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Borås. – Se här, säger han 
och knackar på det tjocka 
gjutgodset i tanken på 
TRB:s bränsleanläggning 
på Magasinsgatan i Borås. 

– Tanken ser väl inte så 
mycket ut för världen. 
Men det är innehållet som 
räknas. Här har vi ett last-
bilsbränsle med 50 pro-
cents inblandning av bio-
drivmedel, påpekar Fred-
rik Landegren och ser nöjd 
ut.

Med 15 års erfarenhet 
som säljare på ett av de sto-
ra oljeföretagen, började 
han för fem år sedan på  
transport- och miljönät-
verksföretaget TRB Sveri-
ge AB, och fick i och med 
det ett starkt fokus på de 
nya, klimatneutrala driv-
medlen.

– TRB har ett genuint 
miljöintresse, och vi ser att 
just framgångsrika miljö- 
och klimatlösningar inom 
transportindustrin är en 
överlevnadsfråga. 

– För den svenska nä-
ringen är hårt pressad, och 

Miljömålen är inte uppe i det blå: det är fullt möjligt att klara målet med en svensk fossiloberoende bil- och fordonspark inom ett par decennier, anser Fredrik Landegren, vd för transportörsnätverket TRB i Borås. Foto: Jan Lindsten

●● Den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossilt 
bränsle redan om 15 år. Många tvivlar på att målet är möjligt att 
nå. Men inte Fredrik Landegren, vd för TRB Sverige AB i Borås.

Vd i Borås 
tror på nya 
biobränslen

ett klokt och vettigt miljö-
tänkande borde vara en 
konkurrensfördel.  

TrB ägs av tolv stora 
svenska transport- och lo-
gistikföretag med sam-
manlagt 12 miljarder i års-
omsättning och 7 000 for-
don i sin flotta. De arbetar 
med drivmedelsavtal, råd-
givning och kunskaps-
spridning om miljö- och 
klimatlösningar. 

Men deras kunskaper 
används även av bland an-
dra Sveriges Åkeriföretag, 
tillägger Fredrik Lande-
gren.

– Och nu händer det 
otroligt mycket och det är 
svårt att hänga med i ut-
vecklingen. 

– Om till exempel en av 
våra åkare slutit ett trans-
portavtal med ICA, som 
har sina specifika miljö-
krav, kan vi bidra med råd 
om vilka fordon och bräns-
len som är bäst, förklarar 
han.

Den svenska riksdagen 
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Miljömålen är inte uppe i det blå: det är fullt möjligt att klara målet med en svensk fossiloberoende bil- och fordonspark inom ett par decennier, anser Fredrik Landegren, vd för transportörsnätverket TRB i Borås. Foto: Jan Lindsten

”Vi vill att biobräns-
lena ska börja kon-
kurrera med de fos-
sila drivmedlen, och 
inte med varandra”

Fredrik Landegren,
Borås, vd för TRB Sverige AB

ska relativt snart, förmod-
ligen nästa år, ta ställning 
till de förslag som lagts 
fram av miljömålsbered-
ningen (se intilliggande 
artikel). 

Här återfinns bland an-
nat målet om att göra den 
svenska fordonsflottan 
”fossiloberoende” år 2030, 
vilket definierats som att 
de klimatpåverkande ut-
släppen minskas med 70 
procent till år 2030.

Fredrik Landegren hör till 
dem som menar att detta 
är fullt möjligt, men bara 
om en mängd förutsätt-
ningar stämmer. Många 
måste göra sin hemläxa. 
Politiker i Sverige och EU, 
företag, privatpersoner.

– Det går inte att få bort 
fossila bränslen genom att 
bara ersätta med biodriv-
medel, för dessa kommer 
inte att räcka till. Vi måste 
effektivisera transportar-
betet, och gods måste flyt-
ta över till järnväg – men 
då måste den funka!

En annan förutsättning 
är att olika bränsle- och 
fordonstyper mixas, det 
räcker inte med ett eller ett 
par spår. I faktarutan här 
intill listas hur många oli-
ka bränslen och tekniker 
som det kan handla om.

