila drivmedel. 

Andra generationens drivmedel Drivmedel som har ökad potential gällande 
energieffektivitet samt lägre kostnader än dagens 
tillgängliga biodrivmedel. Dessa produktionsprocesser 
är ännu ej fullt utvecklade.   

Biogas Gasformigt bränsle som framställs genom rötning av 
avfall eller biomassa eller genom förgasning av 
biomassa. 

Dimetyleter (DME) Gasformigt bränsle som framställs genom förgasning 
av biomassa och/eller avfall som syntetiseras. 

Fettsyrametylester (FAME) Samlingsnamn för vegetabilisk eller animalisk olja som 
omförestrats med metanol avsett som drivmedel i 
dieselmotorer.  Kallas även frekvent för biodiesel. 

Rapsmetylester (RME) Rapsolja som omförestrats med metanol avsett som 
drivmedel i dieselmotorer.   

 

 2



Syntetisk diesel Drivmedel för dieselmotorer som framställs från 
naturgas, kol m.fl. genom Fischer-Tropsch processen. 
Beroende på val av råvara är miljöpåverkan mycket 
varierande. Följande tre tillverkningsförfaranden är 
centrala:  
BTL (Biomass to liquid), benämns också Biobaserad 
syntetisk diesel, råvarubas är biomassa.  
CTL (Coal to liquid). Råvarubas är fossil kol.  
GTL (Gas to liquid). Råvarubas är fossil naturgas. 

Fischer-Tropsch processen Process för tillverkning av drivmedel, exempelvis 
syntetisk diesel. 

Förnybara drivmedel Benämning för bränslen producerade från biomassa 
samt förnybara energikällor såsom biomassa och avfall. 
Exempel är Biobaserad syntetisk diesel, Dimetyleter 
(DME), Biogas och RME. 

Låginblandning Inblandning av förnybart drivmedel i bensin eller 
dieselbränsle enligt rådande specifikationer. 

  
 
1.4 Disposition 
Denna studie består av tre huvudblock, Centrala strategier, Resultat-intervjuer samt 
Resultat–Tematisk analys. Under avsnittet Centrala Strategier görs en kort genomgång av 
relevanta politiska strategier och mål för en övergång till förnybara drivmedel på både 
europeisk och nationell nivå. 
   Resultat-intervjuer behandlar de intervjuade aktörernas ståndpunkter om möjligheter och 
svårigheter, framtidstro samt fokus i arbetet för en övergång till förnybara drivmedel.   
   I studiens sista block, benämnd Resultat–Tematisk analys, vävs alla intervjuade aktörers 
ståndpunkter samman för att tillsammans med centrala politiska strategier samt andra 
studier på området undersöka förutsättningar för en övergång till förnybara drivmedel inom 
den tunga godstransportsektorn på väg.  
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2. Metod 
Studien är baserad på kvalitativ intervjumetodik. Genom sju stycken intervjuer har material 
inhämtats för att sedan ställas mot dagens politiska strategier inom området förnybara 
drivmedel.  
 
 
2.1 Val av intervjupersoner 
Utgångspunkten för studien var att täcka in så många som möjligt av de olika delar som 
förnybara drivmedelsområdet består av. Intervjupersonerna uppfattas av författarna som 
betydande aktörer från olika områden gällande förnybara drivmedel. Personerna som i detta 
arbete får representera de olika delarna kommer att presenteras med ett alias, då detta är 
rekommendabelt inom metodiklitteraturen (Holme, Solvang, 1997, s 32). 
 
 
2.2 Aktörerna 
Nedan följer en beskrivning av de sju aktörer som intervjuats i studien. 
 
 EEA-tjänstemannen, arbetar som tjänsteman på Europeiska miljöbyrån i 

Köpenhamn inom området transport och miljö. Representerar EU-nivån i denna 
studie. 

 Riksdagskvinnan, riksdagsledamot för socialdemokraterna, representerar i denna 
studie svenska riksdagens arbete med förnybara drivmedel. Har en central funktion 
inom riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.   

 Miljöenhetschefen, har chefsbefattning för miljöenheten vid Vägverket, som är 
sektorsansvarig för vägtransporter i Sverige. Då Vägverket arbetar mycket med 
emissionsbilder och egenskaper hos förnybara drivmedel är detta aktörens 
huvudfält.  Förutom detta har Vägverket bl.a. utrett frågan kring miljöklassning av 
alternativa motorbränslen. 

 Samordnaren, är anställd på Energimyndigheten och arbetar med vissa 
pilotanläggningar i Sverige för utveckling av produktionsprocesser gällande nya 
drivmedelsformer. Myndighetens roll inom detta område är bl.a. att verka för en 
kostnadseffektiv introduktion av alternativa drivmedel samt även att stödja 
utvecklandet av uthålliga produktionstekniker för nya drivmedelsformer 
(Energimyndigheten, 2006). 

 Åkerirepresentanten, arbetar som miljöansvarig och som stöd för åkeriföretagens 
omställning till ett hållbart samhälle vid en central organisation för åkerinäringen. 
Representerar i studien åkerinäringen. 

 Fordonstillverkaren, arbetar med motorutveckling och förbränningsoptimering och 
är bränslekoordinator hos en stor tillverkare av tunga fordon i Sverige. Han arbetar 
också med att tala för företagets sak i kontakter med både politiker och andra 
företag. Representerar fordonstillverkningen. 

 Bränsleframställaren, arbetar med processutveckling inom bränsleframställning och 
tillverkning av drivmedel (i synnerhet syntetiskt diesel) i mer eller mindre egen regi, 
än så länge i liten skala. Som namnet ger representerar han bränsletillverkning.    
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2.3 Intervjutillfällen och frågor 
Utgångspunkten för de frågor som ställs i intervjuerna är vår förförståelse av frågan, vilken 
bygger på pågående studier på universitetsnivå samt den bakgrundsundersökning som 
gjordes i samband med att arbetet inleddes. Målsättningen med intervjuer av aktörerna var 
att försöka få inblick i den situation de befinner sig i, de förutsättningar och 
manöverutrymme som de har beträffande frågan samt deras inställningar och uppfattningar 
gällande den övergripande frågeställningen i studien. 
   För att kunna åstadkomma en relation till de forskningsobjekt som valts ut har därför 
ursprungstanken i samtliga fall varit att genomföra intervjun på plats i aktörens vardag. 
Anledningen till detta var att lättare kunna sätta sig in i de enskilda aktörernas 
förutsättningar och för att lättare kunna avläsa nyanser i kommunikationen mellan forskare 
och objekt, i överensstämmelse med brukligt kvalitativt tillvägagångssätt (Holme, Solvang, 
1997, s 92). 
   Emellertid har omständigheterna av olika anledningar varit att besök på plats inte varit 
genomförbart vid flera tillfällen, varför fyra av de sju intervjuerna genomfördes via telefon.  
   I övrigt genomfördes intervjuerna på liknande sätt, där ambitionen var att aktören själv i 
största möjliga mån skulle få introducera centrala begrepp i intervjun och så fritt som 
möjligt få beskriva sin situation. Vi försökte med andra ord ställa så öppna frågor som 
möjligt för att på detta sätt erhålla ett inifrånperspektiv (Holme, Solvang, 1997, s 92) och i 
möjligaste mån ”gå in i rollen som den intresserade lyssnaren” (Holme, Solvang, 1997, s 
98).  I det avseendet bär det drag av så kallade informantintervjuer (Holme, Solvang, 1997, 
s 104). I andra avseenden liknar det mer respondentintervjuer, i synnerhet mot slutet av 
dem då de flesta begrepp blivit introducerade och beskrivna av den intervjuade aktören. 
Typ av intervju varierar en del mellan olika aktörer också beroende på vilket område de 
representerar. Intervjuer med innehåll av i huvudsak teknisk karaktär (fordonstillverkning, 
bränsleframställning) tenderade att väga över mer mot informant än respondent. 
   Efter varje enskilt avslutad intervju genomfördes transkription av denna för att erhålla ett 
så brett analysmaterial som möjligt och målet var att återge intervjuns klimat och ton i 
skrift (Holme, Solvang, 1997, s 141).   
 
 
2.4 Metod för analys 
Analys av kvalitativa intervjuer saknar vetenskapliga rutiner och tekniker för att bearbeta 
informationen (Holme, Solvang, 1997, s 139). Därför har de riktlinjer som nämns i 
Forskningsmetodik (Home, Solvang, 1997) använts som stöd i analysarbetet.  
   Efter genomförande av samtliga intervjuer ställdes de formulerade frågeställningarna i 
relation med det transkriberade materialet för identifiering av relevanta problemområden. 
Detta för att försöka nå ett helhetsperspektiv av materialet (Holme, Solvang, 1997, s 141-
142).   
   Därefter kategoriserades de identifierade problemområdena (Holme, Solvang, 1997, s 
139). Kategoriseringen sammanfattades under fyra fastlagda teman: Förutsättningar, 
Problem, Framtid och Fokus.  
   Dessa teman har en naturlig tendens att gå i varandra men den övergripande indelningen 
är: 
 Förutsättningar; förutsättningar enligt aktören för att nå ett lyckat resultat i 

övergången till förnybara drivmedel inom godstransportsektorn på väg. 
 Problem, problem av olika slag som talar emot det ovannämnda. 
 Framtid, den intervjuade aktörens uppfattningar om framtiden för förnybara 

drivmedel. 
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 Fokus, vad den specifika aktören fokuserar på i sitt arbete angående frågan om 
förnybara drivmedel.  

 
I de fall respondenten inte uttryckt precis ståndpunkt har en viss tolkning gjorts, en tolkning 
som bygger vår uppfattning av aktörens ståndpunkt i exempelvis angränsande frågor. 
   Tillvägagångssättet med kategorisering benämns i metodlitteraturen för delanalys 
(Holme, Solvang, 1997, s 141), då transkriptionsmaterialet från intervjuerna betraktas som 
en text innehållande påståenden knutna till studiens fokus. Utifrån detta material byggs 
sedan en tolkning upp av studiens undersökningsområde (Holme, Solvang, 1997, s 141).  
   Kombinationen av helhetsperspektiv och kategorisering av intervjumaterialet ger en 
kvalitativ förståelse som utgör grunden för studiens resultat (Holme, Solvang, 1997, s 144). 
   När varje intervju analyserats separat fördes uttryckta ståndpunkter från intervjuade 
aktörer över till en sammanfattande tematisk analys, vilket är en form av kvantifiering av 
det kvalitativa datamaterialet (Bryman, 2002, s 405). Tanken med tematisk analys är att de 
ståndpunkter som framförs mest frekvent från aktörerna analyseras. Således erhålls en 
större sannolikhet att bärkraftiga teman identifieras (Bryman, 2002, s 405). 
   I studiens tematiska analys vävs också centrala politiska strategier tillsammans med andra 
genomförda studier av intresse in och presenteras i följande teman: 
 
 Dagens politik, strategier och mål 
 Långsiktig strategi och samlad politik  
 Identifierade problemområden 
 Förutsättningar 

 
 
2.5 Metodavgränsning 
Detta är en kvalitativ undersökning, där man ämnar ”få en bättre förståelse för vissa 
faktorer” (Holme, Solvang, 1997, s 94), och syftet är att erhålla de utvalda aktörernas syn 
på strategier, styrmedel, problem och förutsättningar för förnybara drivmedel inom studiens 
specifika område.  
   Målet med intervjuerna har varit att det ska bli ”en "avtappning" av ett vanligt samtal på 
den information som det kan ge” (Holme, Solvang, 1997, s 108).  
   Huruvida skillnaderna i intervjusituation har någon inverkan på resultatet är bortom våran 
kontroll, men kan inte uteslutas. Att tolka och uppfatta icke-verbala reaktioner i 
intervjusituationen är ju en dimension som förloras med telefonintervjuer.  
   En annan skillnad är att telefonintervjuerna genomfördes enskilt av en av författarna, 
medan intervjuerna på plats hade båda närvarande. Vid telefonintervjuerna förloras då den 
mindre aktiva deltagarens funktion som iakttagare vid intervju på plats. 
   Slutsatser som dras i denna rapport kommer oundvikligen att vara färgade av de 
uppfattningar (politiska eller andra) författarna har som individer. Detta är inget som vi har 
någon möjlighet att i grunden påverka, ej heller kan bortse från. All samhällsvetenskaplig 
forskning färgas av forskarens bakomliggande värderingar på ett eller annat sätt (Holme, 
Solvang, 1997, s 31). Det finns dock i detta arbete inte några ekonomiska intressen 
inblandade då författarna inte erhåller ersättning från något håll. 
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3. Centrala strategier 
I detta kapitel följer en genomgång av centrala politiska strategier för främjandet av en 
fortsatt introduktion och användning av förnybara drivmedel inom transportsektorn på EU- 
samt nationell nivå. 
 
