
Populärvetenskaplig sammanfattning

Sverige ställer idag allt h̊ardare krav p̊a utsläpp av växthusgaser, vilket kräver en stor omställning
av v̊ar fordonsflotta. För att n̊a framtida m̊al s̊asom en fossiloberoende fordonsflotta till 2030
krävs att fossila drivmedel med höga koldioxidutsläpp fasas ut mot bränslen med lägre utsläpp
av växthusgaser. Idag st̊ar de fossila drivmedlen för den största delen av energiförsörjningen till
transportsektorn, men andelen biodrivmedel har ökat kraftigt de senaste åren. Genom statliga
subventioner väntas ocks̊a andelen el som bränsle öka genom fler elektriska fordon, framförallt
för personbilar.

Detta examensarbete undersöker hur kostnadseffektivt det är att reducera koldioxidutsläpp fr̊an
personbilar genom att driva en bil p̊a antingen biodrivmedel eller el. Genom en bred system-
analys studeras koldioxidutsläpp fr̊an driftsfasen s̊aväl som fr̊an produktion av b̊ade bränslet
och fordonet. Detta gör det möjligt att att beräkna och jämföra hur mycket koldioxid som
släpps ut fr̊an ett fordon under hela dess livscykel, beroende p̊a vilket bränsle fordonet drivs
p̊a. Utöver koldioxidutsläpp beräknas ocks̊a produktionskostnader under livscykeln. Dit räknas
b̊ade kostnaden för fordonet och produktionskostnaden av det bränsle som fordonet drivs p̊a. I
examensarbetet har även en simulering av bränsleförbrukningen för en bensin-, diesel- och elbil
gjorts för att direkt kunna jämföra de tre drivlinorna i en identisk bil.

Totalt tio bränslen har studerats, där bensin och diesel använts som fossila alternativ. Alko-
holerna bio-etanol och bio-metanol har sedan antagits ersätta den fossila bensinen, där etanol
kan produceras med antingen spannm̊al eller sockerbeta som r̊avara och bio-metanolen har an-
tagits vara baserad p̊a skogsr̊avara. Som ersättning till den fossila dieseln har HVO fr̊an tallolja
och RME baserat p̊a raps studerats. Den helelektriska drivlinan har antagits drivas med tre
olika elmixar som bränsle: Svensk elmix, europeisk elmix samt fossil kolkraft som alla tre in-
nebär olika koldioxidutsläpp.

Kostnadseffektiviteten beräknas till sist som ’kronor per reducerat ton CO2’, och beskriver hur
mycket pengar som krävs för att reducera koldioxidutsläpp med ett ton jämfört med en bensin-
bil. De första resultaten baseras p̊a en livscykel där körsträckan är 20 000 mil, och pekar p̊a att
en dieselbil med HVO som bränsle ger högst kostnadseffektivitet av alla undersökta drivmedel
(1 207 kronor per reducerat ton CO2). Resultaten fr̊an de olika biodrivmedlen skiljer sig dock,
och vete-etanol sträcker sig upp till 2 037 kronor per reducerat ton CO2. Detta bränsle har den
lägsta kostnadseffektiviteten av de biodrivmedel som undersökts. Vidare innebär en elbil som
drivs med svensk elmix ett värde av 4 276 kronor per ton, en betydligt högre siffra än för alla
biodrivmedel. Den l̊aga kostnadseffektiviteten för denna elbil jämfört med biodrivmedel beror
till stor del p̊a den höga produktionskostnaden för fordonet självt. Om bilen istället drivs med
kolkraft höjs denna siffra till väldiga 13 785 kronor per ton. Detta p̊a grund av att elbilen är
b̊ade betydligt dyrare, och samtidigt har höga utsläpp av växthusgaser.

För att undersöka hur en förbättring av kostnadseffektiviteten skulle kunna genomföras för b̊ade
biodrivmedel och elektricitet har flera känslighetsanalyser utförts. En parameter har varierats i
taget (s̊asom vikt av fordon eller batterikapacitet för elbilen) och ändringen i kostnadseffektivitet
har studerats. Resultaten fr̊an känslighetsanalysen pekar mot att den totala körsträckan under
ett fordons livscykel har mycket stor inverkan p̊a resultatet av studien, där l̊anga körsträckor är
speciellt gynnsamt för elbilar. Elbilar har idag höga kostnader och koldioxidutsläpp kopplade
till produktionen av fordonen, men l̊aga kostnader och koldioxidutsläpp när man väl kör dem.
När en elbil väl är byggd innebär detta att den bör utnyttjas s̊a länge som möjligt. Vidare
pekar känslighetsanalysen mot att om elektriska drivlinor skall kunna n̊a samma kostnadseffek-
tivitet som biodrivmedel, behöver produktionskostnaden bli 20 till 25% lägre för fordonet självt.
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För att förbättra resultatet ytterligare kan även batteritillverkningen förändras, d̊a lägre bat-
terikapacitet och förnyelsebar el i tillverkningen av batterierna innebär mycket lägre utsläpp av
växthusgaser. För fordon som istället drivs p̊a biodrivmedel finns istället mycket att vinna i att
välja mindre fordon viktmässigt, men ocks̊a i form av mindre motorer med lägre slagvolymer.
Dessa tv̊a åtgärder innebär lägre bränsleförbrukningar och därför ocks̊a en ökad kostnadseffek-
tivitet för alla undersökta biodrivmedel. Vid storskalig produktion av biodrivmedel kan man
ocks̊a hoppas p̊a lägre produktionskostnader för biodrivmedlen, vilket kan förbättra kostnad-
seffektiviteten ännu mer.

Sammanfattningsvis finns det mycket stora möjligheter att öka kostnadseffektiviteten för b̊ade
biodrivmedel och elbilar. Stor potential finns i att motverka dagens trend, nämligen att bensin-
och dieselbilar idag blir allt större, och att elbilar säljs med allt större batterier. Att göra smarta
(och framförallt medvetna) val är viktigt för att reducera koldioxidutsläppen fr̊an transportsek-
torn, och samtidigt göra det med en hög kostnadseffektivitet.
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