Här finns hinder och 
fallgropar. Fredrik Lande-
gren beklagar det svalnade 
svenska intresset för eta-
nol, som visat sig fungera 
utmärkt i modifierade die-
selmotorer med en tänd-
tillsats i drivmedlet. 

– Svensk etanol produ-
ceras mycket klimatsmart. 
Och tänk på att 13 miljoner 
hektar åker ligger i träda i 
EU och drar bidrag, varför 
inte odla biobränsle?

det lovande RME-bränslet 
slapp svensk energi- och 
CO2-skatt, men detta upp-
fattades av EU som otillå-
tet statsstöd vilket har lett 
till en prisökning som hål-
ler på att straffa ut det från 
marknaden.

I det nya klimateffektiva 

HVO-bränslet ingår hos 
somliga tillverkare palm-
olja eller avfall från palm-
oljeproduktion – fossilfritt 
visserligen, men som kan 
vara ohållbart av andra 
miljöskäl.

– Vi har valt bort tillver-
kare där den råvaran ingår, 
vilket även Preem valde att 
göra för sin nya 50-procen-
tiga blanddiesel.  

TEXT
Jan Lindsten

jan.lindsten@bt.se
033-700 07 44

% Fakta

En flora av drivmedel och fordon 

En lång rad av olika fordonsbränslen och tekniker är nu 
under framväxt som en följd av kraven på att minska och 
på sikt avveckla de fossila bränslena. 
BT guidar här nedan i drivmedelsdjungeln:

●● Biogas: framställs av metan från organiskt avfall, läck-
ande soptippar, slam och gödsel. Finns i gas- och fly-
tande form. Kräver omfattande ny infrastruktur vid 
mackar etc.

●● DME, Dimetyleter: Dieselliknande bränsle som kan till-
verkas av biogas, slaktavfall eller restprodukten svartlut. 
Fördelaktig förbränning, kräver viss justering av motorer 
och infrastruktur.

●● ED 95: Etanol med femprocentig inblandning av ett 
antändnings- och smörjningsämne. Fungerar bra i 
modifierade dieselmotorer, kräver viss ny infrastruktur. 

●● Elvägar: Framtidsteknik, där långtradare förses med 
elmotor och körs på elektrifierade huvudvägar, och på 
tvären med mindre bränslemotor, eller med ett extrabat-
teri. Första provsträckan invigd nyligen, Gävle-sandvi-
ken.

●● Hybridfordon: Kombinerad el- och bränsledrift, främst i 
personbilar och bussar, vars många stopp gör eldrift 
idealisk. Växer snabbt, börjar komma även på lastbilssi-
dan.

●● Högre inblandning: Minskad klimatpåverkan genom 
inblandning av olika biodrivmedel i vanliga dieseloljan. 
Erbjuds av flera oljebolag i olika inblandning, t ex Preem 
ACP Evolution eller statoils Miles Diesel Bio.

●● RME 100 (Rapsmetylester): Hög klimateffekt, kräver 
enklare omställning. svenska användningen har hin-
drats av EU:s beslut att konkurrensneutralitet med fossil 
diesel måste råda.

●● HVO 100: Hydrerade vegetabiliska oljor skapar ett helt 
nytt, helt fossilfritt bränsle, identiskt med diesel. Fram-
ställs även av palmolja och dess avfallsprodukter, vilket 
står i strid med andra hållbarhetsmål.

Det årliga totala behovet av drivmedel i sverige, mycket 
översiktligt räknat, uppgår till cirka fem miljoner ton. som 
en jämförelse produceras (Preem) respektive importeras 
(Neste, Finland) 600 000 ton av det nya  fossilfria HVO100 
nästa år. 

BT den 24 nov 2015
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Borås. På bilbesiktningen 
på Ramnaslätt i Borås vän-
tar Conny Bertilsson, Hil-
lared, på att få köra in i hal-
len med sin Volvo 940, en 
gammal svensk klassiker 
som inte precis har någon 
miljöstämpel på sig.

– Den drar omkring 0,9 
liter per mil. Det är väl nå-
got mindre än tidigare mo-
deller, säger Conny Ber-
tilsson som alltjämt jobbar 
halvtid i sitt yrke trots att 
han fyllt 70.