 
3.1 Europeiska Unionen 
EU: s miljöarbete leds av kommissionen, vilka lägger fram förslag för Europeiska unionens 
råd (ministrar från de olika medlemsländerna) att ta ställning till. 
   Miljödirektoratet har som huvuduppgift att initiera och fastställa lagar inom 
miljöområdet, och att se till att de efterföljs i medlemsländerna (EU, 2006).  
   Europeiska miljöbyrån (EEA) med säte i Köpenhamn har till uppgift att övervaka 
miljösituationen i Europa och förse beslutsfattarna inom unionen med underlag, varna för 
uppkommande problem, främja miljöteknik samt sprida miljöforskningsresultat (EEA, 
2006). 
   Grunden till unionens miljöarbete är det sjätte handlingsprogrammet Miljö 2010: Vår 
framtid, vårt val, som ska bidra med den miljömässiga delen i kommissionens strategi för 
hållbar utveckling (EU, 2006a). 
   I syfte att ta ett helhetsgrepp på och att skapa debatt kring energifrågorna inom Europa, 
gav EU-kommissionen ut en grönbok (KOM(2000) 769) 2000) som fokuserar på trygghet i 
energiförsörjningen snarare än klimatproblematiken. Kommissionen menar i Grönboken att 
man bytt strategi för att uppnå sina målsättningar mot att påverka efterfrågan snarare än 
utbudet. (KOM(2002) 321, 2002, s 2-3) 
   Någon gemensam energipolitik finns inte inom EU vilket ger unionen begränsat 
manöverutrymme, skriver man. Emellertid är transporter ett av de områden som 
kommissionen anser sig ha möjlighet att påverka.  
   Prisskillnaden mellan förnybara drivmedel och fossila bränslen bör minskas via åtgärder 
på skatteområdet, snarare än via lagstiftning, där en harmonisering mellan länderna 
välkomnas för att nå målen (KOM(2000) 769, 2000, s 45). Ett förslag som nämns för att 
täcka de stora ingångsinvesteringarna är att låta de traditionella bränslena få bidra via 
fonder eller dylikt till etableringen av förnybara bränslen i transportsektorn.  
   Våren 2006 utkom en ny grönbok med sex övergripande frågor unionen bör fokusera på, 
där följande tre mest rör förnybara drivmedel (enligt KOM(2006) 105, 2006): 
 

 Diversifiering av energimixen, främjandet av en klimatvänlig diversifiering av 
energiutbud,  

 Hållbar utveckling, en energistrategi med hänsyn till klimatförändringarna,  
 Innovation och teknik, åtgärder som bör vidtas för att behålla Europas ledande 

position inom energiteknik. 
 
Kommissionen fastslår att Europa inlett en ny energiepok med behov av 1 000 miljarder 
euro i investeringar de närmaste 20 åren bland annat för att ersätta föråldrad infrastruktur 
(KOM(2006) 105, 2006, s 3). Siktet är inställt på att bli ledande i jakten på nya 
energilösningar (KOM(2006) 105, 2006, s 4). Få avsnitt i senaste Grönboken hanterar 
transporter i allmänhet, endast ett par meningar specifikt (KOM(2006) 105, 2006, s 11). I 
övrigt fokuseras hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 
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3.1.1 Biodrivmedelsdirektivet 
Biodrivmedelsdirektivet, 2003/30 EG, utgivet 2003 av EU-kommissionen har som syfte att 
skydda och optimera Europas energitillgångar. Biodrivmedel uppges i detta ha en viktig 
roll och direktivet innehåller vägledande mål för de olika medlemsstaterna att själva 
utforma sin politik efter för att sedan kommunicera med kommissionen om resultatet.  
   Huvudmålet är att 5,75 % av alla transporter år 2010 ska drivas med förnybara drivmedel. 
Ett delmål om 2 % skulle uppnås till 2005 (KOM(2006) 34, 2006, s 8).  
   Direktivet tar inte bara upp målsättning utan också finansiering, där skattenivåer 
framhålls vara av stor betydelse, anpassade efter varje medlemslands specifika 
förutsättningar. Skatter inom biobränsle regleras av Direktivet om energibeskattning 
(2003/96/EG) som ger medlemsstater rätt att ansöka om skattelättnader för biodrivmedel 
från kommissionen (KOM(2006) 34, 2006, s 8). 
 
3.1.2 Handlingsplan för biomassa  
Europeiska kommissionen antog i december 2005 en handlingsplan syftandes till att ”öka 
användningen av energi från material från skogsbruk, jordbruk och avfall” (KOM(2005) 
632, 2005, s 2).   
   Delmålet för 2005 om 2 % av transporter på förnybara drivmedel uppnåddes inte, fastslår 
man (KOM(2005) 632, 2005, s 7). Från kommissionen ser man positivt på de 
biodrivmedelskrav, som vissa länder har infört, som innebär att de drivmedel som 
tillhandahålls måste ha en låginblandning av förnybara drivmedel. Ur kommissionens 
synvinkel anses detta göra att problemen adresseras till ursprungskällan, det vill säga i 
oljesektorn (KOM(2005) 632, 2005, s 28).  
 
3.1.3 EU-strategi för biodrivmedel 
För att hjälpa till att nå målsättningen om 5,75 % år 2010 antog kommissionen februari 
2006 en strategi för biodrivmedel. Under år 2006 ska en uppföljning av 
biodrivmedelsdirektivet genomföras med en översyn och även se över ambitionsnivån efter 
år 2010 (KOM(2006) 34, 2006, s 4-7).  Strategin nämner att testanläggningar för 
omvandling av biomassa till biobränslen i bland annat Sverige bedöms ha stor potential.   
   Kommissionen har flera områden inom vilka de ämnar vidta åtgärder för att främja 
användning och produktion av förnybara drivmedel, vilka bland andra innefattar: 
 

 Att uppmuntra staterna att införa gynnsamma villkor för biodrivmedel samt 
fastställa nationella mål,  

 Utarbeta gränsvärden för drivmedelinnehåll och att se till att andra miljöproblem 
kan undvikas vid produktion och användning av biodrivmedel,  

 Finansiering av kampanj riktat mot skogsbrukare och jordbrukare om fördelarna 
av odling av energigrödor,  

 Fortsatt stöd till utveckling av biodrivmedel och förbättringar av branschens 
konkurrenskraft (KOM(2006) 34, 2006, s 7-17). 

 
 
3.2 Nationella strategier 
 
3.2.1 De svenska miljökvalitetsmålen 
Riksdagen har antagit 16 stycken miljökvalitetsmål vilka i huvudsak skall vara uppnådda år 
2020 (Naturvårdsverket, 2006).   
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   För att konkretisera arbetet med de långsiktiga miljökvalitetsmålen har 72 stycken delmål 
fastställts (Miljömålsrådet, 2006). Dessa delmål styr miljöpolitiska åtgärder och 
prioriteringar inom olika samhällssektorer (Regeringskansliet, 2005, s 3).  
 
Begränsad klimatpåverkan 
Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan innebär att halten av växthusgaser skall 
stabiliseras på en nivå där människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig 
(Regeringen, 2005, s 416). Det första delmålet för Begränsad klimatpåverkan innebär att 
Sveriges växthusgasutsläpp skall som medelvärde under perioden 2008-2012 vara 4 % 
lägre än utsläppen år 1990 (Regeringen, 2005, s 416). 
 
3.2.2 Nationell klimatpolitik 
Regeringen föreslog i propositionen Nationell klimatpolitik i global samverkan 
(Proposition, 2005/06:172) att delmålet för Begränsad klimatpåverkan skall ligga fast, och 
att Sverige ska fortsätta sträva mot att behålla sin ledande roll som föregångsland i 
klimatarbetet (Regeringen, 2006, s 78-79). 
 
Nationell klimatpolitik –förnybara fordonsbränslen 
I propositionen Nationell klimatpolitik i global samverkan (Proposition, 2005/06:172) 
gjorde regeringen bedömningen att transportsektorns utsläpp av koldioxid till 2010 bör ha 
stabiliserats till 1990 års nivåer (Regeringen, 2006, s 123). Arbetet med fortsatt 
introduktion av förnybara fordonsbränslen prioriteras med målet att minst 5,75 % av 
fordonsbränslena år 2010 är förnybara (Regeringen, 2006, s 123). Vidare bedömdes att 
koldioxidneutrala drivmedel även efter 2008 bör ges konkurrenskraftiga skattevillkor och 
att EU ska verka för en ökad inblandning av etanol i bensin (Regeringen, 2006, s 123).  
 
Frågans ansvarsfördelning mellan departementen 
Frågorna kring förnybara drivmedel är ansvarsområdena uppdelade på följande 
departement: 
 

 Finansdepartementet handhar ekonomiska styrmedel,  
 Jordbruksdepartementet råvaror till tillverkning,  
 Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet miljöeffekter, forskning, framtid samt 

energifrågor,  
 Näringsdepartementet ansvarar för transportpolitiska frågor och näringslivsfrågor,  
 Utrikesdepartementet frågor kring export och import av drivmedel.  

 
Ansvariga tjänstemän och politiker på departementen sonderar frågan sinsemellan 
kontinuerligt och vid behov (Guldbrand, 2006). 
 
3.2.3 Nationella strategier för främjande av förnybara fordonsbränslen 
I propositionen Nationell klimatpolitik i global samverkan (Proposition, 2005/06:172) 
omnämns följande områden för att främja en fortsatt introduktion av förnybara 
fordonsbränslen. 
 

Skattenedsättning för biodrivmedel 
Regeringen har beslutat om en skattestrategi för främjande av förnybara fordonsbränslen 
vilket innebär att koldioxidneutrala drivmedel befrias från koldioxid- och energiskatt inom 
ramen för ett program som sträcker sig över fem år (Regeringen, 2006, s 129-130).  
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   Regeringen får med stöd i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) besluta om 
nedsättning eller befrielse från energiskatt och koldioxidskatt på bränslen som i 
försöksverksamhet används för att utveckla mer miljövänliga bränslen (SFS 1994:1776, 12 
§). I de dispenser som utfärdats beviljas befrielse från nämnda skatter under förutsättning 
att gemenskapsrätten inte ändras så att överkompensation kan förekomma (SOU 2004:133, 
s 114-116). Energimyndigheten är utsedd myndighet ansvarig för kontroll och utvärdering 
av så kallade pilotprojektdispenser. Myndighetens årliga rapporter utgör underlag för 
bedömning om eventuell överkompensation sker (SOU 2004:133, s 116). De bränslen som 
omfattas är etanol, RME, tunga alkoholer och vätgas. Biogas omfattas inte då bränslet till 
och med 2006 är befriat från drivmedelsskatt enligt beslut från EU (Energimyndigheten, 
2005, s 3). Under perioden 2004-2008 har totalt 38 stycken företag beviljats dispens för 
tillverkning av de bränslen som omfattas (Energimyndigheten, 2005, s 4-6). 
 
