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1  Klimatpolitiska rådets rapport 2019, s.63

Sammanfattning

Omställningen av transportsektorn från användning av 
fossil energi, som driver på klimatförändringar genom 
stora utsläpp av koldioxid, till fossilfria lösningar är 
en förutsättning för att Sverige ska nå de nationella 
klimatmålen samt de internationella åtaganden 
som gjorts både inom EU och genom Parisavtalet. 
Klimatpolitiska rådet konstaterar i sin rapport 2019, som 
fokuserade på transportsektorn, att omställningen går för 
långsamt. Rådet är tydliga med vad som krävs för att nå 
klimatmålen:

”… det finns inte någon realistisk väg för att uppnå 
2030-målet som inte innehåller betydande 

bidrag från alla de tre åtgärdsområdena: ett mer 
transporteffektivt samhälle, snabbare elektrifiering 
och en ökad andel bioenergi i effektivare fordon.” 1 

Etanollösningar för tunga fordon baseras på svensk 
fordonsteknik och kan drivas med svenskproducerat 
drivmedel. Innovationsklustret EthaDrive syftade till att 
visa på möjligheterna som en ökad användning av ED95 
i Sverige skulle medföra. Samtidigt skulle EthaDrive 
undersöka och testa lösningar för att överkomma hinder 
för uppskalning. I ansökan till innovationsklustret listades 
följande faktorer som marknaden upplevde som hinder:  

• Högre investeringskostnad för fordon, jämfört med 
konventionell diesel.

• Upplevd risk för låga restvärden på begagnade 
fordon.

• Högre driftskostnader för service, jämfört med 
konventionella dieselfordon.

• Upplevd osäkerhet kring framtida bränslepriser 
till följd av historisk kortsiktighet och ryckighet i 
beskattningen av etanol.

• Osäkerhet kring geografisk tillgång på ED95 
eftersom det kräver separat tankinfrastruktur.

EthaDrive startade i oktober 2019 avslutades i december 
2021, även om fordonen rullar vidare under hela 2022. I 
denna rapport konstateras att ED95 som systemlösning 
under projekttiden inte har nått den marknadsacceptans 
som krävs för ökad användning av etanol för tunga 
vägtransporter. Utvärderingen av fordon och drivmedel 
visar att åkare och transportörer upplever betydande 
osäkerhet som påverkar totalbedömning negativt. 
Samtidigt finns det viktiga och positiva omdömen som 
på ett tydligt sätt visar på potentialen för ED95 som ett 
drivmedel för tunga vägtransporter i stor skala. 

ED95 skulle kunna stå för en betydande andel av de 
biodrivmedel som behövs för att klara omställningen i 
Sverige till 2030. För att realisera potentialen krävs att 
flera intressenter samverkar för att gemensamt skapa 
förutsättningar för en större uppskalning. Det är lätt att 
peka på att det krävs politisk vilja och politisk handling för 
att realisera detta, men det krävs samtidigt investeringsvilja 
i tankinfrastruktur samt långsiktig tillgång till fordon 
med kringtjänster, såsom service och reservdelar. För 
att privata intressenter ska visa investeringsvilja, krävs 
en trovärdig marknad. En trovärdig marknad förutsätter 
både åkare som vill köra på ED95 samt transportköpare 
som kravställer på ett relevant sätt och som är beredda 
att erbjuda ekonomiska incitament och förutsättningar för 
transportörerna. 

En bred uppslutning av intressenter kan skapa de 
förutsättningar som krävs för att göra etanol för tunga 
transporter ekonomiskt intressant för de privata aktörer 
i transportbranschen som fattar investeringsbesluten. 
Samtidigt kan samhällsnyttan realiseras i form av 
lägre klimatutsläpp samt sidonyttor som till exempel 
bättre luftkvalitet och högre självförsörjningsgrad. För 
att sluta cirkeln har politiken en möjlighet att skapa 
de förutsättningar som krävs för övriga aktörer genom 
styrmedel och tydliga regleringar. På så sätt kan en 
gemensam kraftsamling, med stöd i hela värdekedjan, 
bryta det moment 22 som idag begränsar utveckling och 
uppskalning av etanol för tunga transporter.

https://ethadrive.se/
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The transition of a transport sector heavily dependent 
on fossil energy, which causes climate change by large 
emissions of carbon dioxide, to fossil free solutions 
is without doubt necessary for Sweden to reach the 
climate goals. This is true for the national goals as well 
as for international commitments, both within EU and the 
Paris agreement. In 2019, The Swedish Climate Policy 
Council, that evaluates government policies, came to the 
conclusion that the governing bodies in Sweden do too 
little and are too slow to reach the climate targets. The 
council is very clear on what it will take to reach the goals 
of the transport sector:

“…there is no other realistic way to reach the 
climate goal set for 2030, than significant 

contributions to mitigate CO2 emissions In three 
major areas: a more transport efficient society, 

accelerated pace of electrification and an increased 
share of bioenergy in more efficient vehicles.” 

Ethanol solutions for heavy road transports are based 
on Swedish vehicle technology that can be powered by 
domestically produced fuel. The purpose of the innovation 
cluster EthaDrive was to showcase the possibilities that 
could arise from large scale use of ethanol to power 
heavy road transport. At the same time the cluster should 
investigate and demonstrate solutions to overcome 
showstoppers to market growth. In the funding application 
for the innovation cluster, the following showstoppers 
were defined:

• Higher perceived investment costs from ethanol 
powertrains, compared to conventional diesel 
powertrains.

• Perceived risk of lower residual value of an ethanol 
vehicle or a lower realized sales price for a used 
vehicle.

• Higher total cost of operations, compared to 
conventional powertrains.

• Perceived uncertainty regarding the future fuel 
price for ethanol. Much due to uncertainty of the 
future taxation of liquid biofuels, caused by policy 
decisions.

• Uncertainty among users concerning geographic 
availability of ethanol since it requires a separate 
supply infrastructure of filling stations.

EthaDrive was initiated in October 2019 and finalized 
in December 2021. This report concludes that the ED95 
solution (the combination of vehicles and fuel) has 
not gained sufficient market acceptance to trigger the 
demand for vehicles and fuel that would be necessary 
to scale-up the use of ethanol for heavy road transport. 
The evaluation of the vehicle demonstration shows that 
transporters and vehicle operators experience significant 
uncertainties that negatively affect the attitudes towards 
heavy vehicles powered by ED95. However, there are 
also positive judgements and attitudes among users, that 
clearly show the potential of ethanol as an important part 
of the transition from fossil fuels, if major showstoppers 
can be managed.

ED95 could make significant contributions to mitigate 
greenhouse gas emissions from the Swedish transport 
sector. To realize the potential, collaboration among 
key stakeholders is crucial to create the necessary 
preconditions for scaling up. It is easy to point at policy 
makers and demand new regulations and financial 
support. But for a successful upscaling, private investment 
in infrastructure such as filling stations as well as long 
term access to vehicles including service and spare parts, 
is also of vital importance. At the end of the day, scaling 
up relies on transport companies to invest in vehicles with 
an ethanol powertrain on a commercial basis and that 
these vehicles are used to service transport buyers that 
are willing to incentivize a fossil free value propositions 
from their transporters.  

A broad collaboration of stakeholders in the transport 
value chain (from policy makers to transport buyers) 
could create the preconditions needed to realize the full 
potential of increased usage of ethanol for heavy road 
transports. Where not only commercial sound operations 
would be the outcome, but also releasing societal values 
emanating from lower mitigation of greenhouse gases 
and positive side effects such as cleaner inner-city air and 
higher domestic production of fossil free energy.

Executive summary

https://ethadrive.se/
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Bakgrund 

För att nå målet att minska koldioxidutsläppen i 
transportsektorn med 70 procent till 2030, behövs 
flera olika lösningar. Elektrifiering kommer att vara 
avgörande för många transportapplikationer på sikt, men 
flytande biodrivmedel är på tio års sikt centrala för de 
utsläppsreduktioner som krävs för att ställa om långväga 
och tunga transporter, i enlighet med klimatmålen. I 
den färdplan för tunga fordon som Bil Sweden tagit 
fram estimeras att försäljningen av tunga lastbilar till 
50 procent utgörs av elektrifierade fordon år 20302. 
Powercircle uppskattar att helelektriska fordon analogt 
då utgör ca 15 procent av den totala tunga fordonsflottan3 
och då har 85 procent av fordonsflottan fortfarande 
en förbränningsmotor. Det finns alltså en betydande 
del fordon som för att klimatmålen ska nås, kommer 
behöva förses med annan förnybar energi. Biobränslen 
går att nyttja i befintliga förbränningsmotorer i de drygt 
80 000 tunga lastbilar4 som är i trafik i Sverige, vilket 
möjliggör en snabb omställning från fossila drivmedel. 
Etanol är det största biodrivmedlet globalt (74 procent av 
världsproduktionen) och det finns tillgängligt i stora och 
hållbart producerade volymer. Bränslet används både 
som höginblandat (E85 i Sverige) och för inblandning 
i bensin. Det finns stor potential för etanol i tunga 

transporter (ED95), där utsläppen av koldioxid minskar 
med upp till 90 procent jämfört med om de körs på diesel.