Trots sitt resande i jobbet 
blir det inte mer än om-
kring 2 500 mil per år vid 
ratten för Conny, som för-
klarar att han försöker hål-
la nere bilkörningen av 
ekonomiska skäl.

– Bil är dyrt, både för 
samhället och för mig pri-
vat och jag säljer ju inget 
bakom ratten. Fast jag kan 
nog inte påstå att jag försö-
ker köra mindre för miljön 
skull, men kör jag mindre 
får jag ju miljön på köpet.

Conny Bertilsson tycker 
det är rätt att försöka 
minska bilismen. Men tror 
inte på hårda nypor och 
tvång.

– Det måste vara be-
kvämt, effektivt och lön-
samt för den enskilde att 
göra rätt, annars når man 
ingen vart. 

Fast att få bort det mesta 
av de fossila bränslena om 
15 år tror han kan bli omöj-
ligt.

– Det handlar om så 
enorma mängder med 
bränsle, hur ska det gå att 
få fram tillräckligt mycket 
biogas, el och annat? Väte, 
kan det bli något?  Och vad 
jag förstått är biogas en 
riktigt dålig affär i Borås.

– Men det är bra att före-

tagen jobbar för att få fram 
nya fordon, även om det är 
på experimentstadiet. För 
det förstår väl alla att det 
inte går att bränna så 
mycket olja som vi gör i 
dag. 

– Fast samhället har ut-
vecklats på ett sätt som 
skapat mycket trafik. 

En annan bilist, Jacob La-
gerkrantz, Alingås, har 
funderat riktigt djupt och 
länge om bilens framtid i 
ett Sverige som tar sitt ful-
la klimatansvar. 

Han har varit ordföran-
de i Gröna Bilister och har 
nu, tillsammans med Mat-
tias Goldmann bildat nät-
verket ”2030-sekretaria-
tet” som ett slags stödor-
gan för att förverkliga re-
geringens mål.

Jacob Lagerkrantz tar 
fasta på vad Conny Bertils-
son nämnde allra sist, bil-
beroendet.

– Ja, att minska de stän-
digt ökande transporterna 

är nog den största utma-
ningen. Allt vi bygger i dag 
måste ta sikte på att mins-
ka transporterna.

städerna måste få en an-
nan, tätare struktur. 
Landsbygden kommer att 
vara fortsatt beroende av 
bilåkande, men Lager-
krantz pekar på att ett väl-
utbyggt bredband gör att 
hemarbetet kan öka kraf-
tigt. Både i stad och bygd.

– 30 procent av alla oss 
som jobbar gör det framför 
datorn. Här finns en jätte-
potential som samhälls-
planeringen inte börjat 
uppmärksamma förrän 
nu, säger han.

När det gäller teknikut-
veckling, effektivisering 
och bränslen händer oer-
hört mycket, betonar han. 
Och nämner ett tydligt ex-
empel: med förbättring av 
logistiken har åkerinä-
ringen kommit fram till att 
utsläppen kan minskas 
med 50 procent per tonki-
lometer fraktat gods.

– Det betyder att de för-
nybara bränslena inte be-
höver ersätta all dieselolja 
som förbränns i onödan i 
dag, säger han hoppfullt.

tEXt
Jan LindsTEn

jan.lindsten@bt.se
033-700 07 44

●● 2030, om 15 år, ska den svenska fordons
flottan vara ”oberoende” av fossila bränslen.

●● Bilburne försäljaren Conny Bertilsson sympa
tiserar med målet men tror inte det går att klara. 

Jordens framtid
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”Det måste vara effektivt 
och lönsamt att göra rätt”
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Vad händer  
inför 2030?

2016: Regeringen lägger 
förslag om ett kvotplikts-
system som tvingar samt-
liga fordonsbränslepro-
ducenter att tillverka en 
viss mängd förnybara 
drivmedel. Beslut ska tas 
före 2018.

2017: Ett ”bonus-malus-
system” införs för person-
bilsparken, där nya fordon 
med låga utsläpp av kol-
dioxid premieras med en 
bonus vid inköp, medan 
fordon med höga utsläpp 
belastas med högre skatt. 
Förslagets detaljer pre-
senteras under 2016.