Forsknings- och Investeringsstöd 
I dagsläget finns tre statliga typer av forsknings- och investeringsstöd inom området för 
förnybara drivmedel.  
   Lokala Investeringsprogram (LIP) syftar till att stödja åtgärder och program på 
kommunal nivå som bidrar till en omställning till en mer hållbar utveckling (Regeringen, 
2006, s 107-108). Under perioden 1998-2003 har totalt 6,2 miljarder avsatts till mer än 
1800 åtgärder i 161 kommuner (Regeringen, 2006, s 107-108).   
   Inom området alternativa fordonsbränslen har totalt 87 åtgärder beviljats fördelat på 32 
kommuner. Åtgärdernas inriktning omfattar allt från produktion och distribution till 
användning av olika bränsleslag, med tyngdpunkt på biogas (Naturvårdsverket, 2004, s 24).  
   Lokala klimatinvesteringsprogram (Klimp) är en utvecklad stödform för åtgärder inom 
klimatområdet. Sammanlagt har 1040 miljoner anslagits till åtgärder inom ramen för Klimp 
under perioden 2002-2006 och ungefär 8 % har gått till åtgärder inom området alternativa 
fordonsbränslen (Regeringen, 2006, s 107, 132-133). 
   Regeringen har föreslagit i proposition 2005/06:172 att klimatinvesteringsprogrammet 
förlängs och utökas för att bidra till ytterligare åtgärder inom vägtransportsektorn, då 
behovet inom detta område är stort (Regeringen, 2006, s 132-133).  
   Forskning, utveckling, demonstration (FUD) strategin inom transportsektorn har 
utvecklats av Vinnova1 i samverkan med bl.a. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och 
Vägverket i syfte att stödja en samordnad forskning för en utveckling mot ett hållbart och 
effektivt transportsystem (Vinnova, 2004, s 3).  
   Den nationella strategin för transportrelaterad FUD bedömer att ersättning av de fossila 
drivmedlen och effektivare framdrivningsformer är de största tekniska utmaningarna inom 
transportsektorn (Vinnova, 2004, s 32). Inom området alternativa drivmedel har 
Energimyndigheten samordningsansvar kring produktion och distribution av bränslen 
medan Vägverket har motsvarande uppgift gällande emissionsforskning (Regeringen, 
2006b, s 132-133).   
 
Pilotanläggningar för bränsleproduktion 
Energimyndigheten stödjer pilotprojekt i Sverige för att utveckla teknik vid framställande 
och produktion av alternativa drivmedel. I dagsläget finns tre riktade FoU satsningar på 
anläggningar: Etanolproduktion från cellulosaråvara i Örnsköldsvik, syntesgasproduktion 
genom förgasning i Värnamo och svartlutsförgasning i Piteå (Energimyndigheten, 2005, s 
6-7, SOU 2004:133, s 175-177).  
                                                 
1 VINNOVA är en statlig myndighet som har till uppgift att "främja utvecklingen av effektiva svenska 
innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv." (VINNOVA, 
2006) 
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   De kortsiktiga målen med etanolproduktionen i Örnsköldsvik är att utveckla en effektiv, 
kontinuerlig etanolframställningsprocess samt att demonstrera denna under perioden 2005-
2011 (Energimyndigheten, 2006a).  
   Pilotanläggningen för syntesgasproduktion genom förgasning i Värnamo startades upp 
2004 och dess mål är att inom en femårsperiod demonstrera en process för att framställa 
syntesgas från biomassa (Chrisgas, 2006). 
   Målet för pilotanläggningen i Piteå är att utveckla en process under 2006 där man ska 
överföra svartlut från pappersbruket och framställa syntesgas, också här genom förgasning 
(SOU 2004:133, s 183). Målet på längre sikt att vidareutveckla svartlutsförgasningen och 
uppföra en demonstrationsanläggning vid ett befintligt pappersbruk för kommersiellt bruk 
(SOU 2004:133, s 184).  
   Utöver dessa projekt finns Forsknings- och utvecklingsprogrammet för alternativa 
drivmedel (FALT), som omfattar övriga drivmedel såsom dimetyleter (DME), Fischer-
Tropsch bränslen, biogas, metanol, RME och vätgas (SOU 2004:133, s 175).  
 
Kommissionen mot oljeberoende  
Kommissionen mot oljeberoende är ett råd vars uppgift är att lämna fakta och råd till 
Sveriges regering i arbetet med att bryta Sveriges oljeberoende fram till år 2020 
(Regeringen, 2006, s 94). Kommissionen tillsattes i slutet av 2005 och är verksam under det 
första halvåret 2006. Efter avslutat arbete skall kommissionen lämna förslag på viktiga 
områden för att på kort och medellång sikt åstadkomma ett svenskt samhälle fritt från 
oljeberoende (Regeringen, 2006, s 94).  
 

Introduktion av förnybara fordonsbränslen (SOU 2004:133)  
I slutbetänkandet från regeringens utredning om förslag på nationella mål och strategier för 
en fortsatt introduktion av förnybara fordonsbränslen, mot bakgrund av EU-kommissionens 
direktiv, föreslogs att 5,75 % av den nationella drivmedelsanvändningen 2010 skall utgöras 
av förnybara fordonsbränslen. Det krävs även en fortsatt satsning på forskning, utveckling 
och demonstration på andra generationens drivmedel samt en ökad inblandning av etanol i 
bensin och estrar (främst rapsmetylester) i diesel. Vidare föreslogs att gröna 
drivmedelscertifikat bör införas för att fasa ut skattenedsättningen på biodrivmedel, något 
som dock kräver ytterligare utredningar (SOU 2004:133, s 205-210).  
 
Lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
Från och med 1 april, 2006 har en ny lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla 
förnybara drivmedel införts, som syftar till att öka tillgängligheten av förnybara drivmedel 
(SFS 2005:1248). Lagen omfattas av försäljningsställen samt bränslesäljare2.  
   Vägverket är utsedd som central tillsynsmyndighet och den lokala tillsynen omhändertas 
av kommunala nämnder (SFS 2005:1248). Denna lag implementeras i fem steg, beroende 
på verksamhetens försäljningsvolym av motorbensin och dieselbränsle (SFS 2005:1248).  
 
Miljöklassning av alternativa motorbränslen m.m. 
I proposition Miljöklassning av alternativa motorbränslen, m.m. (2005/06:181) föreslås 
bland annat att biodrivmedel, som är lika bra eller mer fördelaktigt ur miljö- och 
hälsosynpunkt än konventionella motorbränslen, beskattas som miljöklass 1 (Regeringen, 

                                                 
2 ”säljställe: försäljningsställe för motorbensin eller dieselbränsle avsett för vägburna transporter, där bränslet 
finns tillgängligt för allmänheten genom en eller flera bränslepumpar, avsedda för tankning direkt i det fordon 
där bränsle är avsett att förbrukas, 
bränslesäljare: den som driver rörelse i vilken motorbensin eller dieselbränsle yrkesmässigt tillhandahålls på 
ett eller flera säljställen.” (SFS 2005:1248) 
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2006a, s 20-21). Denna lag syftar att främja en fortsatt introduktion och användande av 
alternativa motorbränslen samt kunskapen kring dessa bränslens egenskaper (Regeringen, 
2006a, s 1, 21). Det nya bedömningsförfarandet medför också möjlighet för den som 
tillhandahåller ett alternativt motorbränsle att begära prövning hos ansvarig myndighet för 
att avgöra om bränslet uppfyller kraven att tillhandahålla bränslet i den fördelaktigare 
miljöklassen (Regeringen, 2006a, s 20-21). Detta förfarande är planerat att genomföras 
genom ändringar i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen och 
lagen (1994:1776) om energiskatt och föreslås träda i kraft 1 augusti, 2006 (Regeringen, 
2006a, s 1).   
 
Förnybara drivmedel och tunga fordon 
Sveriges satsning på biodrivmedel har i första hand främjat utvecklingen på 
personbilssidan. På den tunga fordonssidan krävs ytterligare satsningar för att minska 
koldioxidutsläppen (Regeringen, 2006, s 131-132). Områden som bedöms som viktiga är 
fortsatta satsningar på forskning, utveckling och introduktion av drivmedel och 
fordonsteknik (Regeringen, 2006, s131-132). Transportpolitiken måste fortsätta att 
integreras i miljöpolitiken, och det övergripande transportpolitiska målet God Miljö har 
som delmål att transportsystemets utformning skall bidra till att de svenska 
miljökvalitetsmålen uppfylls (Regeringen, 2006b, s 32). I detta delmål finns dock inga 
etappmål som behandlar en fortsatt introduktion av förnybara drivmedel inom tunga 
godstransporter på väg. 
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4. Resultat - intervjuer 
Detta kapitel behandlar de intervjuade aktörernas ståndpunkter inom området, uppdelat i de 
fastlagda teman som identifierats, Fokus, Förutsättningar, Problem och Framtid.  
 
 
4.1 EEA-tjänstemannen 
 
Fokus 
EEA-tjänstemannen arbetar på Europeiska miljöbyrån med underlag till politiker och fokus 
för denna aktör ligger därmed på att utreda miljöpåverkan av de politiska beslut som ska tas 
och har tagits, så också i denna fråga.  
 

”From our point of view the important thing is that the politicians look after the 
environmental impact with the decisions they make. Meaning that whenever they 
identify the fuels that can be available in significant amounts in the future, then 
they should make a serious effort to find out "what are the environmental impacts 
choosing one fuel over another"”. 
 

Aktören menar också att EU: s roll i frågan är att sätta tydliga mål och regler och att de 
individuella medlemsländerna själva får finna vägar att uppnå dessa.  
  
Förutsättningar 
För att förnybara drivmedel skall få möjlighet att konkurrera, och att 
biodrivmedelsdirektivets mål skall uppnås, är en harmonisering av regler gällande bränslen i 
hela unionen nödvändig. Vidare krävs ett system med utformning av certifikat gällande olika 
drivmedel, menar EEA-tjänstemannen.  
 

“When you produce biofuels you can do it in many different ways. Some of them 
can be very intensive in the amount of fertilizer that goes in, other can be very 
friendly to the environment, (…) If you could get a certificate tied to your fuel, 
then you could also build a taxation system that would take that into account.”  
 

EEA-tjänstemannen menar att det i många länder sker en skattesubvention av biodrivmedel 
på grund av dess påstådda koldioxidneutralitet men att hänsyn inte tagits till hur de är 
producerade. Det är en markant skillnad i total miljöpåverkan beroende på detta, vilket 
påvisats av genomförda well-to-wheel studier. 
 

“I think it would be important to, to start to see this type of information available 
with your fuel so that politicians could start to set the taxation to the actual 
environmental performance of fuels.” 
 

På detta sätt erhålls tydliga riktlinjer för de individuella medlemsländernas 
styrmedelspolitik.  
   Det handlar inte enbart vilka typ av bränslen som används, utan också om 
transportbehov och effektivisering av total energianvändning inom transportsektorn, 
menar aktören.  
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Problem 
EEA-tjänstemannen anser att det alltid kommer att vara ekonomiskt fördelaktigt att 
producera alternativa drivmedel med fossil råvara gentemot biobaserade dito. Detta medför 
risk att ett fossilt beroende ersätts med ett annat. Dessutom är tillgängligheten på råvaror till 
biobaserad drivmedelsproduktion i dagsläget mycket begränsad. 
 

”It costs money to collect this (biomass) and therefore, compared to gas that is 
almost a by product they try to get rid of in Qatar so far, it will have a high price 
and therefore it will be less competitive in the market place compared to Fischer-
Tropsch diesel based on natural gas.” 
 

De stora kostnaderna för investeringar i samband med en övergång till förnybara drivmedel 
är också ofta en förbisedd post i den politiska debatten på den nationella nivån, vilket gör att 
det saknas medel för dessa investeringar.  
   EEA-tjänstemannen ser ett problem med individuellt anpassade bränslestandarder inom 
Europa, eftersom det är mer kostnadseffektivt för producenterna att förhålla sig till en 
standard.  
 
Framtid 
EEA-tjänstemannen anser att flytande bränslen generellt är överlägsna både gällande 
hantering och kompatibilitet i nuvarande infrastruktur. Han vill också höja frågan om 
behovsoptimering av motorer för att minska den totala energiåtgången i transportsektorn, 
samt att se över transportbehoven. 
   Aktören vill också se utredningar av varje lands förutsättningar för att begränsa 
koldioxidutsläppen, som måste minskas med 60-80 % till år 2050. 
 