Möjligheterna att använda etanol i form av ED95 för 
tunga transporter ger många möjligheter, men för en 
snabb ökningstakt för transporter baserade på ED95 finns 
flera hinder5:

• Högre upplevda inköpskostnader för fordon, 
jämfört med konventionell diesel, dock lägre än 
motsvarande gas eller elfordon.

• Upplevd risk för låga restvärden på begagnade 
fordon. En risk som delas med andra dedikerade 
fordonstekniker.

• Högre driftskostnader för service, jämfört med 
konventionella dieselfordon

• Upplevd osäkerhet kring framtida bränslepriser 
till följd av historisk kortsiktighet och ryckighet i 
beskattningen av etanol och en fortsatt kortsiktighet 
i förutsättningarna med ettåriga undantag från skatt.

• Osäkerhet kring geografisk tillgång på ED95 
eftersom det kräver separat tankinfrastruktur.

Dessa hinder bidrar aktivt till att bromsa utvecklingen 
av ED95. Nackdelarna uppstår främst ur samhälls-
ekonomiskt perspektiv, men en negativ effekt är också 
att svensk fordons- och drivmedelsindustri inte får en 
hemmamarknad och därmed ett försprång som kan ligga 
till grund för tillväxt och expansion på exportmarknader.

2  Färdplan för tunga fordon, 2020, Bil Sweden

3 Elektrifiering och laddning av tunga transporter, faktablad, Powercircle, juni 2021

4 Fordon 2020 , Trafikanalys Statistik 2021:5.

5 Rapport - Etanolarena Östergötland, 2018, 2050 Consulting

https://ethadrive.se/
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6  Sverige ska bli en fossilfri världsutställning, Dagens Industri, 180410. https://www.di.se/debatt/volvo-scania-mfl-sverige-ska-bli-en-fossilfri-varldsutstallning/

Mot den bakgrunden initierade Fossilfritt Sverige ett 
rundabordssamtal i september 2017, där närings-
ministern, infrastrukturministern och miljöministern 
träffade nyckelaktörer i transportkedjan. Syftet med 
samtalet var att samla branschen för tunga vägtransporter 
och diskutera omställningen till fossilfrihet. Resultatet 
blev ett tydligt uppdrag till Fossilfritt Sverige att 
processleda en samlad färdplan för hur Sverige kan bli 
Europas ”showroom” för klimatsmarta och fossilfria tunga 
vägtransporter.

I maj 2018 utlyste regeringen ett stöd för upprättande av 
innovationskluster för bland annat tunga transporter på 
etanol6. Energimyndigheten fick i uppdrag att administrera 
stödet som ligger till grund för genomförandet av 
EthaDrive. 

EthaDrive har syftat till att demonstrera lösningar för drift 
med etanolfordon i regional- och fjärrdistribution. Det ska 
ske genom att marknadsaktörer motiveras att samverka, 
för att minska det marknadsmotstånd som skapas av 
hindren som beskrivs ovan. Samt att bidra till att bygga 
upp tankinfrastruktur för att möta kundernas behov. Med 
ökad tillgänglighet och utveckling av hållbara och stabila 
affärsmodeller ska projektet visa på möjligheter för en 
storskalig utrullning av ED95 i Sverige. 

Innovationsklustret för etanol utgår från det existerande 
samarbetet ETHA (Scania, Lantmännen Agroetanol samt 
SEKAB) och har involverat både lokala offentliga aktörer, 
som Norrköpings kommun, och transportföretag som 
utför regionala transportuppdrag.

https://ethadrive.se/
https://www.di.se/debatt/volvo-scania-mfl-sverige-ska-bli-en-fossilfri-varldsutstallning/
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7  IEA (2021), Transport Biofuels, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/transport-biofuels

8  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics#Share_of_renewable_energy_more_than_doubled_between_2004_
and_2019 

9  Rapport 2019, Klimatpolitiska rådet.

10  https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=185989

11  Färdplan för tunga fordon, 2020, Bil Sweden

12  https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/hallbara-branslen/reduktionsplikt/kontrollstation-2019.pdf

Utmaningar & 
potential
Omställningen av transportsektorn går alltför långsamt. 
I november 2020 konstaterade IEA7 att världens länder 
inte ställer om vägtransportsektorn i den omfattning som 
krävs för att nå klimatmålen. Bland annat konstateras 
att för lite görs för att öka andelen biodrivmedel fram 
till 2030. Jämfört med övriga Europa har Sverige den 
högsta andelen förnybar energi i transportsektorn8, 
men det räcker inte. Klimatpolitiska rådet påpekade 
i sin årsrapport för 2019 att Sverige inte kommer att 
nå klimatmålen för transportsektorn och att beslutade 
politiska styrmedel motsvarar runt hälften av vad som 
kommer att krävas för att nå en reduktion om 70 procent 
till 20309. För att kunna nå klimatmålet för vägtransporter 
krävs ökade insatser inom tre områden – elektrifiering, 
ett mer transporteffektivt samhälle och biodrivmedel i 
bränsleeffektiva fordon9. 

Vägtransportsektorn ska sänka sina utsläpp av 
växthusgaser, fossil energi ska fasas ut och det ska ske 
samtidigt som transportvolymerna förväntas fortsätta 
öka. Energimyndigheten har det statliga uppdraget att 
uppskatta det framtida energibehovet i transportsektorn. 
På kort sikt väntas energiförbrukningen öka, efter att ha 
minskat under coronapandemin 2020 och 202110, för att 
sedan minska främst till följd av ökad energieffektivitet 
i fordonen genom ökad elektrifiering. I sitt basscenario 
estimerar Energimyndigheten att 70 TWh kommer att 
behövas för transportsektorn 2030, jämfört med de 
83 TWh som förbrukades 2019. Osäkerheten i dessa 
uppskattningar är dock betydande, främst till följd av 
osäkerhet gällande hur snabbt den tekniska utvecklingen 
går samt i vilken takt andelen elektrifierade fordon ökar. 
När det gäller lätta fordon uppfattas de uppskattningar 
som myndigheten gör i sin bedömning från 2019, med 
facit i hand, som försiktiga. När det gäller tunga fordon 
så ligger fortfarande den breda marknadsintroduktionen 

av elektrifierade fordon några år fram i tiden, men från 
mitten av 20-talet förväntas andelen elfordon öka 
snabbt11.  Storskalig elektrifiering är inte enbart beroende 
av fordonsteknik.  Det krävs även utbyggnad av elnät, 
laddinfrastruktur samt tillgång på förnybart producerad 
el. För att klara av att minska utsläppen, i nivå med de 
svenska klimatmålen till 2030, krävs därför även ökade 
volymer biodrivmedel12. 

Med mer än 84 000 tunga lastbilar i trafik så kommer 
förnybara alternativ krävas för att kunna ställa om tillräcklig 
stor andel av transporterna till 2030. Det räcker inte med 
att nya fordon som drivs av förnybar energi tillförs, de 
befintliga behöver också ställa om. Här fyller flytande 
biodrivmedel en avgörande roll. Trots detta inriktas mycket 
av politik och styrmedel på forskning och teknikutveckling 
på, för transportsektorn, nya energikällor som el och 
vätgas. Samtidigt leder konstruktion och implementering 
av styrmedel som påverkar existerande biodrivmedel 
ofta till att bromsa eller begränsa marknadspenetration 
och utbyggnad av produktionskapacitet. Biogasen är ett 
undantag som både ges nationella stöd och har fått en 
tioårig skattebefrielse genom ett undantag beviljat av EU. 
För höginblandade flytande biodrivmedel har i stället 
förutsättningarna försämrats under projektperioden.

EU:s taxonomi för hållbara investeringar ska verka 
styrande för att stimulera omställning till hållbar energi 
och lösningar. Transportsektorn påverkas genom att 
biodrivmedel inte anses vara en hållbar lösning för 
vägtransportsektorn och att grödor inte anses vara 
hållbara råvaror för biodrivmedelsproduktion. När det 
gäller taxonomins krav på fordon är de i utgångsläget 
låga. Genom att taxonomin baseras på koldioxidutsläpp 
beräknade enligt tank-to-wheel, i motsats till en 
livscykelkalkyl, blir effekten att det saknas incitament 

https://ethadrive.se/
https://www.iea.org/reports/transport-biofuels
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics#Share_of_renewable_energy_more_than_doubled_between_2004_and_2019
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics#Share_of_renewable_energy_more_than_doubled_between_2004_and_2019
https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=185989
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/hallbara-branslen/reduktionsplikt/kontrollstation-2019.pdf
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för ökad användning av höginblandade biodrivmedel. 
På systemnivå kan införandet av taxonomin få till effekt 
att användningen av höginblandade biodrivmedel i 
transportsektorn stagnerar eller minskar, trots att det 
finns hållbara alternativ samt vilja från marknadsaktörer 
att ta ytterligare steg för att minska koldioxidutsläppen.

