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tema HÅLLBARA TRANSPORTER

Inrikes transporter står för nästan en tred-
jedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. 
Det fossila drivmedlen måste ersättas 
med förnybara. 

HVO, RME, biogas, etanol... Det är lätt att gå vilse 
i floran av biodrivmedel och ingen lösning står ännu 
som solklar vinnare. Det kan verka som ett problem 
när stora tillverkare som Scania och Volvo lägger sin 
utvecklingskraft på olika bränslen och flera olika nät 
av tankstationer byggs parallellt i landet. Men mång-
falden på biobränslemarknaden kan också ses ur ett 
positivt ljus menar Peter Hildingsson, miljö ansvarig 
på transportörsnätverket TRB Sverige. De satsar stort 
på att hjälpa sina medlemsföretag att gå över till 
förnybara drivmedel och har ett 100-tal tankstationer.

– Jag menar inte att det blir enklare för att det 
finns många alternativ. Men om vi ska ställa om och 
hitta alternativ till de fossila drivmedlen måste vi ha 
en mångfald, säger Peter Hildingsson.

RÅVARAN RÄCKER INTE

Bristen på råvara gör att det inte kan bli en typ av 
biodrivmedel som ersätter diesel och bensin. 

– Vi kan till exempel inte säga att alla dieselfordon 
ska köras på 100-procentig HVO framöver, det 
finns inte råvara nog att klara hela behovet. Därför 
kommer det fortsätta vara lite rörigt framöver. 
Det handlar om att välja rätt biodrivmedel till rätt 
transport, säger Fredrik Landegren, vd på TRB.

HVO100 är annars ett högintressant alternativ 
bland nya drivmedel för tunga fordon. Det är en 
syntetisk diesel tillverkad av förnybar råvara, till 

Välkommen till  
drivmedelsdjungeln

Fredrik Landegren och Peter Hildingsson på TRB Sverige vill att 
fler tunga transporter körs på biodrivmedel. Redan i dag blandas 
förnybara drivmedel som HVO100 och RME100 in i standard-
diesel. En ökad inblandning skulle få stora effekter för klimatet.
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exempel slaktavfall och fiskrester, och kan tankas i 
ett flertal motorer som redan finns på marknaden. 
Det finns dock EU-standarder som försvårar ett rakt 
utbyte i dag.

MER BETALNINGSVILJA KRÄVS

Ett annat lovande alternativ är RME, en olja som 
utvinns från rapsfrön. Även biogas och etanoldiesel 
är alternativ med god klimatprestanda. Men TRB vill 
inte förespråka enbart en lösning – det som passar 
en aktör kanske inte fungerar alls för en annan. För 
den som står med en ganska ny fordonspark är det 
lättare att byta till ett förnybart bränsle som fung-
erar i de nuvarande diesellastbilarna än att investera 
i helt nya fordon för till exempel biogas. Naturligtvis 
spelar infrastrukturen för var och vad man kan 

tanka också en stor roll när åkerierna väljer bränsle. 
Därför är det dumt att som kund ställa krav på 
exakt vilket drivmedel som ska vara i tanken, menar 
Fredrik Landegren. Han förespråkar istället krav på 
klimatprestanda, det vill säga hur bra drivmedlet är 
med hänsyn till dess koldioxidreduktion.

Ännu är inte särskilt många av transportfö-
retagens kunder villiga att betala för en mer 
klimatvänlig transport. TRB efterlyser politiska 
styrmedel som gör det fördelaktigt att välja de gröna 
alternativen.

– EU vill att alla drivmedel ska beskattas lika. Det 
tycker vi är fel, det måste lämnas skattelättnader för 
de förnybara bränslena. Då får vi driv i både efter-
frågan och produktionen, säger Peter Hildingsson.
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