”Therefore, looking at what type of strategies does it take for a country to move 
in that direction, in a serious manner, I think is a good analysis.” 
 

En gemensam energipolitik skulle krävas för en bred överenskommelse men EEA-
tjänstemannen menar att det är upp till varje land att själva utforma sin politik. 
 

”The energy policy of the European countries belongs to the European member 
states. I mean there are some converted towards European energy policy now 
after the latest summit but by in large it’s still, there is still an issue for the 
member states and therefore I think there is something that has to be mainly done 
by the member states.” 

 
Aktören anser att Europeiska Unionens uppgift är att forma mål samt stöd för att nå dessa 
och att det sedan är upp till varje enskilt medlemsland att finna vägen och tillvägagångssätt 
för att uppfylla dessa.  
 
 
4.2 Riksdagskvinnan 
 
Fokus 
Riksdagskvinnans arbete med alternativa drivmedel fokuserar på att nationella mål om 
utsläpp och klimatpåverkan uppfylls, samt bland annat se till att andra miljömål inte blir 
åsidosatta. I hennes arbete ingår också att hålla kontakt med vissa aktörer inom olika delar 
av den tunga transportsektorn, för att hålla sig informerad och att informera. 
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Förutsättningar 
Förutsättningarna för förnybara bränslen varierar mellan olika regioner, i Norrland finns 
möjligheter att använda etanol och söderut biogas.  
   Tydliga mål måste sättas inom transportsektorn med sikte på 2012-2015, sannolikt på 
EU-nivå eftersom Riksdagskvinnan anser att den svenska marknaden är för liten för att 
kunna driva politik som ger någon större effekt inom området.  
   Förutsättningarna för en övergång är också att en fri marknadssituation relativt snabbt kan 
uppstå, oberoende av statliga stöd eller subventioner, om en långsiktig utveckling och 
tillväxt inom detta ska kunna uppnås.  
 
Problem 
Det största problemet hittills har varit att politikerna inte sett möjligheterna i förnybara 
bränslen inom transport, menar Riksdagskvinnan. Ett annat problem är att råvarutillgången 
inte är stor nog inom Sverige, vilket gör oss beroende av andra. 
   Transportsektorn är internationell vilket gör att nationella lagar och nationell politik 
(exempelvis skattesubventioner i Sverige) inte räcker till. Problematiskt är också frågans 
komplexitet och bredd inom politiken där olika intressen ser olika på frågan.  
 

”Näringsdepartementet har kanske mer näringsintressen än vad 
miljödepartementet har (…) så att det krockar ju naturligtvis ganska mycket.” 

Och: 
”För det är ju så att näringsutskottet bara vill att vi ska tillverka så många bilar 
som möjligt, miljön vill hitta bättre bilmotorer och nya bränslen och trafiken 
tittar bara på att trafiken ska flyta.” 

 
Framtid 
Det är viktigt att marknadsmekanismerna kommer igång, vilket de också kommer att göra 
tror Riksdagskvinnan. I övrigt tror hon på en europeisk marknad gällande bränslet, med en 
harmonisering av regler och bränslekvalitet. Hon hoppas också på ett ”branschavtal” inom 
transport, där tillverkare och brukare av fordon och tillverkare av bränsle går tillsammans 
och sätter upp avtal sinsemellan om drivmedelsslag och kvantiteter.  
 

”Om man skulle säga så här att om näringarna, då tillverkarna, åkerierna inom 
EU skulle komma överens om ett branschavtal om att så här kör vi nu, vi satsar 
på det här och vi kör fram den kvaliteten och kvantiteten, (…) så skulle 
problemet vara löst.” 
 

Hon menar också att det är av stor vikt att man från politiskt håll kraftigt stödjer 
forskning och utveckling inom förnybara drivmedel, gärna tillsammans med privata 
investeringar, för att stimulera produktion och innovation.   
 
 
4.3 Miljöenhetschefen 
 
Fokus 
Miljöenhetschefen på Vägverket, sektorsansvarig myndighet för hela vägtransportsystemet, 
fokuserar på klimatfrågan samt övriga utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen från 
vägtransportsektorn. Det är framförallt emissionsbilder och egenskaper som driver 
Vägverkets arbete kring alternativa drivmedel.  
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Förutsättningar 
Förutsättningarna skiljer sig väldigt mellan långväga tunga transporter och andra tunga 
transporter, menar Miljöenhetschefen. Och därmed förutsättningarna för typ av bränsle 
likaså, där biogas och modifierad etanol kan vara alternativ inom begränsade geografiska 
områden. 
Det är också av vikt att de styrmedel som beslutas är av långsiktig art. 

 
”Någonting som vi ser som centralt är det måste finnas en långsiktighet i 
styrmedlen om dom ska få de stora effekterna, eftersom det i vissa av dom här 
sammanhangen handlar om väldigt stora investeringar.” 
 

Miljöenhetschefen beskriver förnybara drivmedel som tre delar av en enhet. Detta innebär 
att fokus inte bara bör ligga på drivmedel utan också i lika stor utsträckning på 
bränsleeffektivare fordon och en översyn av transportbehoven.  

 
”Behöver lax från Nordnorge fraktas till Kina för att rensas och fraktas tillbaka 
till Europa för att ätas, som ett exempel?” 
 

Han pekar också på att Sverige är ett litet land, och att egna lösningar torde få begränsad 
effekt. 
 

”Vi kan använda ett annat begrepp, internationell kompabilitet, det vi gör 
behöver hänga ihop med vår omvärld. Det ser vi som en viktig 
framgångsfaktor.” 

 
En harmonisering av regler internationellt är att föredra då globaliseringen medfört att 
transportsektorn spänner sig över nationsgränser. 
 
Problem 
Miljöenhetschefen ifrågasätter om det finns kapacitet att ersätta de gigantiska volymer som 
krävs med biomassa. 
 

”Vi får komma ihåg att biomassan behövs till annat också (…), det finns en 
konkurrenssituation om tillgänglig biomassa. Och även om Sverige har ganska 
goda förutsättningar så har ju inte alla länder det, och det här måste ju ses i ett 
internationellt perspektiv, egentligen i ett globalt perspektiv.” 
 

Ett annat problem är konkurrensen från liknande, alternativa drivmedel, med kol som 
råvarukälla. Han reser frågan om vad som kommer att väga tyngst, försörjningstrygghet 
eller miljöhänsyn. 
 

”Syntetisk diesel kan ju, och det är väl risk att den kommer, göras från kol och då 
kan man ju fråga sig om det är, ur klimatsynpunkt en bra lösning. Det jag har sett 
hittills i alla fall så är det inte så att vi minskar på klimateffekterna då utan snarare 
kanske tvärtom. (…) Ur försörjningstrygghetssynpunkt så är det naturligtvis en 
poäng men klimatmässigt så kan det vara illa.” 
 

Ett problem är också att utvecklingen sker så snabbt att förutsättningarna förändras på 
några år. 
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”Världen ändras ju och det man kommer fram till 2003 eller 2004 gäller ju inte 
några år senare. (…) Det är en oerhört dynamisk del av verkligheten, detta.”  
 

Fokus, från politiker och producenter, har legat på personbilssidan och mycket lite har 
gjorts inom det tunga segmentet i denna fråga, anser han också. 
 
Framtid 
Framtiden för Fischer-Tropsch dieseln ser ljus ut i det avseendet att den kan användas i 
befintlig fordonsflotta, men han vill inte heller räkna bort DME (som Volvo arbetar med på 
försöksnivå), även om ”den har lång startsträcka” då det krävs annan motorteknik och ny 
distributionslinje. Fördelen med den är att den är väldigt ren emissionsmässigt.  
Fischer-Tropsch dieseln ser i det korta perspektivet mest sannolik ut. 
 

”Vi ser ju syntesgasspåret, om vi kallar det så, som en mycket spännande och 
intressant väg, (…) Jag menar, får vi fram syntetisk diesel från biomassa i 
volymer av betydelse så kommer vi att kunna sätta in den i systemet tämligen 
enkelt.” 

 
Miljöenhetschefen menar att låginblandning är mycket intressant klimatpolitiskt sett.  
Han menar att EU: s mål om 5,75 % förnybara drivmedel till år 2010 är ett tufft satt mål 
som kommer att bli svårt att infria. 
 
 
4.4 Samordnaren 
 
Fokus 
Fokus för Samordnaren är ett systemtänkande inom området, där drivmedel, drivlinor 
(fordon) och emissioner är tre delar av en helhet. Istället för att fokusera på en av dessa 
delar (vad Samordnaren kallar ”stuprörsfrågor”) bör tunnelseendet undvikas till förmån för 
en större förståelse för systemet som helhet.  
   Samordnaren, och Energimyndigheten i stort, fokuserar på det man kallar andra 
generationens biodrivmedel, exempelvis drivmedel framställda från biomassa via 
syntesgas. 
 
Förutsättningar 
En övergripande förutsättning för att lyckas med en omställning inom transportsektorn 
enligt Samordnaren är att tunnelseendet ersätts med ett systemtänkande, och att få 
fordonsindustrin att ta till sig detta vilket inte varit fallet tidigare enligt henne. 
 

”Fordonsindustrin har oftast inte varit intresserad av det här för att dom inte har 
känt något behov, dom har haft sin bensin och sin diesel, och den har dom 
anpassat sig efter. Utvecklingen har styrts av lagstiftning, medan det nu 
kommer helt nya frågor: "var är vi om tio år"? "Vad har vi, vad fyller vi våra 
motorer med?" Och då kommer drivmedelsfrågorna närmare dom, (…) dom 
kommer att närma sig tankesättet. Så vi jobbar väldigt mycket med att försöka 
knyta ihop.” 
 

Hon pekar också på vikten av dialog mellan de olika aktörerna inom systemet, vilken 
varit bristfällig. 
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   Vikten av att ansvariga myndigheter inom denna fråga har en gemensam ståndpunkt, 
”talar med en tunga” är viktigt för denne aktör. Energimyndigheten, Vägverket och 
Vinnova har arbetat fram en strategi, initierat av Samordnaren, för gemensamma 
ståndpunkter inom dessa frågor. Strategin är ett frivilligt åtagande från myndigheternas sida 
och har ännu inte offentliggjorts.  
   Samordnaren anser också att det är viktigt att knyta samman miljöhänsyn och 
teknikfrågor så att incitament för utveckling och tillväxt inom näringslivet driver alla mot 
en ”win-win” situation.  
 

”(Att) teknikfrågorna tvingas ihop med miljöfrågorna, det tror jag är det bästa 
sättet att få ut det här (bränslet).” 
 

På så vis hoppas hon att man ska kunna förmå massaindustrin att få upp det, enligt henne, 
hittills svala intresset med att satsa på produktionsprocesser med större kvantiteter av 
förnybara drivmedel från produkter och restprodukter från massatillverkning. 
En annan viktig del är att man från statligt håll går in med investeringspengar. 
 

”(Det är viktigt) att man hjälper till i den här FUD finansieringen för att få till 
den här övergången innan industrin vågar ta sig an detta. Att man inte ger upp, 
att man satsar långsiktigt. Men att hela tiden jobba med industrin och skapa 
effektiva bolag som kan ge avsättning någonstans i framtiden.” 

 
Problem 
Problemen har enligt Samordnaren varit ett ”tunnelseende” och svalt intresse från 
fordonsindustrin. Vidare finns det också ett problem att finansiera pilotprojekten i 
landet.  
 

”Det är svårt att få med industrin för dom är ganska konservativa (…), dom har 
sin massaindustri och är väldigt rädda att göra sig av med sodapannan3 … det är 
ju det som det handlar om att man måste byta ut den och då måste man ha 
demonstrerat tekniken, så det blir lite moment 22 över det hela.”  
 

Samordnaren tycks också bekymrad över kortsiktigheten i styrmedelspolitiken på området, 
hon tror till exempel inte att skattebefrielsen inom förnybara drivmedel blir långvarig.  
 