I ”Fit for 55”-paketet görs en översyn av olika EU-direktiv 
för att anpassa regelverket så att det styr mot EU:s 
mål om 55 procent lägre koldioxidutsläpp 2030 (jmf 
1990). Paketet innehåller olika förslag till förändringar 
i direktiv och regleringar. Det är ett tungt fokus för 
fossilfria vägtransporter på el och vätgas. Ur ett 
biodrivmedelsperspektiv vill EU på övergripande nivå 
styra flytande biodrivmedel mer mot användning i sjöfart 
och flyg. Incitament för ökad användning av biodrivmedel 
för tunga vägtransporter saknas helt. 

EthaDrive startade som en förstudie 2018,   då under namnet 
Etanolarena Östergötland. Marknadsförutsättningarna 
har förändrats väsentligt under projekttiden på ett sätt 
som inte gynnat lösningar som baseras på hög-inblandad 
etanol som E85 och ED95. En tydlig förändring är den allt 
högre relativa konkurrensen mellan olika biodrivmedel. 

Det vore önskvärt att olika drivmedelslösningar sågs 
som kompletterande lösningar. I stället konkurrerar de i 
allt större utsträckning med varandra. För ED95 bedöms 
den relativa framgången för flytande biogas och en 
fortsatt stark position för HVO begränsa potentialen för 
att skala upp. Biogasen har fått mer långsiktiga spelregler 
och stödsystemen kan lättare utformas för att stödja 
investeringar, till exempel Klimatklivet. Förnybar diesel 
som HVO och RME med sina egenskaper som drop-
in-bränslen upplevs vara snabba och flexibla lösningar 
med låg risk. Dessutom har marknadspriset på etanol 
legat högt under delar av projektperioden, vilket drabbat 
kunder med fullt rörligt pris13.

Potentialen för etanol är dock stor. Drivmedel och 
fordonsteknik finns tillgänglig och har utvecklats under 
mer än 30 år. Produktionstekniken är känd, även om 
det fortfarande bedöms finnas utvecklingspotential. 
När det gäller råvaror så finns det god möjlighet att öka 
produktionen av etanol baserat på svenskodlade grödor 
och restflöden från jordbruk och skog.

13 Stigande etanolpriser https://www.svt.se/nyheter/inrikes/trots-okning-pa-
diesel-och-bensin-priset-biobransle-har-okat-allra-mest-i-ar

https://ethadrive.se/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/trots-okning-pa-diesel-och-bensin-priset-biobransle-har-okat-allra-mest-i-ar
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/trots-okning-pa-diesel-och-bensin-priset-biobransle-har-okat-allra-mest-i-ar
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14  Mikael Karlsson, Eva Alfredsson & Nils Westling (2020) Climate policy co-benefits: a review, Climate Policy, 20:3, 292-316

15  Energimyndigheten 2019

16  Översikt av åtgärder för bättre luftkvalité, Institutet för trafikforskning TFK, rapport 2002:9

17  Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts, IVL, 2018

18  Lantmännen Agroetanol hemsida 220119:”Exporten till Tyskland utgjorde mer än hälften av Agroetanols produktion 2015”

Sidonyttor

Etanol har potentialen att signifikant bidra till att uppnå 
målet om minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn, 
som en av flera bärande lösningar, innan den tunga 
transportsektorn har elektrifierats och efter det som ett 
komplement till elektrifierade lösningar. Biobränslen går 
att nyttja i traditionella förbränningsmotorer vilket gör 
att vi inte behöver vänta med omställningen. Förutom 
den klimatnytt av minskade koldioxidutsläpp, som etanol 
ger, så uppstår också andra positiva samhällsekonomiska 
effekter. Dessa kan beskrivas som sidonyttor14 till 
klimatinvesteringen.

Försörjningstrygghet
Etanol kan närproduceras från grödor odlade på mark 
som annars inte brukats för odling, samt av restprodukter 
från skog eller jordbruk. Det gynnar de svenska gröna 
näringarna som får ytterligare avsättningsmarknader 
för sina råvaror. Ju större efterfrågan på svensk etanol, 
desto mindre beroende blir Sverige av bränsleimport. 
Det skulle stärka självförsörjningsgraden av energi 
till transportsektorn, en sektor som är helt beroende 
av importerade drivmedel. Enligt Energimyndigheten 
importeras även så mycket som 90 procent av nyttjade 
biodrivmedel15. Hösten 2021, när elpriserna rusar och 
det råder energikris i stora delar av Europa, är det 
tydligt hur sammankopplade de europeiska och globala 
energisystemen är. En högre självförsörjningsgrad av 
drivmedel för transporter skulle kunna ge stora sidonyttor.

Luftkvalitet
Bränslen baserade på etanol har mindre påverkan 
på luftkvaliteten genom lägre utsläpp av bland annat 
kväveoxider och partiklar16. I höga koncentrationer är dessa 
utsläpp farliga för människor och uppskattningar visar att 
dålig luftkvalitet kan ligga bakom 7 600 dödsfall i förtid 
per år i Sverige17. Bättre innerstadsluft är en prioriterad 
fråga och övergång till etanol kan bidra.

Sysselsättning
Högre andel inhemsk produktion av biodrivmedel kan ge 
flera effekter på sysselsättningen: 

• Ökad och säkrare avsättning för jordbruksprodukter 
ger bättre villkor för svenskt jordbruk

• Ökad användning av restprodukter från 
skogsbruk, som idag inte tas tillvara, leder till fler 
arbetstillfällen både för att samla in råvaran och att 
processa den till biodrivmedel

• Forskning och utveckling av biodrivmedel leder till 
ökad kompetens och know-how i industrin vilket 
kan ge fördelar på exportmarknader. Redan idag 
är etanol med hög klimatprestanda en attraktiv 
exportvara till europeiska länder18 

https://ethadrive.se/
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Projektets syfte 
& mål
EthaDrive har haft till syfte att undersöka och främja 
förändringar av marknadsförutsättningar för etanoldrivna 
transporter, till nytta för både transportbranschen och 
samhället i stort. Möjligheten att använda etanol för 
tunga transporter öppnar för en snabb ökningstakt 
för höginblandad etanol (ED95). Inför projektet 
definierades ett antal hinder för en snabb uppskalning. 
Dessa primärt marknadsmässiga hinder, bidrar till att 
bromsa utvecklingen av ED95, vilket skapar nackdelar 
främst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Att en 
hemmamarknad inte utvecklas påverkar dessutom svensk 
drivmedelsindustri negativt eftersom de annars kunnat få 
en fördelaktig position på exportmarknader. EthaDrive 
har demonstrerat lösningar för drift med etanolfordon i 
regional- och fjärrdistribution.

EthaDrive har syftat till att demonstrera lösningar för drift 
med etanolfordon i regional- och fjärrdistribution. Det ska 
ske genom att marknadsaktörer motiveras att samverka, 
för att minska det marknadsmotstånd som skapas av 
hindren som beskrivs ovan. Samt att bidra till att bygga 
upp tankinfrastruktur för att möta kundernas behov. Med 
ökad tillgänglighet och utveckling av hållbara och stabila 
affärsmodeller ska projektet visa på möjligheter för en 
ökad användning av ED95 i Sverige. Genom att sprida 
erfarenheter och dela insikter på internationell nivå kan 
EthaDrive bidra till att stödja exportmöjligheter för svensk 
fossilfri teknik.

Projektmålen för EthaDrive var att:

• Aktiva deltagare ska finnas från alla delar av 
transportkedjan samt från offentlig sektor, näringsliv 
och akademi.

• 25 fordon och sex nya tankstationer ska ingå i 
arenans demonstrationsprojekt.

• Teknisk utveckling som resulterar i tre nya 
potentiella additiv som kan utvärderas tekniskt. 
Projektet ska ge underlag till rekommendationer 
för produktutveckling av nya additiv som 
minskar produktionskostnaderna samt förbättrar 
GHG-prestandan för det färdiga bränslet. 

• Fler än 250 företag och offentliga aktörer ska 
löpande ta del av projektets kommunikation av 
resultat och erfarenheter och minst 10 större 
nationella eller internationella besökstillfällen för 
att ta del av EthaDrive, ska möjliggöras. Utskick 
av nyhetsbrev med information och spridning av 
resultat, erfarenheter och olika rapporter ska nå 
minst 500 mottagare per utskick.

https://ethadrive.se/
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Genomförande av EthaDrive delades in i fyra olika 
arbetspaket; 1) Klusteruppbyggnad och projektledning 
2) Fordonsdemonstration (inklusive tankstationer) 
3) Bränsleutveckling samt 4) Kunskapsspridning och 
kommunikation.

Inom arbetspaketet Klusteruppbyggnad och projekt- 
ledning etablerades EthaDrive och ett projektkontor 
inrättades för att säkerställa resurser till styrning och 
ledning av projekt. Den praktiska demonstrationen av 
fordon och tankstationer koordinerades i Fordons- 
demonstrationen, som var det största arbetspaketet 
rent ekonomiskt. Mycket av projektets nyttiggörande 
och stimulanseffekter återfinns i detta arbetspaket. 
Bränsleutveckling är ett viktigt område för att öka 
konkurrenskraften och höja marknadspenetrationen. 
Arbetspaketet var inriktat på tillämpad produktutveckling 
tillsammans med externa parter. Resultatet skulle 
ligga till grund för kunskapsuppbyggnad och för 
vidare utveckling. En mycket viktig del av EthaDrive är 
arbetpaketet Kunskapsspridning och kommunikation 
som har omfattat allt från rekrytering av deltagare, att 
locka besökare till klustret samt delning och spridning av 
kunskap, erfarenheter och resultat. 