2020: Samtliga EU-län-
der ska ha uppnått målet 
att minst tio procent av 
drivmedlen ska vara för-
nybara. Sverige har redan 
idag uppfyllt målet med 
råge, med 16 procent för-
nybara bränslen.

% fakta

Transporter

●● transporterna inom 
Sverige släpper ut när-
mare 19 miljoner ton 
fossil koldioxid (eller 
andra växthusgaser, 
omräknat till CO2). 95 
procent av utsläppen 
kommer från väg-
transporterna.

●● Inrikestransporterna 
står för 32 procent av 
Sveriges totala utsläpp 
av fossil CO2. Om utri-
kes sjöfart och utrikes 
flyg räknas in står 
transporter för 41 pro-
cent av utsläppen, 24 
miljoner av totalt 59 
miljoner ton.

●● Den svenska konsum-
tionen av dieselolja 
uppgår till nio miljoner 
kubikmeter per år. EU:s 
totala förbrukning är 
250 miljoner kubikme-
ter diesel.

●● Persontransporterna i 
Sverige har ökat från tio 
miljarder kilometer 
(”personkilometer”) per 
år 1950 till 120 miljar-
der år 2010, varav 100 
skett med personbilar 
och till mindre del (8 
procent) med buss.

●● Sedan 2010 har den 
60-åriga trenden med 
ständig ökning av per-
sontrafik planat ut. Det 
antas bero på ett mins-
kat användande av per-
sonbilar, främst i stor-
stadsmiljö.

Gubbe och bil. En kombination som inte alltid står för modernt 
miljötänk. Men Conny Bertilsson tycker målet att minska 
utsläpp och bilåkande är bra. Foto: Jan Lindsten

●QKlimatmötet i Paris

Det är 
nU Det  
gäller

*Målet ”fossiloberoende fordonsflotta 2030 tolkas som att de flesta fordonen körs med förnybara bränslen, och fossila koldioxidutsläpp minskat med ca 80 procent 
jämfört med 1990. **2050 är samtliga fossila bränslen borta och har ersatts av förnybart (inkl el), samt effektivisering och omplanering till ett transportsnålare samhälle.
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”Miljömålen går 
absolut att nå” 
säger utredaren
– Nu när vi politiker är 
eniga om klimatmålen 
kan vi börja bråka om 
vilka styrmedel som 
krävs, säger västsvenske 
riksdagsmannen Rickard 
Nordin (C), en av ledamö-
terna klimatmålsbered-
ningen.

göteborg. Nordin var 
nyligen på politikerveck-
an i Almedalen, och dess-
förinnan med på det sto-
ra klimatmötet i Paris.

Inför detta intervjua-
des han i BT och uttalade 
sig då hoppfullt om för-
utsättningarna att nå 
framåt. De förhoppning-
arna har inte grusats, 
menar han.

– Nej, för det absolut 
viktigaste, som jag anser, 
blev verklighet – nämli-
gen ett beslut om att Pa-
risavtalet ska tas upp och 
revideras vart femte år av 
världssamfundet i takt 
med utvecklingen.

– Och vi gör faktiskt nu 
en kopia av det här ar-
betssättet i miljömåls-
beredningen och lägger 
förslaget att regeringen 
ska utvärdera den svens-
ka klimatpolitiken vart 
fjärde år.

Efter Almedalen utta-
lades kritik i debatten 
mot att den till synes allt 
allvarligare utvecklingen 
av klimatet inte var mer  
i fokus i partiledarnas tal. 
Men Nordin instämmer 
inte i den.

– Det finns just inte nå-
gon skiljelinje mellan 

partierna i klimatfrågan 
längre, och saknas ett 
konfliktperspektiv är 
den inte så intressant att 
ta upp i ett politiskt tal.

– Men det var mycket 
fart i de många seminari-
erna om klimatomställ-
ningen, även om inget av 
detta nådde igenom 
mediebruset.