Framtid 
Samordnaren ser ett framtidsscenario där marknaden får fria händer att styra och 
myndigheterna är en funktion för att hjälpa till förbättringar samt skapa goda förutsättningar. 
Det är marknaden självt som ska avgöra vilket drivmedel som är att föredra, och driva på för 
en tillväxt av den marknaden. 
   Hon ser goda förutsättningar för flera typer av biodrivmedel, företrädelsevis syntetisk 
diesel, Metanol och DME, men vill inte peka ut någon specifik som överlägsen någon annan 
för att inte störa den marknadsprocess som nämns ovan. Enbart sett till energieffektivitet 
anses dock metanol och DME vara att föredra. Hon påtalar också att olika bränslen kan 
komma till användning i olika behovssituationer inom samma tunga transportsektor då 
förutsättningarna kan skilja stort mellan långväga och kortare transporter. 

                                                 
3 Sodapannan bränner restprodukter från massatillverkning för att utvinna energi. 
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   Angående biodrivmedelsdirektivets mål om 5,75 % till år 2010 säger hon att det är rimligt 
att tro att Sverige kommer att klara sin del, förutsatt att man beslutar sig att öka 
inblandningen etanol i bensinen till 10 %. 
 
 
4.5 Åkerirepresentanten  
 
Fokus  
Fokus för Åkerirepresentanten ligger på goda näringsförutsättningar för åkerinäringen samt 
på långsiktighet och stabilitet i drivmedelskostnader för densamma som han menar är navet i 
det moderna samhället. Skattefrågor är en central fråga för Åkerirepresentanten och nämner 
detta område som centralt för att främja alternativa drivmedel. Han är en stor anhängare av 
utvecklandet av syntetiskt diesel inom Sverige och talar varmt för goda ekonomiska 
förutsättningar för detta.  
 
Förutsättningar 
Förutsättningarna för att nå framgång i klimatarbetet ligger i att finna ett bränsle som 
fungerar i befintlig fordonsflotta, anser Åkerirepresentanten. Detta eftersom investeringarna 
för ett företag inom åkerinäringen är mycket stora i en fordonsflotta där driftsäkerhet och 
lång livslängd står i fokus.  
 

”Normalt har man ju en avskrivningstid på tio år på en lastbil och då pratar vi i 
storleksordningen, 2 till 4 miljoner (…) för en sådan lastbil. Och dom flesta 
åkerierna är små företag, det är en och två anställda, dom flesta. Och då kan ni 
tänka er en investering på 3 miljoner, det är en rätt så stor kaka för företaget, så 
att dom (…) måste ju köra med bilen en 10 till 12 år innan dom investerar i en 
ny, och se till att dom tar ett sånt pris så att dom kan göra avskrivningar och 
reservera pengar för nästa inköp, 10 år senare.” 
 

Övriga kriterier som Åkerirepresentanten sätter upp för ett förnybart drivmedel är att det ur 
användarperspektiv: inte innebär merkostnader, det ska generera minskade utsläpp av alla 
skadliga ämnen, inte påverka driften menligt och inte leda till ökade arbetsmiljöproblem 
(varken vid distribution eller användning).  
Aktören vill se skattesänkningar generellt inom drivmedelsområdet, i synnerhet på fossila 
bränslen eftersom satsningar inom detta område är beroende av tillväxt, och han säger: 
 

”Tillväxt, det får man bara om man har billiga transportkostnader.” 
 

Han skulle vilja se en grundlig statlig utredning om effekterna av ett stigande oljepris och 
skattens inverkan på detta, för att kunna lägga upp långsiktiga strategier (”spelregler”), 10-
15 år, för reglering av en i övrigt så fri marknad som möjligt. 
 

”Jag tror det är en oerhörd kraft när marknaden väl börjar se att "här finns 
någonting", (…) och den kraften kan du aldrig få fram med lagstiftningsbeslut 
eller någonting sånt. Du måste ta den hävarm som marknaden har”. 
 

Åkerirepresentanten vill se en bred överenskommelse över det politiska systemet såväl som 
näringslivet kring dessa långsiktiga strategier. Av vikt är också att klassificeringen av 
drivmedel i olika miljö- och skatteklasser tar hänsyn till ett miljömässigt livscykelperspektiv. 
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Detta för att drivmedel med cellulosa som råvarubas skall ges en möjlighet på marknaden, 
och få förevisa sin miljömässiga fördel gentemot exempelvis syntetisk diesel från kol.  
 
Problem 
Det största problemet anser Åkerirepresentanten vara ”oklara spelregler” på marknaden. 
Många är fortfarande tveksamma då det är stora investeringar och stor osäkerhet på 
marknaden då skattepolitik och andra förutsättningar har en tendens att förändras väldigt 
snabbt beroende på politiska intressen menar han. 
 

”Så det som man behöver, om man tänker sig själv att investera i biobränsle, då 
vill man ju se spelplan. Så att man kan förutse spelreglerna 10-15 år framåt i 
tiden och att politikerna skapar den spelplanen. Och det kräver ju ett EU-
samarbete för Sverige kan inte göra det själv”. 

 
Han beskriver förnybara drivmedels etablering på marknaden som en oerhört komplex fråga 
som berörs av skattepolitik, miljöpolitik, transportpolitik samt övrig näringspolitik. För att 
kunna tillverka tillräckliga kvantiteter för produktion av drivmedel måste det t.ex. vara 
gynnsamt att gå över från ex. livsmedelsproduktion eller flis till detta.  
 

”Och flispriset idag, som används som fast bränsle, det är direkt korrelerat till 
massapriset, så att alla marknader hänger ihop. Så det betyder att ändrar man 
någon liten del så är det som ett kalejdoskop (…), då ändras det på 10-15 andra 
ställen samtidigt.”  
 

Åkerirepresentanten menar att när en ny marknadssituation uppstår ser alla aktörer efter var 
störst vinstmöjligheter finns och byter i så fall till detta. Därför menar han, är skattepolitiken 
viktig på alla områden rörande produktion av drivmedel, och marknadssituationerna för alla 
råvaror som ingår i och utanför detta.  
   Ett annat problem är enligt denne aktör att Sverige är ytterst beroende av övriga världen, då 
ekonomierna hänger väldigt starkt ihop. 
 

”Man kan inte betrakta Sverige som något enskilt område, vilket jag tycker 
politikerna fortfarande har en tendens att göra. Dom tror att dom kan bestämma 
vad som händer på marknaden med svenska beslut, men det går inte”. 
 

Därför vill Åkerirepresentanten se en gemensam europeisk energi- och skattepolitik. Sveriges 
egna standarder på bränslen, miljöklassningar, skulle också med fördel kunna harmoniseras 
med övriga Europa. Han är också orolig för att priset på olja kommer att dra med sig priset på 
de förnybara drivmedlen när de väl är på marknaden så att de ekonomiska fördelarna går om 
intet för åkerierna. 
 
Framtid 
Åkerirepresentanten förespråkar syntetiskt diesel, som går att använda i befintlig fordonsflotta, 
och som enligt honom ur ett livscykelperspektiv är miljömässigt att föredra framför andra 
bränslen. Med en gemensam nationell samordning där alla tillgängliga resurser inriktas mot 
framställning av detta bränsle bör man kunna vara oberoende av oljan inom 20 år inom tunga 
transporter, förespår han. Då skulle i så fall andra samhällssektorer få stå tillbaka för en 
prioritering av just klimatanpassad bränsleförsörjning.  
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”Då är det inget över till att förbättra, så att säga, på bostäder och industri eller 
andra områden. Men då menar vi på att det är väldigt svårt att hitta något 
alternativ för fordonsbränsle medan för dom andra energianvändarna, där finns 
alternativ”.  
 

Sverige bör också arbeta för att åstadkomma en global marknad för biobaserade bränslen 
där försörjningstrygghet kan säkerställas. Åkerirepresentanten menar att åkerinäringen 
väntar på en lösning på detta. 
 
 
4.6 Fordonstillverkaren 
 
Fokus 
Fokus för Fordonstillverkaren är att följa den gällande lagstiftningen om emissioner, det är 
vad som driver deras utveckling. Även driftsäkerhet, minskad bränsleförbrukning och att 
generera vinst.  
 

”Så i princip har vi ju inget inflytande på bränslet. Vi ska inte heller uppfinna 
bränslen (…) så vi får väl anpassa motorerna till dom bränslen som finns, och 
huvudalternativ i dagsläget är diesel.” 

  
Förutsättningar 
Förutsättningarna för att fordon passande för förnybara drivmedel produceras är att det helt 
enkelt finns en efterfrågan på dessa, menar Fordonstillverkaren.  

 
”Vi har biodiesel redan, vi tillåter syntetiskt bränsle (och) vi har gasmotorer, det 
är bara att köpa.”  

Och fortsätter sedan: 
 ”Men det är ännu inga stora affärer. Och anledningen (är att till) syntetisk 
diesel finns inte tillgång, och de andra (beror på) prisförhållande”.  
 

Andra viktiga förutsättningar för en växande marknad med förnybara drivmedel är 
långsiktiga strategier från politikerna, så att företag får tid att utveckla sina produkter och 
inte missriktar sina forskningsinsatser. Fordonstillverkaren anser också att Europa 
gemensamt standardiserar bränslekvaliteter. 
 
Problem 
Ett problem som Fordonstillverkaren poängterar är att förutsättningarna för transportsidan 
är annorlunda jämfört med personbilssidan och större krav ställs på bl.a. driftsäkerhet inom 
tunga transporter vilket gör att potentiella köpare är mer försiktiga i sin inställning till ny 
teknik. En tung lastbil förväntas kunna vara i drift 5 gånger längre än en vanlig personbil. 
   Problematiskt är, enligt Fordonstillverkaren, också gällande biobaserade förnybara 
drivmedel att råvaror, tekniska förutsättningar (distribution) och i vissa fall ekonomiska 
förutsättningar (undantaget syntetisk diesel) inte finns för att ersätta dagens 
drivmedelskvantiteter.  
   Ett annat problem är att Sverige är en begränsad marknad (endast 3 %) för det företag 
Fordonstillverkaren arbetar vilket gör att de enbart nationella åtgärder som genomförs kan 
få begränsad effekt för företaget.   
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Framtid 
Fordonstillverkaren anser att en enorm förändring har skett inom transportsektorn de 
senaste 3-4 åren mot en öppning för alternativa drivmedel och att denna förändring ser ut 
att fortgå.  
  Långsiktiga strategier och dito målsättningar från politiskt håll är att föredra menar han 
och tar exempel om skattesubventioner på den tyska marknaden där utfallet varit mindre 
lyckat. 

 
”Tyskland har skattesubventionerat 100 procentlig RME. Det har blivit stort i 
Tyskland. (…) Och (nu) stiger efterfrågan, ja då kostar det mer skattemedel. 
(…)  Så från första augusti i år kommer man att lägga skatt på RME, man 
börjar med 10 cent och sedan får man titta hur mycket det blir. Kostar det 
fortfarande för mycket, ja då lägger man lite till. Och det kväver naturligtvis 
användningen och produktion av biodiesel.” 

 
 
4.7 Bränsleframställaren 
 
Fokus 
Fokus för Bränsleframställaren är att erbjuda ett fördelaktigt alternativ på marknaden både 
miljömässigt som ekonomiskt.  
 
Förutsättningar 
Bränsleframställaren är väldigt förhoppningsfull om framtiden för bränsle, i synnerhet det 
Fischer-Tropsch bränsle som han själv arbetar med att ta fram. En förutsättning för att detta 
ska kunna realiseras och komma Sverige till del (d.v.s. säljas på svenska marknaden) är att 
gynnsamma skattenivåer, fullt jämförbara med andra länder i Europa, införs för biobaserad 
syntetisk diesel. Ett annat är någon form av stöd från kunderna.  
 

”Då… de tekniker som vi har sett tidigare att man använt (från oljebolagens 
sida) är ju att man prisdumpar tidvis, och små bolag klarar inte av tidvis 
prisdumpningar från oljebolagen.” Och därför: ”(förutsätts) att kunderna är med 
och stödjer på något sätt”. 
 