Deltagare
EthaDrive har haft flera olika typer av deltagare. 
Partners har varit Scania Sverige (stödmottagare), Sekab 
Biofuels and Chemicals samt Lantmännen Agroetanol. 
Norrköpings kommun har samverkat med projektet. 
Energimyndigheten har delfinansierat innovationsklustret 
i enlighet med ett regeringsbeslut våren 2018. 

I fordonsdemonstrationen har åtta olika transportföretag 
deltagit: FORIA, Lundstams, Kyl & Frysexpressen Nord, 
Postnord Sverige, Renall, Sandberg & Jonsson Åkeri, Åkes 
Fjärr och Lokaltransport och Örnfrakt.

EthaDrive har också engagerat både regionala och 
nationella intressenter genom aktiv kunskapsspridning 
och kommunikation. I projektplanen ingick digital 
kommunikation kombinerat med event och besöks-
verksamhet. Coronapandemin, och de restriktioner som 
samhälle och företag införde för att begränsa smitt-
spridningen, har dock väsentligt påverkat möjligheterna 
att genomföra fysiska event från våren 2020.

Genomförande

https://ethadrive.se/
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19  Screening of possible new function improving components, Report 01 project BMT 
9051, AVL, 2021

Resultat

Resultaten nedan ger en översikt över framför allt 
tre av de fyra arbetspaketen; Bränsleutveckling, 
Fordonsdemonstration samt Kunskapsspridning och 
kommunikation.

Att endast åtta transportföretag har medverkat i EthaDrive 
skulle kunna ses som ett litet material, men resultatet 
ger trots allt vissa indikationer, samt lyfter viktiga 
frågeställningar. Några respondenter har valt att inte 
medverka trots upprepade påminnelser. 

Bränsleutveckling
Produktionsprocessen för etanol är väl inarbetad, 
konkurrenskraftig samt resurs- och kostnadseffektiv. 
Svensktillverkad etanol har mycket hög klimatnytta 
med upp till 90 procent reduktion av koldioxidutsläpp. 
Vid användning av etanol för tunga transporter finns 
vissa utmaningar för att bränslet ska fungera optimalt. 
Rent tekniskt krävs bränsleadditiv för att ge erforderliga 
tänd- och smörjegenskaper hos bränslet. Det gäller 
också de senaste specifikationerna för bränslestandarden 
ED95. För närvarande innehåller ED95 5 procent av en 
tändförbättrare och 1 procent av ett smörjande additiv. 
Om man jämför med många andra typer av bränslen är 
inblandningen av additiv i ED95 stor. 

Nuvarande additiv ger upphov till konkurrensnackdelar, 
vilket påverkar tillväxten av ED95 negativt:

• Additiven har delvis fossilt ursprung vilket försämrar 
det färdiga bränslets hållbarhetsprestanda 
(definierat som GHG-prestanda)

• Historiskt har fordonsägare upplevt ökade service-
behov och kortare serviceintervall vilket ger ökade 
driftskostnader, jämfört med konkurrerande 
bränslen

• Bränslekomponenterna i etanol kräver en speciell 
teknik för att blandas på rätt sätt, vilket måst göras 
på särskilt utrustade bränsledepåer. Detta försvårar 
exportmöjligheterna för ED95

I samband med ansökan till innovationsklustret gjordes 
bedömningen att det fanns en stor teknisk utvecklings-
potential för bränsleadditiv, vilket skulle kunna ge ED95 
bättre förutsättningar för ökad marknads-penetration och 
medverka till att övergripande klimatmål kan uppnås.

Arbetspaketet för bränsleutveckling inleddes redan 
2019. Planeringen gjordes tillsammans med externa 
internationella experter på lösningar inom såväl 
bränsleutveckling som motortester. Genomförandet 
planerades i tre steg där projektsteg 1 och 2 bedömdes 
kunna genomföras inom innovationsklustrets  tids- och 
kostnadsramar. Resultatet skulle visa på utvecklings-
möjligheter för ED95 som kunde delas och spridas.

Projektsteg 1 omfattade identifiering och screening av 
additiv som bedömdes ha potential att nå projektmålen 
och inkluderade kontakter med leverantörer och utvecklare 
av drivmedelsadditiv. Resultaten dokumenterades och 
en granskning genomfördes i samråd mellan tekniskt 
sakkunniga från deltagande företag, branschexperter, 
och forskare inom bränsle- och motorteknik. 
Dokumentationen från screeningen av additiv rapporteras 
till Energimyndigheten19. 

Vid utvärdering av det första steget kunde partner- 
företagen i EthaDrive inte nå det konsensusbeslut som 
krävdes för att driva bränsleutvecklingen vidare till 
motortester. Rapporten pekar ut potentiella additiv som 
skulle kunna nå projektmålen. Men osäkerhet om den 
ekonomiska potentialen ur ett produktionsperspektiv och 
osäkra marknadsförutsättningarna var argument som 
omöjliggjorde beslutet att driva projektet vidare efter 
screening. Resultatet är därmed att en handfull potentiella 
additiv identifierades men att vidare produktutveckling 
krävs.

https://ethadrive.se/
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kartan visar 
tankstationer 
(blå) och pla-
nerade tank-
stationer (grå) 
publicerad Et

Tankstationer 
I förstudien, som genomfördes inför ansökan till 
innovationsklustret, identifierades att när fordons-
operatörer väljer ett nytt drivmedel är det avgörande 
att det finns en adekvat tankinfrastruktur som möter 
kundernas behov. Avsaknad av tankinfrastruktur utgör 
ytterligare ett hinder för ökad marknadstillväxt. Ökad 
tillgänglighet av drivmedlet är en förutsättning för 
utveckling av hållbara och stabila affärsmodeller som 
leder till storskalig utrullning av ED95 i Sverige. Vid tiden 
för ansökan var målet att EthaDrive skulle medverka till 
etableringen av sex nya tankstationer. Tankstationer var 
därför en viktig del av demonstrationsupplägget. Av flera 
skäl resulterade projektet inte i att någon ny tankstation 
etablerades tack vare EthaDrive. Dels blev omfattningen 
av fordonsdemon lägre än förväntat vid ansökningen, 
då 25 fordon uppskattades kunna ingå i den rullande 

demonstrationen. Resultatet blev nio fordon som 
styrdes geografiskt till områden där tillgången på tank-
infrastruktur kunde uppfyllas av befintliga tankstationer 
eller kundunika lösningar (egna tankstationer). Dessutom 
var konstruktionen av det stöd som kunde förmedlas via 
EthaDrive i praktiken inte intressant ur ett affärsperspektiv. 
Stödet var konstruerat för att täcka ett driftsunderskott. 
Detta hade generellt kunnat vara en bra stödform, 
men inte i fallet med en så kort projekttid som två år, 
kombinerat med en betydligt längre ekonomisk livslängd 
på investeringen. Därtill rådde osäkerhet om storleken på 
efterfrågan. Sammantaget fanns inte något intresse från 
tänkta drivmedelsdetaljister att ta del av stödet. De nio 
fordonen som ingått i klustret har dock bidragit till ökade 
volymer av ED95 i det befintliga stationsnätverket.

     Kartan visar tankstationer (blå) och 
     planerade tankstationer (grå)  
     publicerade på EthaDrives hemsida
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Fordonsdemonstration 
Fordonsdemonstration syftade till att öka kunskapen 
och skapa erfarenheter av att köra tunga fordon på 
ED95. Eftersom projektets syfte och mål till stor del 
förutsätter en förändring av attityder visavi fordon och 
drivmedel, samt beteendeförändringar i form av ökat 
intresse och efterfrågan, så fokuserade utvärderingen 
av projektet inte bara på kvantitativa data utan också på 
uppföljning av attityder och subjektiva erfarenheter av 
fordonsanvändningen. 

Fordonsdata

Alla nya Scaniafordon har fordonsmonterade sensorer 
som generera olika data. Genom separata överens-
kommelser med fordonsoperatörerna (åkarna) har 
projektet kunnat ta del av en avgränsad del av den 
fordonsdata som finns tillgänglig. Denna har kunnat 
användas för att göra beräkningar av klimatnyttan 
fordonen skapat. Eftersom fordonen inte levererades vid 

samma tidpunkt och inte används i samma applikationer, 
av alla åkare, har vi använt ett tremånadersurval av data. 
Vi valde perioden 12 augusti – 12 november 2021 då alla 
fordonen gick ordinarie drift. Urvalet av data har använts 
för nedanstående beräkningar.

De nio rapporterade fordonen har under denna 
tidsperiod haft en körsträcka på mellan 5 117 och  
30 481 km, där medelvärdet är 14 648 km. Den totala 
bränsleförbrukningen, vilken inkluderar både förbrukning 
vid körning och tomgång, varierar mellan 3 504 och  
17 148 liter, där medelvärdet är 9 095 liter. Tabellen nedan 
anger ett urval av data från perioden för de olika fordonen. 