Nordin deltog själv i 21 
seminarier, många med 
fokus på transportsek-
torn och anser, i likhet 
med Fredrik Landegren i 
artikeln här intill, att ut-
vecklingen är lovande på 
många sätt.

– Många saker måste 
hända samtidigt. Att 
byta drivmedel räcker 
inte enbart, utan vi mås-
te även få nya möjlighe-
ter till hemarbete med 
bättre bredband, mer bil-
pooler och utökad pend-
ling, till exempel.

Jan Lindsten

”Klimatdebatten går absolut åt rätt håll”, tycker riksdags-
ledamoten och ledamoten i miljömålsberedningen Rickard 
Nordin, Göteborg. Foto: Lars-Åke Green 
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Miljömålsberedningen

●● samtliga partier utom sverigedemokraterna ingick i 
Miljömålsberedningen, med syftet att arbeta fram en 
långsiktig klimat- och luftvårdsstrategi för landet.

●● Beredningen anger målet ”nollutsläpp” av fossila 
växthusgaser år 2045, varav 85 procent ska avse 
utsläpp i sverige.

●● Klimatpåverkande utsläpp inom inrikes transporter 
ska minska med 70 procent till år 2030 (jämfört med 
2010), vilket ska ske med nya bränslen, gynnande av 
kollektivtrafik, cykling, gående, elektrifiering av vägar 
och ökade sjö- och järnvägsfrakter.

BT den 22 november 2015
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Jordens framtid
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Detta är 
Parismötet

●● COP 21, ”Conference of Par-
ties”, inleds den 30 november  
och avslutas den 11 decem-
ber. samtliga FN:s 196 med-
lemsländer närvarar.

●● Mötet hålls i den 18 hektar 
stora mäss- och utställnings-
anläggningen Le Bourget i 
Paris norra utkant.

●● Totalt väntas 40 000 perso-
ner delta i förhandlingarna, 
och i en rad sidoarrangemang. 
som en följd av terrorattenta-
tet kommer flera av dessa att 
inskränkas, eller ställas in 
efter beslut av de franska 
myndigheterna.

●● Det finns plats för 3 000 ack-
rediterade journalister.

●● Parismötets yttersta mål är att 
ett bindande, globalt avtal ska 
träda ikraft 2020 då det för-
längda Kyoto-avtalet går ut.

●● I avtalet ska samtliga världens 
länder förpliktigas att minska 
sina växthusgasutsläpp så att 
Jordens medeltemperatur inte 
stiger mer än två grader under 
detta sekel, i förhållande till 
förindustriell tid.

●● De rika länderna ska ombe-
sörja att en grön investerings-
fond från och med år 2020 
tillförs 100 miljarder dollar 
årligen för att hjälpa utveck-
lingsländernas omställning, 
och till skyddsåtgärder i kli-
matdrabbade och resurs-
svaga länder.

% fakta

Andra väst- 
svenskar i Paris

●● Johan Büser, 
Göteborg, riks-
dagsledamot 
(s), miljö- och 
jordbruksut-
skottet.

●● Tomas  
Kåberger, Chal-
mers, professor i 
fysisk resursteori

●● Thomas Ster-
ner, Göteborgs 
Universitet, professor i miljö-
ekonomi

●● Åsa Löfgren, Göteborgs Uni-
versitet, lektor i nationaleko-
nomi och statistik

●● Linda Soneryd, Göteborgs 
Universitet, docent i sociologi 

●● Håkan Thörn, Göteborgs 
Universitet, professor i socio-
logi

●● Åsa Wettergren, Göteborgs 
Universitet, docent sociologi 
och arbetsvetenskap

●● Janine Alm 
Eriksson, 
Alingsås, riks-
dagsledamot 
(MP)

●● Bijan Zaijnali, 
Trollhättan, ord-
förande (s) för 
sKL:s bered-
ningsgrupp för 
klimatet

Västsvenskar på väg till klimatmötet. Rickard Nordin, centerriksdagsman och Carolina Bruseman, Grön Ungdoms nationella sammankallare,  tror det kan 
göras framsteg - men varnar också för att det inte får bli som i Köpenhamn, där luften gick ur opinionen efter allt för uppskruvade förväntningar.