En ytterligare förutsättning som nämns i intervjun är att Vägverket och Energimyndighetens 
förslag till specifikationer om klassificering av bränsle implementeras i Sverige, och så 
småningom något liknande på Europanivå. 
 
Problem 
Syntetisk diesel producerad från fossila råvaror, naturgas och kol, växer snabbt och stort nu 
internationellt. Detta ger marginell miljöförbättring jämfört med traditionell diesel ur ett 
livscykelperspektiv, men hård konkurrens. Bränsleframställaren anser att det svenska 
systemet med ansökning om dispenser för skattelättnader på biobränslen är opraktisk. 
Denna borde ersättas med antingen ett undantag från skatt för biobaserat bränsle alternativt 
en liknande skattesats som på fossila bränslen. Kritik riktas också mot flera andra 
gränsdragningar inom bränslekvalitet och skatter. Det allra största hindret just för tillfället 
anser han vara avsaknad av industriell infrastruktur.  
 

” Man kan säga att det saknas en del industriell infrastruktur. Även om vart och 
ett av de här processtegen, både förgasning, katalys och efterbehandling finns 
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tillgängliga. Det finns teknik för det. Så finns det inte idag något företag där 
man kan gå och beställa en sådan här anläggning med funktionsgaranti. Utan 
det som finns inom området är stora bolag som jobbar framför allt mot 
naturgasindustrin. Och de tittar inte ens på anläggningar som är så små som de 
anläggningar som jobbar med biomassa måste vara. Så man kan säga att dagens 
leverantörer av teknik är inte alls anpassade för den här marknaden utan de är 
helt inriktade på naturgas och oljemarknaden” 

 
Framtid 
Bränsleframställaren tror att trycket från EU om koldioxidemissioner kommer driva på 
utvecklingen mot en miljöklassning där man beaktar ett livscykelperspektiv, vilket skulle 
gynna biobaserad syntetisk diesel som har stor potential. Biobaserad syntetisk diesel med 
cellulosa som bas menar han vara mycket konkurrenskraftig redan på ett tidigt stadium. 
Övergången till cellulosa som råvara i framställningen, öppnar också möjligheter för 
oberoende från stora multinationella bolag (d.v.s. i synnerhet oljebolagen). Nedan följer två 
utdrag ur intervjun om detta: 

”Den här tekniken gör att för första gången kan man utvinna bränsle ur råvaror 
som är lättillgängliga för alla i Sverige och många över hela världen.” 

Och: 
”Då har man inte längre stora fördelar av att vara ett stort kapitalstarkt företag 
utan då kan det dyka upp nya konkurrenter i varje hörn.” 
 

Den intervjuade aktören anser också att en harmonisering av regler och 
bränslekvalitet inom Europa är nödvändig.   
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6. Resultat – tematisk analys  
I detta kapitel diskuteras intervjuresultaten med dagens politiska strategier samt andra 
studier på området för att identifiera förutsättningar och åtgärdsbehov.  
 
6.1 Dagens politik, strategier och mål 
Enligt vår bedömning finns en påfallande avsaknad av strategier för en övergång till 
förnybara drivmedel inom den tunga transportsektorn, såväl i EU: s direktiv som nationella 
politiska strategier. Den transportpolitiska propositionen 2005/06:160 och klimatpolitiska 
propositionen 2005/06:172 fokuserar på personbilssidan, men nämner i korta ordalag de 
tunga vägtransporterna där vikten av åtgärder påtalas. Det finns en tydlig medvetenhet om 
behovet av en övergång till förnybara drivmedel inom tunga vägtransporter, dock saknas 
det grundläggande strategier rörande tillvägagångssätt.  
   André P.C Faaij påpekar i sin studie Bio-energy in Europe: changing technology choices 
(2006) om vikten av samordning och integrerade strategier mellan departement då 
bioenergiområdet spänner över flertalet politiska områden. Författaren nämner också att 
historiskt sett är politiska strategier och mål en framgångsfaktor inom bioenergiområdet 
(Faaij, 2006, s 339). 
   Omfattande åtgärdsförslag samt genomförda åtgärder finns inom personbilstrafiken där 
styrningen mot ökad etanolanvändning är tydlig. Lag (2005:1248) om skyldighet att 
tillhandahålla förnybara drivmedel kommer inte i någon större omfattning att påverka den 
tunga godstransportsektorn menar Fordonstillverkaren: 
 

”Enligt svensk lagstiftning skall alla bensinmackar erbjuda ett alternativbränsle, 
och då väljer dom flesta att erbjuda E85 för det finns mest underlag, 
kundunderlag.”  

 
  Ökad introduktion och användning av förnybara drivmedel inom den tunga 
godstransporttrafiken kommer inte att påverkas i någon större utsträckning eftersom störst 
kundunderlag finns för etanol som inte är kompatibelt i befintlig dieselmotorteknik. 
 
6.1.1 Miljöklassning 
Förslaget om miljöklassning av fordonsbränslen (Proposition 2005/06:181) innebär bl.a. 
ändrade specifikationer som medför ökade möjligheter för inblandning av 
Fettsyrametylestrar (FAME) i dieselbränsle. Detta är enligt vår bedömning positivt i den 
svenska strävan att nå EU: s mål om 5,75 % förnybara drivmedel till 2010, vilket också 
uppfattas som positivt av de intervjuade aktörerna. Tidigare regler har av flera aktörer 
uppfattats som ogynnsamma ur flera synsätt men som nu i praktiken är på väg att försvinna, 
förutsatt att detta förslag implementeras. Ett frågetecken kan emellertid finnas om den nya 
bränsleblandningen lever upp till förhoppningarna ur alla aspekter. Miljöenhetschefen: 
 

”Kvar står då problematiken med att visa att det där bränslet fullt ut fungerar i 
de motorer man menar att det skall användas i, både ur hållbarhetsperspektiv 
och ur emissionsbild.”  
 

   Också Fordonstillverkaren uttrycker en viss tveksamhet inför frågan om de nya 
bränslenas påverkan på bland annat motorernas hållbarhet. 
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6.1.2 Politiska mål  
Möjligheterna att nå biodrivmedelsdirektivets (2003/30/EG) mål om 5,75 % förnybara 
drivmedel år 2010 bedöms av de olika aktörerna ha olika möjligheter att uppfyllas. Sverige, 
vars andel 2004 var 2,3 % (Regeringskansliet, 2005a, s 6), ligger bra till i förhållande till 
EU-genomsnittet, som beräknas högst vara 1,4 % om medlemsländernas individuella 
uppsatta mål hade uppfyllts till 2005 (KOM(2006) 34 slutlig). Vår bedömning är att det 
kommer att bli svårt för svensk del att kunna nå upp från 2,3 till 5,75 % på cirka sex år. 
Dock finns möjligheter, med till exempel låginblandning av syntetisk diesel som används i 
förhållandevis stor skala i andra europeiska länder såsom Frankrike (Bozbas, 2005, s 7). 
   För Europa som helhet ser det enligt vår bedömning än mer bekymmersamt ut, vissa 
länder har till exempel inte formulerat mål och strategier. Detta resonemang är något som 
stöds av de intervjuade aktörerna på myndighetsnivå. Miljöenhetschefen säger:  
 

”Ser vi till totalbehoven, EU och 5,75 % så ser jag det som en mycket tuff 
utmaning. Eftersom vi inte har (…) andra generationens biodrivmedel på plats 
egentligen. Vi har inte den första stora anläggningen i drift, och det behövs 
många anläggningar om man ska kunna nå så långt så att det börjar synas 
ordentligt som ersättning.”  

 
   En annan aspekt som kan medföra problem för att uppnå Biodrivmedelsdirektivets 
(2003/30/EG) mål är konkurrens om råvaror med andra sektorer i samhället. Med ökad 
efterfrågan kan tillgången på biomassa vara begränsad vilket kan medföra konkurrens med 
andra sektorer i samhället (Faaij, 2006, s 339). Förnybara, biobaserade drivmedel 
konkurrerar råvarumässigt med sektorer såsom livsmedelproduktion och byggnadsmaterial 
med flera vilket gör att en konkurrenssituation uppstår. Detta problem tas upp av flertalet 
av de intervjuade aktörerna. Bland annat ser Åkerirepresentanten problem eftersom 
råvaruproducenterna vänder sig till den sektorsmarknad som ger högst avkastning. Även 
forskare på området ser problem med Europas ambitioner att införa en storskalig 
användning av förnybara resurser (Faaij, 2006, s 339). 
   Vår bedömning är att en harmonisering av regler för råvarumarknaden inte heller är lätt 
att genomföra då förutsättningarna för produktion av råvaror skiljer sig markant mellan 
länder, vilket ger problemets komplexitet ytterligare en dimension.  
 
 
6.2 Långsiktig strategi och samlad politik 
Alla intervjuade aktörer anser att det krävs långsiktiga strategier från politiskt håll, eller 
långsiktighet i agerandet på marknaden för att nå framgång i denna fråga. I princip alla 
aktörer anser att det idag saknas just en tydlig, långsiktig politisk strategi som ger ett lugn 
för investerare och producenter.  
Miljöenhetschefen säger: 
 

”Vad vi ser som centralt är att det måste finnas en långsiktighet i styrmedlen 
om dessa ska få de stora effekterna eftersom det i vissa av de här 
sammanhangen handlar om väldigt stora investeringar.” 
 

Systemet som det fungerar idag, med dispenser, upplevs som otillfredsställande av flera 
aktörer. Bränsleframställaren uttrycker ur sin synvinkel detta i intervjun: 
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”Som det är nu så slår skattesystemet väldigt orättvist, och det finns ingen logik 
i det heller.” 
 

Han fortsätter: 
 

“Som det är nu när man jobbar med dispenser så är det så att de stora 
oljebolagen kan hålla väldigt noga koll på allt som görs. Och se till att störa och 
förstöra där det går, så att säga. I och med att det finns offentliga handlingar om 
alla alternativa och förnybara drivmedel. Och för att få en sådan dispens är man 
tvungen att redovisa alltför mycket detaljer både om drivmedlet och om 
tekniken. Så att det system som finns idag gynnar på intet sätt någon konkurrens 
inom området.”  
 

   Om systemet är konstruerat att det missgynnar konkurrens från mindre aktörer på 
marknaden är detta rimligtvis hämmande för utvecklingen, och i våra ögon en väldigt viktig 
del att rätta till. 
   Samordnaren uttrycker oro för att dagens system med skattebefrielse från koldioxid och 
energiskatt inte kommer att bli långvarigt eftersom det inte är ett uthålligt system. 
Energimyndigheten utreder nu möjligheterna att utarbeta styrmedel som mer liknar 
certifikat eller liknande.  
   Det är enligt vår mening viktigt att erfarenheter utbyts mellan olika länder. Förnybara 
drivmedel finns och har funnits på marknaden i Europa ett tag. Biodiesel är avgjort största 
biodrivmedlet i Europa med 82 % av produktionen, men används olika i olika länder. 
Frankrike låginblandar med antingen upp till 5 % eller 30 % medan Tyskland (med 40 % av 
produktionen) använder ren biodiesel i sina 1800 tankstationer (Bozbas, 2005, s 5-7). 
Anledningen till bränslets popularitet i Tyskland beror på den lucka i skattelagstiftningen 
som hittills gett skattebefrielse av biodiesel (Bozbas, 2005, s 8). Denna lucka har gjort att 
genomslaget i Tyskland idag har blivit så stort att myndigheterna från och med augusti i år 
kommer ta ut skatt på biodiesel, vilket gör det svårare för biodiesel att konkurrera med 
konventionella drivmedel. Denna tanke bekräftas även av Fordonstillverkaren som anser 
att skatteinförandet kan kväva produktionen och användningen av biodiesel.  
   Med detta som grund är det av vikt att en långsiktig strategi formuleras, som är baserad 
på utredningar kring konsekvenser av ökat användande av förnybara drivmedel, för att 
dessa på allvar ska ges möjligheter att konkurrera med dagens konventionella drivmedel 
under en längre tid.  
 