Bränsleförbrukningen i tabellen varierar mellan fordonen. 
Medelvärdet är 5,92 liter/mil. Att förbrukningen skiljer 
sig åt mellan fordonen kan bero på flera olika inverkande 
faktorer. I tillgängliga data verkar vikten på fordonet verkar 
vara en av dessa faktorer som ger en tydlig påverkan, men 
av erfarenhet vet Scania att förbrukningen även påverkas 
av topografi, underlag, körsätt m.m.

Fordon Körsträcka  
[km]

Bränsleförbrukning 
totalt [liter]

Bränsleförbrukning 
körning [liter]

Bränsleförbrukning 
körning [liter/mil] Medelvikt [ton]

Fordon 1 13 269 7 849 7 235 5,45 26

Fordon 2 30 481 17 148 16 810 5,51 29

Fordon 3 22 188 15 616 15 300 6,90 36

Fordon 4 14 642 9 695 9 165 6,26 30

Fordon 5 5 117 3 504 3 235 6,32 17

Fordon 6 15 021 9 289 9 007 6,00 31

Fordon 7 9 833 5 789 5 475 5,57 17

Fordon 8 9 930 4 037 3 648 3,67 13

Fordon 9 11 351 8 932 8 660 7,63 35

https://ethadrive.se/


EthaDrive                 Klimatstark drivkraft med stor potential14

I diagrammet redovisas bränsleförbrukningen vid körning 
som en funktion av medelvikten. Där framgår att en högre 
vikt pekar mot en högre förbrukning vid körning, vilket är 
logiskt. Då ED95 har ett lägre energivärde än t.ex. diesel 
så behöver tankning ske oftare20. Dock ska även noteras 
att datamängden är begränsas då endast nio fordon 
ligger till grund för denna data. 

En annan intressant faktor att notera är att vid körning 
med ED95 påverkas utsläppen av CO2. Med hjälp av 
data från Energimyndigheten21 har fordonens utsläpp 
av koldioxid beräknats. Utgångspunkten är fordonens 

totala förbrukning, alltså både för faktiskt körning och 
tomgångskörning. Medelutsläppen från fordonen 
uppgår till 5 567 kg CO2 under perioden. Fordonens 
sammanslagna utsläpp uppgår till 50 916 kg CO2. Hade 
fordonen under samma period drivits med diesel så 
hade medelvärdet på utsläppen varit 17 189 kg CO2 och 
de sammanslagna utsläppen 150 710 kg CO2. Att köra 
med ED95 minskade alltså utsläppen med 67 procent22, 
detta trots att diesel MK1 har ett högre energivärde och 
att förbrukning av diesel därmed blir lägre i volym än 
förbrukningen av ED95.

20 Faktor 1,67 mot diesel, dvs 67 procent mer förbrukning per liter diesel. ED95 energivärde är 5,8 kWh/l mot 9,8 kWh/l för diesel.

21 https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/drivmedelslagen/vaxthusgasutslapp/

22 Vi har vid beräkningar antagit 67% genomsnittlig reduktion av utsläppen från ED95 jämfört med Diesel MK1. Det är den siffra som kan hämtas från Energimyndigheten.  
Vi uppger på andra ställen i rapporten att reduktionen är upp till 90%. Det är siffror från beräkningar som gjorts av Lantmännen Agroetanol, i verifierade livscykelberäkningar 
och som används för att beräkna klimatnyttan. Vi har använt den högre siffran i resonemang om potential och den officiella utsläppsfaktorn från Energimyndigheten vid 
beräkning av effekter och resultat.
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Deltagarintervjuer
Intervjuer med deltagande företag har genomförts 
vid två tillfällen i projektet. Det första under första 
kvartalet 2021 då sju intervjuer genomfördes, med 
företag som representerade åtta av de nio ingående 
fordonen. De intervjuerna fokuserade på leverans- och 
driftsprocesserna.

Den andra intervjuomgången genomfördes under tredje 
kvartalet 2021 och syftade till att utvärdera hela projektet. 
Nedan sammanfattas slutsatserna från intervjuerna.

Ambitiösa företag med fossilfrihet i fokus

Samtliga deltagande företag har ett aktivt miljöarbete 
med fokus på alternativa bränslen. Målet för de flesta 
är att årligen minska beroendet av fossila drivmedel. 
Vissa företag har som mål att vara ”fossilfria till 2030”, 
medan andra inte satt något absolut mål. Förutom ED95 
används framför allt HVO, biogas, el och laddhybrider 
som fossilfria alternativ. Ett företag uttryckte intresse för 
vätgas/bränsleceller och skulle vilja se ett liknande projekt 
som EthaDrive för vätgas. Flera av bolagen underströk att 
den befintliga fordonsflottan inte kan bytas ut i förtid, 
men att man ser goda möjligheter att byta ut dieseln mot 
fossilfria alternativ – i den mån det är tekniskt möjligt.

Från svaren var det tydligt att arbetet med en fossilfri 
fordonsflotta lika mycket handlar om ”för planeten” 
som ”för företaget”. Flera av respondenterna upplever 
att kunder i ökad omfattning ställer krav på fossilfria 
transporter i upphandlingar och att utvecklingen med 
hårdare krav på fossilfria transporter sannolikt kommer att 
fortsätta, vilket ger den som ställt om marknadsfördelar.

Bra initiativ, men med många barnsjukdomar

Alla företag var positivt inställda till intentionen med 
EthaDrive och flera lyfte fram att kommunikationen och 
styrningen av projektet varit bra samt att kontakterna 
med samtliga inblandade parter fungerat bra. Ett par 
företag hade mindre bra erfarenheter av kontakten med 
sin återförsäljare och med bränsleleverantören. I vissa fall 
hade framför allt samordningen kunnat hanteras bättre, 
enligt en deltagare. 

Fordonet som sådant upplevdes leva upp till 
förväntningarna; ”fräsch, trevlig och med pigg motor”. Ett 
par företag har angett att de haft negativa upplevelser 
till följd driftsstopp och fler servicebesök än förväntat. 
Förutom dessa driftstopp upplevde deltagarna överlag att 
driftsäkerheten varit god. Någon nämnde att sommarens 
extrema värme hade gjort fordonet svårt att starta. Flera 
nämnde att extremtemperaturer vintertid inte verkade 
haft någon större negativ påverkan.

Brist på tankstationer lyftes fram som en negativ 
faktor hos en majoritet av deltagarna. Tillgängligheten 
upplevdes som för låg - stationerna är för få och i många 
fall för långt från de vanliga rutterna, vilket gav upphov till 
onödigt långa omvägar. Ibland fanns bara en fungerande 
pump vid tankstället. Skulle den vara trasig finns inga 
alternativ, vilket gjorde tillgängligheten mycket sårbar. 
Flera påpekade att tankningen tar för lång tid - ”mellan 
20–30 min” - medan några betonade att den extra tiden 
inte är något problem. Eftersom relativt få bilar finns på 
marknaden är pumpen oftast ledig, men en farhåga är att 
om det kommer fler ED95-bilar och antalet tankstationer 
inte ökar i motsvarande takt, kan det bli ett problem att 
behöva vänta på bilar som tankar under en halvtimme.

Ett av de deltagande företagen har en egen ED95-tank, 
vilket underlättar tankningen för dem. 

https://ethadrive.se/
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ED95 är inte ekonomiskt försvarbart idag – 
men fossilbilar kommer kanske inte att ha 
något andrahandsvärde i framtiden 

På frågan ”Hur attraktivt är det att köpa ett fordon som 
bara går att köra på etanol?”  svarade flera att total-
ekonomin att köra på ED95 inte är försvarbar i dagsläget. 
Förbrukningen i volym är mycket högre, även om 
drivmedelskostnaden per liter är lägre. ”Utan rabatterna 
från EthaDrive-projektet hade det inte gått”, sa en 
deltagare. Dessutom finns farhågor kring den osäkerhet 
som omger ED95; det som nämns är tillgång på bränsle, 
framtida prisuppgångar, EU-regler, skattebefrielser samt 
andrahandsvärdet för etanolfordon.

Flera lyfte dock fram att ekonomin ur ett totalt perspektiv 
(TCO) var något som kunde gynna ED95. En person 
uttryckte sig: ”Köper man en dieselbil idag är det inte 
säkert att det finns något andrahandsvärde om fem år. 
Det måste man räkna med i kalkylen när man jämför rakt 
av med en dieselbil.” Flera av respondenterna uttryckte 
oro för att de prisökningar på dieseln som de upplevt 
under 2021 inte skulle stanna av utan fortsätta öka. ”Det 
skulle kunna göra ED95, som inte prisvarierar på samma 
sätt, mer fördelaktigt.” 

Det finns riktiga alternativ till diesel

Intresset för ED95 har ökat hos alla respondenter, efter 
att de har varit med i projektet. Flera har uttryckt att de 
är intresserade av att köpa loss demofordonet efter 
projektet. Några avser undersöka möjligheten att köpa 
in flera fordon som drivs av ED95. De ”barnsjukdomar” 
som uppkommit i EthaDrive har de flesta överseende 
med. Man räknar med att fler tankstationer etableras 
i Sverige och att ED95-bilarna utvecklas för att slippa 
den typ av driftstopp som uppkommit under projektets 
genomförande.

