Drivmedel – vad finns för alternativ till bensin och diesel?
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Vilket val står du inför?
• Bil och bränsle
-

Val av drivmedel till befintlig bil
Minska storlek på fordon
Byta bil eller inte
Val av begagnad bil
Konvertera befintlig bil
Val av ny bil

• Förutsättningar och behov
-

Tank-/laddmöjligheter
Kollektivtrafik
Cykel, gång
Förändrade resmönster
- Minskat resande
- Minskat bilägande

• Förändrade politiska
förutsättningar?
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Vilka är de fossilfria alternativen?
• Vad innebär fossilfritt?
- Olika definitioner
- Aldrig 100% fossilfritt i ett
livscykelperspektiv
- Betydande utsläppsminskning
jämfört med fossil bensin/diesel

• Ej fossilfria alternativ
- Låginblandning
- Reduktionsplikten
- Elhybrider

• Fossilfria alternativ
-

Dieselbil + HVO
(Dieselbil + RME)
Etanolbil + E85
Gasbil + biogas
Laddhybrid + el + fossil bensin
Elbil + el
(Bränslecellsbil + vätgas)
(Framtida alternativ)
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Dieselbil + HVO
• Bilen
- Vanlig dieselbil, men alla modeller
inte godkända för HVO
- Kolla garantier och försäkring
- Kan tankas med fossil diesel

• Bränslet
-

Används även till inblandning
Stor efterfrågan
Frågan om palmoljeprodukter
Finns på många tankställen –
oklar utveckling (uppgång?)
- Global efterfrågan på sikt?
- Något dyrare än fossil diesel
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Etanolbil + E85
• Bilen
- Särskild flexifuel-bil eller
konvertering krävs
- Endast en modell på marknaden
- Begagnade bilar finns
- Ungefär samma pris som vanlig bil

• Bränslet
- 85% etanol, 15% bensin
(75/25 på vintern)
- Finns på många tankställen –
oklar utveckling (nedgång?)
- Priset varierar, men milkostnad
nära bensin
- Kan tankas med fossil bensin
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Gasbil + biogas
• Bilen
- Särskild bil eller konvertering
krävs
- Många modeller på marknaden
- Ibland något högre inköpspris
- Begagnade bilar finns

• Bränslet
- Endast enstaka tankställen i
Gävleborg-Dalarna och norrut
- Långsam uppgång
- Ofta billigare än bensin per mil
- Kan även tankas med fossil
naturgas och fossil bensin
(separat tank)
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Laddhybrid + el + fossil bensin
• Bilen
- Skilj från elhybrid (mild, full, etc.)
- Enstaka modeller tankas med
diesel (fossil alt. HVO)
- Dyrare i inköp än vanliga bilar
- Kör- och laddmönster avgörande
- Räckvidd på el: <75 km
- Funkar som elhybrid när batteriet
är ”urladdat”
- Många nya modeller
- Få begagnade modeller

• Bränslet
- Laddning
- Hemma + arbetsplats
- Destinationsladdning

- Billigt att köra på el
- Vanlig bensin när batteriet är
”urladdat” (eller av andra skäl)
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Elbil + el
• Bilen
- Räckvidd: ca 200-600 km,
ca 30% kortare på vintern
- Körmönster avgörande
- Begränsat men ökande utbud
- Frågan om hållbara material
- Dyrare i inköp än vanliga bilar
- Få begagnade modeller

• Bränslet
- Laddning
-

Hemma
Laddning på arbetsplatser
Destinationsladdning
Snabbladdning

- Billigt att köra på el
- Elproduktion kan ha olika
miljöpåverkan
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Avslutning
• Sammanfattning
- Resmönster avgörande –
vad ska bilen användas till?
- Vilket val står du inför?
- Många fossilfria alternativ, som
passar bäst i olika situationer
- Den enskilde konsumentens roll
- Hållbara råvaror för bränslen och
material i bilar

• Framtidsutsikter
- Inget stopp för vägtransporter,
men tillväxten behöver dämpas
- Många fossilfria alternativ behövs
- Stora skillnader i förutsättningar
och behov, ex. stad-landsbygd
- Mindre fokus på att äga fordon
- Mer fokus på regionala resurser
och inhemsk produktion
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Läs mer!
• Konsumentguide:
Vilket förnybart drivmedel
passar mig bäst?
• RATT-X bilkostnadskalkylator

• RATT-X hemsida:
www.hig.se/ratt-x
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