6.2.1 Marknadens villkor  
Centralt i alla aktörers perspektiv ligger tanken om att marknaden själv får en frihet att 
finna villkoren för vilket eller vilka typer av bränslen som ska användas, prisnivåer och 
behov. Denna frihet inbegriper klara regler om emissionsnivåer och produktionssätt från 
myndigheter.  
   Hos vissa aktörer bedömer vi dock att det finns en paradox med denna tanke då de 
samtidigt förespråkar en tydlig styrning från EU. Man vill att EU ska ge klara direktiv, 
”peka med hela handen”, om vilket bränsle som ska utvecklas och ersätta dagens 
drivmedelsförsörjning. Detta scenario innebär att en helt fri marknadssituation inte kan 
uppstå, enligt andra aktörers syn. Risken finns i ett sådant scenario att vissa bränslen inte 
ges möjlighet att konkurrera på lika villkor. I synnerhet Miljöenhetschefen uttrycker 
specifikt oro över att för tidigt ”sätta ner foten” och döma ut drivmedel som kan visa sig ha 
stor potential i framtiden.  
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   Aktörerna vill som nämnts se enklare, tydligare lagstiftning med miljöklassning av 
drivmedel och specifika drivmedelscertifikat. Med dessa ramar satta är det upp till 
marknaden själv att lösa vilken eller vilka typer av bränslen som framställs. Emellertid är 
det av vikt att ett livscykelperspektiv tillämpas vid miljöklassning och certifikatsutformning 
av drivmedel. EEA-tjänstemannen säger: 
 

“I think one of the important aspects is that you get a system were you can 
certify the different fuels. When you produce biofuels you can do it in many 
different ways. (…) Depending on how they’re produced they could be very 
little CO2 friendly and very much CO2 friendly. The range is extremely 
large…“  
 

Att livscykelperspektivet tas i beaktande vid utformning av drivmedelscertifikat är av vikt 
för att förnybara drivmedel inte ska hamna i ekonomisk skugga av fossila alternativa 
drivmedel, vilka i dagsläget är billigare att framställa. 
  Av vikt är också en harmonisering av regler gällande bränslen inom Europa samt 
internationellt, anser i princip alla aktörer. En standard med certifikat inom EU skulle bland 
annat innebära en större marknad för producenter av bränsle samt leda till att de ökande 
transporterna inom Europeiska Unionen ställdes under liknande miljökrav. Detta är något 
som stöds av Faaij, som i sin studie skriver att harmonisering av standarder och 
certifikatsprocesser internationellt är grundläggande åtgärder för ett ökat användande av 
bioenergi (Faaij, 2006, s 340). Detta kan emellertid innebära svårigheter att genomföra 
enligt vår bedömning då det saknas en gemensam energipolitik och/eller dito skattepolitik 
inom EU.  
    En lagstiftad lägre skatt på biodrivmedel jämfört med fossila drivmedel, genom 
utfärdandet av certifikat, innebär i princip en så kallad grön skatteväxling vilket kan tänkas 
medföra vissa politiska intressemotsättningsdimensioner och möjligen äventyra en 
långsiktighet i frågan. Vad som också kan tala emot en form av grön skatteväxling är som 
Åkerirepresentanten framhåller, att EU: s låga tillväxt gör det svårt för politikerna att i 
dagsläget ställa transportsektorn under ytterligare styrmedel, på grund av sektorns beroende 
av fossila bränslen.  
   Att åstadkomma en låginblandning av exempelvis syntetiskt diesel i konventionell diesel 
kräver sannolikt en politisk styrning av marknaden. Den optimala lösningen vore möjligen 
att parallellt som man låter marknaden ta fram framtidens bränsle styra dagens strävan mot 
att uppnå satta klimatmål, som en slags parallell process. 
   En studie kring drivkrafter för produktion från skogsråvara, framhåller också vikten av en 
tydlig styrning av marknaden (Björheden, 2006, s 294). Stöd från opinionen och tekniska 
möjligheter inte är nog för att driva utvecklingen framåt utan att en stabilisering och tydlig 
styrning av marknaden med skapandet av ekonomiska incitament och stimulans för denna 
förändring är nödvändig (Björheden, 2006, s 294).  
   I dagens alltmer globaliserade marknad märks tydligt att kostnadseffektivitet är en 
nyckelfaktor för lönsamhet. Om denna tillämpning tillåts agera på drivmedelsområdet kan 
det, enligt vår mening, medföra att produktion och användning av alternativa, fossila 
drivmedel gynnas. Detta eftersom dessa drivmedel, som nämnts, i dagsläget är avsevärt 
billigare att producera. Då finns risken att drivmedelsanvändningen går från ett fossilt 
beroende till ett annat, och problemen kring klimatfrågan förblir långsiktigt olöst.   
 
6.2.2 Paketlösning  
En tydlig politik med klart uttalad målsättning för förnybara drivmedel inom tung 
godstransport efterfrågas av samtliga aktörer. Denna bör innehålla en samlad paketlösning 
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inbegripande skatter, lagstiftning och investeringsstöd. En beskattning av förnybara 
drivmedel med tydliga lagstiftade krav och normer för exempelvis emissionsnivåer och 
energiinnehåll som inte i stort förändras över en snar framtid, snarare än dispens för 
enskilda drivmedel är vad som efterlyses. Antingen en skattebefrielse eller en liknande 
skattesats som övriga bränslen är vad bl.a. Bränsleframställaren önskar se. 
   Man vill undvika osäkerhet och ogynnsamma konkurrensförhållanden på marknaden för 
samtliga aktörer. Med något undantag är aktörerna överens om att lagstiftning med tydliga 
krav på bland annat emissioner är drivande för teknikutveckling och innovation.   
   Vissa aktörer pekar tydligt på nödvändigheten att öka stödet till forskning, utveckling och 
demonstration. Detta då teknikutveckling är viktigt för att öka produktionskapaciteten och 
demonstrera en fungerande teknik, som är nödvändigt för att knyta till sig investeringar från 
industrin. Ett bekymmer idag är enligt Samordnaren ett klassiskt ”moment 22”; att 
industrin väntar med investeringar innan tekniken är utvecklad och har påvisad 
tillgänglighet, vilket i sin tur kräver investeringar för att kunna genomföras. 
   Detta kan ha sin förklaring i en mer liberaliserad energimarknad på grund av minskat 
statligt stöd (Faaij, 2006, s 339). En mer liberaliserad energimarknad minskar det statliga 
stödet till forskning och utveckling eftersom marknaden och dess aktörer i större 
utsträckning sköter sig själva. Förklaringen till detta kan tolkas att en mer liberaliserad 
energimarknad ökar konkurrensen och pressar priserna, vilket gör att marknadens aktörer 
satsar mer på beprövade tekniker för att säkra kassaflödet. Enligt vår bedömning finns då 
risken att outvecklade tekniker missgynnas, som till exempel tillverkningsprocesser för 
förnybara drivmedel, till förmån för tekniker som säkerställer intäkter utan eftertanke om 
valets miljömässiga påverkan.  
   Därför är statligt finansiellt stöd en förutsättning för att skapa trygghet inom 
teknikutvecklingen över längre perioder och driva utvecklingen framåt. En ståndpunkt som 
delas av flertalet forskare på området (Faaij, 2006, s 339, Lehtilä et al, 2005, s 2756 & 
Ryan et al, 2005, s 10). 
 
 
6.3 Identifierade problemområden 
Det är vår bedömning att det finns flera problemområden och omständigheter inom dessa 
frågor vilka behöver definieras för att kunna utforma effektiva strategier och föra en 
effektiv politik.  
 
6.3.1 Tunga transporter kontra personbilar 
Noterbart menar vi är i politiska dokument och strategier att de ansatser som gjorts främst 
gynnat och behandlat personbilssidan snarare än transportsektorn. Denna iakttagelse 
bekräftas av flera aktörer, bl.a. Miljöenhetschefen, som säger följande: 
 

”… drivet på alternativbränsleområdet har handlat väldigt mycket om att ersätta 
på den lätta sidan. Och vi har försökt (…) att peka på problemet att den tunga 
sidan är väl så viktig att hitta lösningar på”. 
 

Orsaken till detta kan delvis ha sin grund i de skiljda förutsättningar som finns för fordonen 
inom de båda sektorerna, bland annat gällande krav på driftsäkerhet och hållbarhet. 
Riksdagskvinnan menar också att politikerna delvis också är orsak till detta:  
 

”På personbilssidan går vi framåt hela tiden. Vi har mål och vi ser olika 
lösningar. Så nästa del måste ju vara den tunga trafiken”.  
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Vidare fortsätter hon lite senare i intervjun: 
 

”Jag tror fortfarande att det delvis är politiken som är ett hinder, att man inte har 
sett möjligheterna. (…) Man måste politiskt sätta väldigt tydliga och klara mål 
som är mätbara och tidsbegränsade. Det är i stort sett bara att politiken måste 
tvinga den tunga trafiken till den här formen så att alla kör åt rätt håll.” 
 

Den tunga trafiken, med befintlig dieselmotorteknik har hamnat i skymundan alternativt 
bortprioriterats av politikerna menar hon, vilket skulle vara orsaken till att så lite har gjorts 
inom området jämfört med inom personbilstrafiken. 
 
6.3.2 Försörjningstrygghet kontra klimatproblematik  
Omedvetenhet kring olika bränslens miljöpåverkan kan, menar vi, tillsammans med oro 
kring oljans framtid skapa problem. Miljöenhetschefen ställer två begrepp mot varandra 
som gör de politiska besluten mycket centrala inom drivmedelsområdet; 
försörjningstrygghet och klimatproblematik.  
 

”Det är ju en gigantisk omställning, så den är central av det skälet, kalla det 
försörjningstrygghet, men den är också central eftersom klimatproblematiken 
kanske är en av de största utmaningarna människan har.” 
 

Detta gör omställningen till en svår balansgång mellan dessa begrepp och om man ser till 
EU: s Grönböcker (KOM(2000) 769 och KOM(2006) 105) ligger tyngdpunkten tämligen 
tydligt på försörjningstrygghet. Detta kan tyckas oroande med tanke på klimatfrågans 
angelägna behov av handling. Miljöenhetschefen säger:   
 

”Är det bara försörjningstrygghet med i bilden, då återkommer jag till risken att 
istället för att använda olja och gas hamnar i att använda andra fossila råvaror, 
och då finns risken att vi accelererar klimatproblematiken istället, och det vore 
olyckligt.”   
 

Vägtransporterna är en central del i det moderna samhället och denna omställning gör den 
till en central fråga för samhället.  
 
6.3.3 Kortväga respektive långväga transporter  
En uppfattning som uttryckts av intervjuade aktörer är för att åtgärder inom den tunga sidan 
av vägtransporterna skall få full genomslagskraft krävs att man delar upp detta område i 
olika segment. Framförallt bör transporter på väg beträffande geografiskt avstånd skiljas åt. 
Tunga transporter inom ett begränsat geografiskt område har förhållandevis goda 
förutsättningar för en introduktion av förnybara drivmedel, också specifikt regionalt 
tillämpliga sådana. Miljöenhetschefen säger:  
 

”Flottor i begränsade geografiska områden, där finns det ganska goda 
förutsättningar för en introduktion. Det är ingen komplicerad infrastruktur, man 
behöver kanske ett eller ett par tankställen i en ganska stor stad.” 
 

Det är även inom begränsade geografiska områden som störst framgång skett för en 
introduktion, främst med etanol- och biogasdrivna bussar för lokaltrafik. Samordnaren, 
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som arbetar mycket med lokala flottor, bedömer förutsättningarna där som goda för en 
övergång mot förnybara drivmedel.  
   För tunga vägtransporter över stora geografiska områden har inte utvecklingen varit lika 
god. Enligt myndighetspersoner finns väldigt mycket kvar att göra på detta område. 
Miljöenhetschefen säger:  
 

”På långväga transporter, då är det väl i princip…ingenting. Och där behövs det 
verkligen sättas in insatser.” 
 

Detta korta citat visar på avsaknaden, och behovet, av åtgärder inom den tunga sektorn från 
politiskt håll och kan sägas representera i princip samtliga aktörers uppfattning av den 
rådande situationen inom området.  
 