Flera deltagarna lyfter fram hur viktigt det är att ha en 
drivmedlesstrategi och att ”inte lägga alla ägg i en korg”. 
”Det finns många riktiga alternativ till diesel”, som en 
deltagare uttryckte sig. En annan sa: ”Problemet med 
HVO är att man kan säga att man kör på det, men i stället 
hälla diesel i tanken – om man har en ED95-bil så vet alla 
att det är det man måste köra på.”

https://ethadrive.se/
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Vad säger intressenterna?

Vissa av deltagarnas kunder är väldigt positiva till 
etanol och skriver om det på sina hemsidor, men det är, 
enligt ett företag, inte alltid de är villiga att betala extra 
för fossilfritt. Andra deltagare säger att kunderna inte 
reagerar så mycket. Samtliga deltagare svara att deras 
kollegor generellt är positivt inställda till ED95. Några 
chaufförer har påpekat att bilen är lite ”för slö”, medan 
andra säger att bilen är ”pigg och stark”. Många i den 
yngre generationen är positiva till satsningen, framför 
allt på grund av miljöfrågan. Branschkollegor är nyfikna 
och undrar över bilen, totalekonomin och miljövinsten. 
”Många frågar om etanol och om det inte är dyrt. Då svarar 
vi att ’Jo, det är dyrt, men det är utsläppen vi fokuserar på.”

Vad talar för och vad talar emot att köra fler 
fordon på ED95?

Deltagarna ombads lyfta fram 2–3 aspekter som upplevs 
som positiva respektive negativa med fordonen och ED95, 
som utgör den testade lösning. Sammanfattningsvis var 
deras åsikter: 

 + Man kan bara ha ett bränsle i tanken (inte ”fuska” 
med HVO/diesel)

 + Miljö- och klimataspekten; 90 procent reduktion av 
koldioxidutsläppen

 + Företagets kunder är positiva till fossilfritt

 + Ett bra bränsle för fjärrtrafik (bättre än el)

 + Bilen i sig som beskrivs som pigg och trevlig

 + Marknadsföringsvärdet att köra på ED95

 + Svenskt närproducerat bränsle

 - Bara ett motoralternativ, inte optimalt anpassat till 
svenska förhållanden

 - För få tankställen, låg tillgänglighet, det blir 
styrande för användningen

 - Totalekonomin gör inte lösningen konkurrenskraftig

 - ED95 är ”osynligt”, få känner till det och ingen lyfter 
det som ett bra alternativ. Svårt att veta om det är ett 
framtidsbränsle

 - Driftstörningar kopplat till framför allt spridarna 
(bränsleinsprutningen)

https://ethadrive.se/
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Råd från deltagarna i EthaDrive till kollegor i 
branschen som funderar över att köra tunga 
transporter på ED95

Respondenterna ombads formulera ett råd till sina 
kollegor i branschen som överväger att ställa om till ED95:

• Fundera över var bilen ska köras. Regional 
distributionstrafik är bra. T.ex. styckegods terminal 
till terminal är lämpligt

• Köp så länge du har tillgång till bra tankstationer i 
din närhet/på rutten samt 

• Köp så länge du kör max 50-55 ton, då funkar det 
bra

• Avvakta. Vi har haft för många driftsstopp för att 
vara nöjda.

• Man måste vara noggrann i planeringen 
(tankställen). Fundera över vilken fordonstyp du är 
ute efter; närdistribution/fjärrtrafik etc 

• Skulle rekommendera det. Glöm inte att det behövs 
motorvärmare redan vid +5 grader

• Testa gärna, men var medveten om prisbilden, det 
är en högre totalkostnad att köra på etanol, med 
dagens förutsättningar

• Testa gärna, men var medveten om hur bilen ska gå/
nyttjas. Prata gärna med drivmedelsleverantören. 
Kanske kan de sätta upp en till tankstation om det är 
fler som kör på ED95

https://ethadrive.se/
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Kvantitativ enkätundersökning 
Som en komplettering till intervjuerna, som var av 
mer kvalitativ natur, skickades även en enkät ut till de 
deltagande transportföretagen med mer kvantitativa 
frågor. Nio svar kom in, men i och med att varje 
deltagarorganisation hade möjlighet att lämna in flera 
svar och att svaren var anonyma är det svårt att avgöra 
om alla de enskilda företagen svarat. 

Körkomfort

På frågan kring hur man upplevde körkomforten i ED95-
fordonet jämfört med konventionella fordon valda alla 
utom en alternativet Ingen större skillnad i komforten. 
Den sista svarade att det var Mycket högre komfort.  
Ingen ansåg att ED95-fordonet hade lägre komfort än 
konventionella fordon. 

Körprestanda

I stapeldiagrammet visas spridningen på svaren till 
frågan ”Hur upplever du körprestandan i ED95-fordonet 
jämfört med konventionella fordon?”. Om man ser till 
de som valt att svara på frågan så anser 70 procent av 
respondenterna att fordonet har lika bra eller bättre 
prestanda är motsvarande dieselfordon.

Bränsleförbrukning

Samtliga svar på frågan hur man upplever ED95-
fordonets bränsleförbrukning (endast förbrukningen 
av bränsle, inte kostnaden för bränslet) menade att 
förbrukningen var:

• Högre än för konventionella fordon  
(5-10 procent mer): 2 av 9 svar

• Mycket högre än för konventionella fordon  
(>10 procent mer): 7 av 9 svar

Ingen upplevde att förbrukningen var lägre eller samma 
som för konventionella fordon.

Tankställen

Frågan löd ”I vilken mån bedömer du att ED95 finns där ni 
behöver tanka?” Skalan var justerbar med ett intervall på 
1–5 med en stegstorlek på 1. De enskilda svaren redovisas 
nedan och medelvärdet var 2,3.

I frågans kommentarsruta tog respondenterna upp att det 
finns begränsat med tankstationer, vilket upplevs negativt. 
Flera skrev att de bara hade ett ställe på hemorten och 
att mycket tid och planering går åt för att tanka ED95-
fordonet, men att vissa också anpassat verksamheten så 
att bilen trafikerar området i tankställets närhet. 
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Totalbetyg och Net Promotor Score 

På frågan ”Totalt sett, hur upplever du att fordonet har 
fungerat under projekttiden?” blev medelbetyget 3,7 där 
1 = Mycket dåligt och 5 = Mycket bra.   

I frågans kommentarsfält skrevs att spridarna inte har 
fungerat tillfredsställande och att verkstadsbesöken varit 
lite för många för en så ny bil. 

Net Promotor Score, NPS, med frågan ”Hur sannolikt 
är det att du skulle rekommendera ett ED95-fordon till 
en vän eller kollega?”  fick resultatet -56.  Det indikerar 
att efter fordonsdemonstrationen har lösningen 
(fordon+drivmedel) inte lever upp till användarnas 
förväntningar eller upplevs som osäkert. 67 procent kan 
beskrivas som kritiska (av olika skäl), vilket är ett svagt 
resultat. Vi diskuterar orsakerna vidare nedan.

När respondenterna fick svara på frågan ”Vad skulle göra 
dig mer motiverad att fortsätta köra på ED95-fordon?” 
rankade de enkätens svarsalternativ från störst betydelse 
till minst betydelse:

1. Fler tankstationer

2. Högre restvärde

3. Längre inköpspris på fordonet

4. Lägre pris på bränslet

5. Lägre servicekostnader

6. Lägre växthusgasutsläpp

En kommentar till att alternativet Lägre växthusgasutsläpp 
rankades lägst var att ”bränslet redan har så låga utsläpp 
så att det inte behöver vara lägre”. I övrigt är det intressant 
att se att tillgänglighet på bränslet är den faktor som 
rankas högst och att pris på bränsle och servicekostnader 
hamnar längre ner.

Följdfrågan löd ”Finns det något annat som skulle göra 
dig mer motiverad att köra ED95-fordon, som inte togs 
upp i frågan ovan?” Se de oredigerade svaren nedan:

• Bränsleekonomin är ett problem, det lägre 
energivärdet i ED95 kombinerat med dagens 
marknadspris per liter ger en för hög kostnad 
jämfört alternativen.

• Verkstäderna är väl förberedda för det som krävs 
med att serva och underhålla fordon som går på 
ED95

• Att man får bort driftstörningarna i motorerna som 
skapas av bränslet

• Starkare motor

67% 22% 11%

Kritiker (0-6) Passiva (7-8) Ambassadörer (9-10)

-56
NPS

-50

0

50

100-100

https://ethadrive.se/


EthaDrive                 Klimatstark drivkraft med stor potential21

Delning och spridning
Delning och spridning är en central del i klustrets uppdrag 
för att engagera, motivera, rekrytera och delaktiggöra både 
deltagare och andra aktörer som är beredda att gå före 
som early movers och ställa om till fossilfria drivmedel. 
Inledningsvis inriktades mycket av insatserna på att 
rekrytera fordonsoperatörer och attrahera och matcha 
transportköpare som efterfrågar och har betalningsvilja 
för att upphandla fossilfria transportlösningar. När 
fordonen väl levererades till sina respektive verksamheter 
inriktades kommunikationsinsatserna i stället på att sprida 
och dela kunskap och erfarenheter från demonstration av 
fordonsteknik, drivmedel och produktion av ED95.  

Enligt den ursprungliga planeringen skulle en stor 
del av insatserna ske genom fysiska möten och 
direkta kontakter vid seminarier, konferenser, mässor, 
branschevent och verksamhetsbesök. Under projektets 
gång har det varit nödvändigt att förändra planeringen 
på grund av att fordonsdemon genomfördes samtidigt 
som coronapandemins restriktioner infördes. Vi har 
hållit fast vid att ge användarnas erfarenhet och insikter 
stor plats och växlat kommunikationskanaler genom att 
föra ut budskapet digitalt i nyhetsbrev, sociala medier, 
casefilmer och på klustrets hemsida. Det har gjort att vi 
kunnat uppfylla intentionen i EthaDrives arbetspaket för 
delning och spridning, om än på ett annat sätt än vad som 
ursprungligen planerades. Flera av projektmålen har, 
trots pandemin, kunnat levererats och vissa av dem har 
överträffats.

Digital spridning

Fokus på spridning i digitala kanaler har gett räckvidd och 
spridning. EthaDrives nyhetsbrev har 536 prenumeranter 
och sex nyhetsbrev har skickats mellan oktober 2019 och 
december 2021. Hemsidan ethadrive.se laddades upp i 

oktober 2019. Här har nyheter publicerats, bland annat 
pressrealeser, deltagarintervjuer, eventinbjudningar och 
projektets casefilmer. Hemsidan har haft knappt 1700 
besök 2020–2021 av 1125 unika användare.

EthaDrive har använt plattformen Twitter för att sprida 
nyheter och delta i relevanta diskussioner. Kontot 
hade i november 2021 78 följare. Tre casefilmer har 
producerats för att sprida information och erfarenheter 
från klustret. De två första har tillsammans kommit upp 
nästan 600 visningar (Lundstams 231 visningar och Kyl 
& Frysexpressen 361 visningar). Till slutrapporteringen 
kommer den tredje filmen där Postnord medverkar att 
vara färdig. Den kommer att summera EthaDrive och fånga 
potentialen för tunga transporter på etanol. Casefilmerna, 
ihop med slutrapporten, är viktiga medel för att sprida 
resultat och erfarenheter från projektet.

Seminarier och pressträffar

Fram till att pandemirestriktionerna gjorde fysiska 
seminarier omöjliga genomfördes flera olika EthaDrive-
aktiviteter med inbjudna från transportsektorn, press och 
andra påverkare: 

• Lanseringsseminarium i Norrköping med 
87 deltagare från näringsliv, lokala politiker, 
Energimyndigheten och Linköpings Universitet.

• I samband med utrullning av fordon genomfördes 
ett seminarium tillsammans med Postnord, Stadium 
och Scania samt två presskonferenser i Norrköping 
sommaren och hösten 2019.

• För att sprida kännedom om EthaDrive lokalt kring 
de olika deltagande företagen har totalt 10 olika 
pressreleaser skickats ut. 

• Rapportseminarium för att presentera projektets 
resultat, januari 2022.
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23  Beräkningar är baserade på drivmedelspriser under kvartal 4 2021 och med 
samma reduktionsnivåer som används i rapporten för beräkna klimatpåverkan av 
ED95. Energivärde och reduktionsnivåer har källa: https://www.energimyndigheten.
se/fornybart/hallbarhetskriterier/drivmedelslagen/vaxthusgasutslapp/ och 
priserna är hämtade från https://energifabriken.se/pris/ samt från Lantmännen 
Agroetanols egna priser på ED95.

Diskussion

Om Sverige ska minska koldioxidutsläppen i transport-
sektorn krävs det flera olika lösningar. Att köra tunga 
transporter på ED95 är ett sätt att utnyttja den potential 
som finns att producera drivmedel i Sverige av 
svenska råvaror, som dessutom ger stora reduktioner 
av klimatutsläpp samt väsentliga sidonyttor såsom 
förbättrad luftkvalitet, ökad självförsörjningsgrad, ökad 
sysselsättning och stärkt konkurrensposition på export-
marknader. I ett livscykelperspektiv (well-to-wheel) visar 
beräkningar att reduktionen av koldioxid kan bli så hög 
som 90 procent jämfört med diesel. Den höga potentiella 
reduktionen gör att kostnaden per reducerat kilo koldioxid 
blir konkurrenskraftigt låg jämfört med alternativa 
drivmedelslösningar, på systemnivå23. 

Projektet har visat att tekniken är tillgänglig och fungerar 
för flera olika typer av transportapplikationer. Tekniken 
kan med fördel användas för uppdrag där fordonet 
kortare sträckor med lättare last i t.ex. regional distribution 
och anläggning med påbyggnader som transportskåp, 
kylskåp, lastväxlare och som dragbil. Projektet visar att 
ED95 är ett fossilfritt alternativ som med enkla medel 
snabbt kan tillgängliggöras i stora volymer. 

Flera hinder för en bred utrullning kvarstår dock. I ansökan 
till innovationsklustret listades följande faktorer som 
marknaden då upplevde som hinder:  

• Högre inköpskostnader för fordon, jämfört med 
konventionell diesel.

• Upplevd risk för låga restvärden på begagnade 
fordon.

• Högre driftskostnader för service, jämfört med 
konventionella dieselfordon.

• Upplevd osäkerhet kring framtida bränslepriser 
till följd av historisk kortsiktighet och ryckighet i 
beskattningen av etanol.

• Osäkerhet kring geografisk tillgång på ED95 
eftersom det kräver separat tankinfrastruktur.

Inköpskostnaden för den fordonsmodell som använts 
är ca 100tkr högre än för motsvarande dieselfordon. 
Ofta anpassas dock fordonet med en påbyggnad och 
andra tillval som i betydligt högre grad styr priset på det 
levererade fordonet. Servicekostnaderna är högre. Den 
högre bränslekostnaden har störst påverkan på den totalt 
högre driftskostnaden (TCO) jämfört med diesel. 

Geografisk tillgång till ED95 är ett betydligt större hinder 
som kvarstår. I enkäten rankades Fler tankstationer högst, 
när respondenterna skulle svara på vad som skulle göra 
dem mer motiverade att fortsätta köra på ED95. Bristen på 
tankstationer var ett minus för många av deltagarna samt 
osäkerheten kring bränsleinfrastrukturens utbyggnad 
framöver. Detta framkommer även i intervjuerna. Ett 
ofullständigt nätverk av tankstationer minskar flexibiliteten 
och gör att man inte kan använda fordonet optimalt, eller 
till och med tvingas avstå från vissa uppdrag. Det kan 
nästan jämställas med att det begränsar möjligheten till 
intäkter. Dessutom gör färre tankstationer att åkaren kan 
tvingas ta en omväg för att tanka, vilket leder till upplevda 
kostnader som kan mätas både i tid och pengar. 

Att köpa ett ED95-fordon verkar fortfarande upplevas 
som förknippat med en större risk, i förhållande till andra 
alternativ. I enkäten kommer det på andra plats av de 
faktorer som skulle kunna få en fordonsköpare att köpa 
fler fordon. Det har flera skäl; det första är att valet av 
ED95 innebär en inlåsningseffekt. Det drivmedel man idag 
väljer kommer fordonet att behöva köras på under hela 
livscykeln – i likhet med biogas. Detta skiljer sig från fordon 
som nyttjar drop-inbränslen som HVO och RME. Denna 
inlåsningseffekt skulle kunna motverkas genom tydliga 
långsiktiga skatteregler eller en långsiktig förväntan om 
ett lägre rörligt drivmedelspris. Intervjuerna visar att båda 
dessa möjliga motmedel saknas för ED95. Skattebefrielsen 
är ett evigt huvudbry för flytande biodrivmedel och att 
biogas fått ett långsiktigt undantag gör att skattefrågan 
alltmer framstår som en risk. Priset på etanol varierar 
också på ett sätt som kunden kan ha svårt att överblicka,  

Drivmedel Reduktion GHG gCO2/MJ SEK/gCO2

ED95 66% 50,3 0,0078

B100 57% 42,8 0,0183

HVO100 73% 55,3 0,0105

Diesel MK1 0% 0

https://ethadrive.se/
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/drivmedelslagen/vaxthusgasutslapp/ o
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/drivmedelslagen/vaxthusgasutslapp/ o
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/drivmedelslagen/vaxthusgasutslapp/ o


EthaDrive                 Klimatstark drivkraft med stor potential23

24  Utredning om utfasning av fossila drivmedel. I en värld som ställer om - Sverige 
utan fossila drivmedel 2040, SOU 2021:48

med världsmarknadspriser på insatsvaran och utifrån 
efterfrågan internationellt. Således innebär detta en 
risk som inte bidrar positivt till den affärsmässiga 
bedömningen av ED95. I intervjuerna framkommer dock 
att attityderna är på väg att ändras; en av respondenterna 
resonerar kring risken att köpa ett dieselfordon, när 
signaler om slutdatum för diesel börjar nämnas av politiska 
företrädare24.  I tillägg tycker någon av intervjupersonerna 
att det är ett svaghetstecken att bara en fordonsleverantör 
väljer att satsa på ED95 och flera kommenterar att 
motorutbudet (en modell - 13 liter, 410hk) bedöms vara 
för smalt. Man tar det som en signal att det inte finns ett 
långsiktigt engagemang från fordonstillverkare för etanol 
till tunga fordon.