6.3.4 Bränslens olika förutsättningar  
De bränslen som är aktuella för marknaden idag bedöms ha olika potential av olika aktörer. 
För några aktörer framstår valet av ett bränsle som självklart medan andra aktörer anser att 
det är för tidigt att bedöma vilket bränsle man bör satsa på. De olika aktörernas divergens i 
fokus ligger till grund för denna skillnad i inställning.   
   Myndighetsaktörerna, EEA-tjänstemannen, Miljöenhetschefen och Samordnaren anser att 
det är för tidigt att sätta ned foten med vilket drivmedel som det bör satsas på.   Framförallt 
EEA-tjänstemannen ser det som onödigt att störa marknaden för mycket då det i framtiden 
troligen inte kommer att handla om ett bränsle, utan antagligen en variation av olika 
bränslen. Även Samordnaren anser det mycket viktigt att låta marknaden själv bestämma 
vilket bränsle som skall prioriteras och att myndigheter skapar förutsättningar för detta.  
 

”Jag tror det är viktigt att vi som myndighet inte styr marknaden. (…) 
Myndighetens roll är att finansiera så att tillverkarna får en syntesgas som de 
kan göra drivmedel av, så får marknaden bestämma.” 
 

Andra aktörer, framförallt Fordonstillverkaren, påpekar fördelarna med bränslen enligt en 
gemensam standard, bland annat att utveckla motorer med högre energieffektivitet, lägre 
emissioner och så vidare. Majoriteten av aktörerna är dock överens om att utveckling och 
produktion bör ses i ett livscykelperspektiv. EEA-tjänstemannen säger: 
 

”From our point of view the important thing is that the politicians carefully look 
after the environmental impact with the decisions they make. (…) whenever 
they identify the fuels that can be available for significant amounts in the future, 
then they should make a serious effort finding out “what are the environmental 
impacts choosing one fuel over another”.” 
 

Detta anser även Ryan et al som betonar vikten av att ett livscykelperspektiv bör appliceras 
vid jämförelse med olika drivmedel då miljöpåverkan skiljer sig markant och är specifikt 
för varje enskilt land (Ryan et al, 2005, s 4). Vår bedömning är att det är på denna punkt 
som den mest signifikanta skillnaden kan urskiljas mellan förnybara och konventionella 
drivmedel. Med certifikat framtagna ur ett livscykelperspektiv, som tidigare nämnts, 
integreras miljöhänsynen i det politiska beslutfattandet. 
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6.4 Förutsättningar  
Denna frågas komplexitet gör att det krävs en variation av åtgärder för att framgång skall 
nås, följande två har vi ansett som utgångspunkt för fortsatt arbete för en övergång till 
förnybara drivmedel. 
 
6.4.1 Behov av investeringar  
Med en marknad given frihet att finna optimala lösningar för typ av bränsle, slutlig 
prissättning och annat torde fokus för det politiska arbetet enligt oss i huvudsak hamna på 
direkta investeringar som medför en teknikutveckling samt möjligheter till privata 
investeringar på området. Föresatsen som Samordnaren och Energimyndigheten har i sitt 
arbete, att få fram en syntetisk gas från biomassa som sedan kan användas till flera olika 
bränslen ger i teorin marknaden möjlighet att finna lösningar. Problemet idag är som 
nämnts att privata investerare i stort lyser med sin frånvaro. 
   Det finns ett flertal forskare som också pekar på behovet av investeringar. Lehtilä et al 
skriver att om teknikutveckling görs i tid kan det innebära kraftiga utsläppsreduktioner av 
växthusgaser och innebära en förutsättning för stabilisering av växthusgaser i atmosfären 
(Lehtilä et al, 2005, s 2756-2757). Även Ryan et al skriver att investeringar och 
effektiviseringar på biodrivmedelsområdet är en förutsättning om dessa ska kunna 
konkurrera med dagens konventionella drivmedel (Ryan et al, 2005, s 10).  
   Dock bör dessa investeringar startas upp i tid, eftersom energisystem kräver lång tid för 
förändring och potentialen av teknikutveckling kan endast uppnås till fullo om 
investeringar införs i tid (Lehtilä, 2005, s 2756). Det är vår bedömning att detta är ett 
mycket viktigt område att arbeta med för att förnybara drivmedel skall på allvar kunna 
konkurrera med konventionella drivmedel. Speciellt med tanke på Kommissionen mot 
oljeberoendets mål om att Sverige skall bryta beroendet av olja till år 2020.  
 
6.4.2 Samordning och kommunikation  
Komplexiteten i denna fråga gör att kommunikation mellan aktörerna är en viktig del 
menar vi. Det Samordnaren nämner, att svenska myndigheter inom samma område talar 
med en röst, är en god start. Kommunikation är nödvändig oavsett fri marknadssituation 
eller striktare politisk central styrning. Skall framgång nås är det av största vikt att aktörer i 
samhället samordnar sina resurser och arbetar mot samma mål, enligt aktörernas 
uppfattning. Man eftersträvar en tydlig, långsiktig strategi som ger ett lugn åt investeringar 
och teknikutveckling. Miljöenhetschefen säger: 
 

”Går vi fel så kan det kosta väldigt mycket också utan att del leder till någon 
nytta.” 
 

Åkerirepresentanten fortsätter: 
 

”Det tycker jag inte vi har råd till om vi ska ställa om till hållbar utveckling. 
Varje misstag kostar ju 10-15 år att ställa tillbaka plus att vi har bränt en massa 
resurser, som skulle ha kunnat användas i rätt riktning.” 
 

Samordnaren talar om tidigare brister i kommunikation rörande frågan som helhet, och ett 
tunnelseende hos alla inblandade aktörer:   
 

”Det har varit väldigt mycket "stuprörstänkande". Jag har ju hållit på med det 
här länge och det har inte funnits någon dialog mellan drivmedel och drivlinor, 
vilket jag ansett varit fel.” 
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Som tidigare nämnts är denna fråga är splittrad mellan flera olika departement, enligt 
uppgift mellan sex stycken (Guldbrand, 2006), vilket är något som tas upp som en 
hämmande faktor av Miljöenhetschefen: 
 

”Men när det väl kommer till beslut som ska gynna sådana här saker forskning, 
investering och produktion, då handlar det ofta om ekonomiska styrmedel och 
då hamnar man tillbaka på riksdags- och regeringsnivå. Och då är det 
organiserat att du har ett miljödepartement, ett näringsdepartement, ett 
finansdepartement och så vidare. Det blir på det viset splittrat”. 
 

Enligt vår bedömning krävs en integrerad samordning mellan involverade departement och 
med fördel en minister med uttalat ansvar för områdets utveckling. Som läget är idag är 
osäkerheten stor hos potentiella investerare, allmänhet och övriga intressenter kring 
framtida politiska beslut inom drivmedelsområdet. Med en samordning på den politiska 
nivån skulle detta sannolikt stärka kommunikationen och budskapen till investerare, 
allmänheten och övriga intressenter och på så sätt skapa trygghet kring frågan. 
Ståndpunkten stöds av andra studier på området, bland annat nämner Faaij i sin studie just 
att det krävs samordning och integrerade strategier mellan departement då 
bioenergiområdet spänner över flertalet politiska och samhälleliga sektorer (Faaij, 2006, s 
339). 
    Ett positivt framsteg är Kommissionen mot oljeberoende som i sin förlängning kan ge en 
utgångspunkt till en politisk och övrig samordning av frågan. Av vikt ur miljösynpunkt är 
även där att fokus inte i hamnar i alltför stor utsträckning på försörjningstrygghet utan på 
lika delar klimatproblematik. 
   Avslutningsvis är myndighetsaktörerna; Samordnaren, Miljöenhetschefen och EEA-
tjänstemannen mycket tydliga med att drivmedel bara är en del av tre sammanhängande 
och betydelsefulla delar gällande övergången till förnybara drivmedel inom 
vägtransportsektorn: drivmedel, drivlinor och emissioner, vilket man bör ha i åtanke. 
Förnybara drivmedel, resurssnålare fordon och lägre emissioner är en förutsättning för att 
ett hållbart vägtransportsamhälle skall uppnås.  
   Möjligen bör man också från politiskt håll börja problematisera behovet av vissa 
långväga transporter som andra aktörer i denna studie påtalat. 
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7. Slutsatser 
De intervjuade aktörerna framhåller vikten av långsiktiga strategier från politiken för att 
skapa en trygghet för investeringar och teknikutveckling. Dagens avsaknad av långsiktighet 
inom politiken på området hämmar tillväxten av förnybara drivmedel menar man och då 
framförallt inom de tunga vägtransporterna. Det krävs ett skifte i fokus från den lätta sidan 
till en mer balanserad vikt mellan vägtransportsektorns olika segment för att en hållbar 
vägtransportsektor skall uppnås.   
   Samordning mellan olika politiska områden är en förutsättning att förnybara drivmedel 
ska ges möjligheter att konkurrera och utvecklas för att ersätta dagens fossila drivmedel är 
en tydlig ståndpunkt från aktörerna. En tydlig ansvarsfördelning förordas från aktörerna, 
och enligt vår mening skulle sannolikt hela frågans framåtskridande gynnas av att en 
minister har uttalat ansvar för områdets utveckling, till skillnad från dagens situation.  
   Aktörerna vill se en form av långsiktig paketlösning innehållande styrmedel, lagändringar 
och investeringsstöd. De framhåller också, vilket stöds av andra studier på området, att en 
satsning krävs på forskning, utveckling och demonstration (FUD). Dagens 
produktionstekniker av förnybara drivmedel är inte utvecklade och privata investerare 
tvekar därför att göra investeringar.  
   Övergången till förnybara drivmedel är en internationell angelägenhet varför en 
harmonisering av regler är att föredra att aktörer internationellt konkurrerar på lika villkor. 
Bränslecertifikat bör utvecklas, där ett livscykelperspektiv av bränslens miljöpåverkan 
används, för att förnybara drivmedel skall kunna konkurrera med dagens fossila dito.  
   En tydlig politisk styrning bör utövas, att enbart låta marknaden bestämma kan få 
negativa konsekvenser. Risken finns att försörjningstrygghet prioriteras och 
vägtransportsektorn går från ett fossilt beroende till ett annat, något som andra studier på 
området bekräftar.  
   Med dessa åtgärder som grund skapas incitament så att förnybara drivmedel kan 
konkurrera med fossila dito. Åtgärderna skapar också möjligheter att försörjningstrygghet 
och klimatproblematiken tas på lika stor allvar, vilket är nödvändigt för att ett hållbart 
transportsamhälle skall uppnås.  
   Den kanske intressantaste slutsatsen som vi drar från denna studie är den påfallande 
relativa samstämmighet som tycks finnas mellan aktörerna i fråga beträffande hur arbetet 
med förnybara drivmedel inom den tunga godstransportsektorn på väg bäst skulle gynnas. 
Samstämmigheten observerades också om uppfattningen av problemen i dagens situation, 
trots de olika aktörernas skilda utövarområden i området. Detta kan uppfattas överraskande, 
men också positivt i det fortsatta arbetet med strävan om en tung godstransportsektor på 
väg oberoende av fossila drivmedel.  
 
 
7.1 Förslag för fortsatt forskning 
Författarna av denna studie uppfattar att få vetenskapliga studier har publicerats kring 
utveckling, möjligheter och politiska strategier inom förnybara drivmedel. Majoriteten av 
vetenskapliga studier som publicerats har fokus på specifika tekniska tillverkningsprocesser 
eller liknande, något som bekräftas av Faaij samt Ryan et al i deras studier (Faaij, 2006, 
Ryan et al, 2005).   
   Därför anses det av vikt att utvärdera de styrmedelsinsatser som införts på området. 
Vidare bör studier ske kring marknadsvillkor för förnybara drivmedel för att utröna vilka 
ramar som bör sättas. Effekterna av ökad användning av förnybara drivmedel samt de 
tekniska förutsättningarna i dagens infrastruktur beträffande dess kompabilitet är också två 
områden som bör undersökas.  
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