Tankinfrastruktur och risk kopplat till fordonsinvesteringen 
verkar i uppföljningen vara de två dominerande hindren. 
Åsikterna går isär något när det gäller faktorer kopplade till 
driftskostnader, som grupperats som drivmedelskostnader 
respektive servicekostnader. Resonemangen i intervjuerna 
påverkas av hur konkurrenskraftig man värderar att 
ED95-lösningen är. Säkerligen påverkas några deltagare 
också av om de upplever att det egna fordonet drabbats 
av driftstopp i vad som upplevs vara onormal omfattning. 
Fordonsdata antyder att hård belastning av fordonet, i form 
av högre medellast, leder till ökad bränsleförbrukning. 
Det verkar som att de som kört med lättare last, kanske 
mer styrt av volym eller uppdrag än tonnage, upplever 
att bränsleförbrukningen varit ett mindre framträdande 
problem. ED95 är som bränsle mindre energitätt, vilket 
ger att fordonet förbrukar fler liter än motsvarande diesel. 

När det gäller servicekostnaderna var detta en 
faktor som adresserades vid utformningen av 
fordonsdemonstrationen. Alla fordon erbjöds en fast 
servicekostnad (Grönt kort) under det första driftsåret. 
Kostnaden för grönt kort sattes under år ett till samma 
nivå som för fordon med en motsvarande dieselmotor. 
Trots det har flera deltagare nämnt serviceintervaller och 
servicekostnad som en negativ parameter. 

Ett viktigt skäl till hur fordonsägarna upplever 
totalkostnaden kan också vara hur man upplever att 
en transporttjänst på ED95 värderas av kundledet. Det 
framkommer i intervjuerna att respondenterna upplever 
att det är ett mervärde att köra fossilfritt och att kunderna 
i högre grad kräver det. Då blir valet av drivmedel ett krav 
eller ett mervärde i affären som kan räknas hem på ett 

annat sätt – i fler affärer, högre kundlojalitet och stärkt 
varumärke. När svaren i enkäten analyseras tillsammans 
med svar från intervjuerna kan det konstateras att 
det finns motsatta åsikter kring totalekonomi och 
affärsnytta. En förklaring till detta är att de medverkande 
i fordonsdemonstrationen har brukat fordonen på olika 
delmarknader och i olika segment. I de mest prisutsatta 
marknadssegmenten är fokus på kostnader. Har de 
dessutom kört med tunga lass har kostnaden slagit igenom 
hårt och ED95 upplevs som icke-konkurrenskraftig. 

Sammantaget kan man inte undgå att konstatera att 
ED95 som systemlösning inte har en tillfredställande 
marknadsacceptans i nuläget. I intervjuerna framkommer 
att attityder och värdering av fordon och drivmedel, som 
ett erbjudande, innehåller osäkerhet och frågetecken som 
påverkar totalbedömning negativt. Samtidigt finns det 
viktiga och positiva omdömen som på ett tydligt sätt talar 
för ED95 för tunga vägtransporter i stor skala. 

Etanol skulle kunna stå för en betydande andel av de 
biodrivmedel som behövs för att klara omställningen 
i Sverige till 2030. För att realisera potentialen av 
närproducerad, flytande, ren och fossilfri energi krävs 
att flera intressenter samverkar för att gemensamt skapa 
förutsättningar för en uppskalning. Det är lätt att peka 
på att det krävs politisk vilja och politisk handling för att 
realisera detta, men det krävs samtidigt investeringsvilja 
i tankinfrastruktur samt långsiktig tillgång till fordon 
med kringtjänster som service och reservdelar. För 
att privata aktörer ska visa investeringsvilja, krävs en 
trovärdig marknad. En trovärdig marknad förutsätter både 
åkare som vill köra på ED95 samt transportköpare som 
kravställer på ett relevant sätt och som är beredda att 
erbjuda ekonomiska incitament och förutsättningar för 
transportörerna. 

En bred uppslutning kan skapa de förutsättningar som 
krävs för att göra etanol för tunga transporter ekonomiskt 
livskraftigt för de privata aktörer i transportbranschen som 
fattar investeringsbesluten. Samtidigt kan samhällsnyttan 
realiseras i form av lägre klimatutsläpp samt sidonyttor 
som till exempel bättre luftkvalitet och högre 
självförsörjningsgrad. För att sluta cirkeln har politiken 
en möjlighet att skapa de förutsättningar som krävs för 
övriga aktörer genom styrmedel och tydliga regleringar.

https://ethadrive.se/
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25  Beräknat med utsläppsfaktorer enligt Energimyndigheten. https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/drivmedelslagen/vaxthusgasutslapp/

Uppföljning av 
projektmålen

Projektmål Är målet uppfyllt?

Aktiva deltagare ska finnas från alla delar av 
transportkedjan samt från de tre sektorerna 
offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Ja. Alla sektorer är representerade på något sätt i projektet. Den ursprungliga 
planen inkluderade att interagera i fysiska möten, vilket begränsades av 
coronapandemin.

25 fordon ska ingå i arenans 
demonstrationsprojekt.

Nej. Utfallet blev nio fordon, hos åtta företag. Den ekonomiska omfattningen av 
arbetspaketet för fordonsdemonstration minskades i samma omfattning. 

6 nya tankstationer skulle ingå i 
demonstrationsprojektet. 

Nej. Stödet till tankstationer har inte utnyttjats. Dels eftersom de fordon som har 
demonstrerats har lokaliserats till platser där det funnits tankinfrastruktur, dels 
för att stödet inte utformades på ett sätt som var affärsmässigt relevant. Det fanns 
även andra stöd, exempelvis Klimatklivet, att utnyttja. EthaDrive har således inte 
utnyttjat några av de beviljade medel avseende utbyggnad av tankinfrastruktur.

Teknisk utveckling som resulterar i 3 nya 
potentiella additiv.

Ja, delvis. Bränsleutvecklingsprojektet genomfördes i ett första steg som uppfyllde 
delmålet för detta steg. Därefter kunde inte parterna i projektet enas om huruvida 
det var ekonomiskt och strategisk motiverat att driva projektet vidare eller inte. 

Underlag till rekommendationer för 
produktutveckling av nya additiv som 
minskar kostnaderna med 30 öre per liter 
bränsle, samt förbättrar GHG-prestandan 
med minst 1 procentenhet för det färdiga 
bränslet. 

Ej genomfört. Se ovan.

Fler än 250 företag och offentliga 
aktörer ska löpande ta del av projektets 
kommunikation av resultat och erfarenheter.

Ja. Trots coronapandemin med dess restriktioner, som omöjliggjort många 
event och möten, så har digital interaktion och spridning av erfarenheter kunnat 
genomföras med gott resultat.

10 större nationella eller internationella 
besökstillfällen för att ta del av EthaDrive 
ska möjliggöras.

Nej. Omöjliggjort av coronapandemin.

Utskick av nyhetsbrev med information och 
spridning av resultat, erfarenheter och olika 
rapporter ska nå minst 500 mottagare/
utskick.

Ja. 6 nyhetsbrev har haft en spridning till över 500 mottagare/utskick. 

Nedan finns en mer detaljerad genomgång av projektmålen för EthaDrive. I tillägg till projektmålen har det transportarbete 
som genomförts av de 9 fordon som använts i fordonsdemon minskat klimatutsläppen med 67 procent25 jämfört med 
om de hade körts på diesel enligt reduktionsplikten. Om vi utgår från de tre månader där data från fordonen följts upp 
och extrapolerar transportaktiviteten till projektets ledtid om 24 månader så har EthaDrives nio fordon minskat utsläppen 
med 93 ton. 

https://ethadrive.se/
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/drivmedelslagen/vaxthusgasutslapp/
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2050 Consulting har varit projektledare för innovationskluster 
EthaDrive och har sammanställt denna slutrapport 
Kontaktperson: Peter Henriksson

EthaDrive var under 2019 till 2021 ett innovationskluster för hållbara transporter 
baserade på världsledande svensk drivmedels- och fordonsteknik. Bakom samarbetet 
står lastbilstillverkaren Scania och bränsleproducenterna Sekab Biofuels & Chemicals 
och Lantmännen Agroetanol. Finansiellt stöd har utgått från Energimyndigheten 
och Norrköpings Kommun har bistått med stöd och råd. EthaDrive har syftat till 
att identifiera och utveckla lösningar för att stärka marknadsförutsättningarna för 
etanolbränslet ED95, som har en stor potential att minska det fossila beroendet i den 
tunga transportsektorn. Mer information och material finns att ladda ner på ethadrive.se.

https://ethadrive.se/
https://2050.se/
https://ethadrive.se/
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