
 

 

Olika % tal i olika mål i olika kvotplikter – ett försök till att förklara vad de olika 

% talen innebär 

 

De procenttalen som förekommer vad gäller förnybar energi inom transportsektorn är: 

• Volymkvotplikt - % volym 

• Energikvotplikt - % på energibas 

• Reduktionsplikt - % växthusgasreduktion 

 

Volymkvotplikter 

Det anges i volym och det är precis så lätt som det låter. Man räknar hur mycket volym 

biodrivmedel som ingår i det färdiga drivmedlet. Flera EU länder har kvotplikter som 

förskriver förnybar volym.  

Exempel på sådana är: 

Bensin, E10 

10 % volym etanol i bensin. Dvs en liter av det färdiga drivmedlet består av: 

• 0,1 liter etanol 

• 0,9 liter bensin 

E85 

Består av 85 % volym etanol och 15%volym bensin (sommarkvalité). Dvs. en liter av det 

färdiga drivmedlet består av: 

• 0,85 liter etanol 

• 0,15 liter bensin 

 

Diesel med 7% volym FAME (B7) består av: 

0,07 liter FAME, vanligtvis RME i Sverige 

0,93 liter fossil diesel 

 

Energikvotplikter 

I kvotplikter på energibas räknas tillsatt volym om till energi. I lagstiftningen för t.ex. 

reduktionsplikten har man fastställt standardvärden för energiinnehållet i de vanligaste 

biodrivmedlen: 

De finns i STEMFS 2018:2 och bilaga 1. Dessa energiinnehållsvärden har sitt ursprung i 

Förnybartdirektivet 2018/2001/EU med några svenska anpassningar till svensk Mk1 diesel. 

Ett utdrag återfinns nedan: 

Produkt Energiinnehåll: MJ/l 
Bensin 32,2 
Diesel 35,3 

https://www.energimyndigheten.se/4aded0/globalassets/om-oss/foreskrifter/stemfs-2018-2_konsoliderade-2021-9-3.pdf


 

 

Flygfotogen 34,6 
Etanol 21 
Bionafta 30 
FAME (RME) 33 
HVO 34 

  

Exempelberäkning: 

E10 bensin: 

10% etanol= 0,1 liter etanol x 21 MJ/liter= 2,1 MJ 

90% bensin = 0,9 liter bensin x 32,2 MJ/liter = 28,98 MJ i en liter bensin 

 

Blandningens energiinnehåll: 0,1 x 21 + 0,9 x 32,2  =  31,08 MJ 

 

% förnybart på energibas blir då 

2,1 MJ (etanol energiinnehåll) 

__________________ =       6,8 % förnybart på energibas. 

31,08 MJ  

(etanol + bensinens energiinnehåll)  

 

Förnybartdirektivet 

I Förnybartdirektivet, 2018/2001/EU är målet för transportsektorn: 10% för 2020 och 14% 

förnybart på energibas till 2030. 

I beräkningen för den måluppfyllnaden får man dock tillämpa multiplikatorer för avancerade 

biodrivmedel som man särskilt vill ge fördelar och den energi får då multipliceras med x 2. 

Dessa biodrivmedel produceras från avfall, restprodukter eller från råvaror som listats i en 

särskild bilaga i förnybartdirektivet. El i transportsektorn ges också en fördel genom att 

energi får multipliceras med en faktor 4. El till järnväg multipliceras med 1,5. 

Nedan visas en bild från Eurostat där denna beräkning är gjord för alla EU:s medlemsstater 

för 2021. 



 

 

 

 

Reduktionsplikt 

I Sverige är styrmedlet för att minska utsläppen från bensin och diesel, Reduktionsplikten, 

dvs hur mycket drivmedlet minskar växthusgasutsläppen från odling, skörd och produktion 

till användning. Dvs över hela kedjan i ett s.k. livscykelperspektiv eller ”well to wheel”, WTW, 

som det också kallas. 

Drivmedelsleverantörerna i Sverige har krav på att sänka växthusgasemissionerna med en 

viss procent genom att blanda i hållbara biodrivmedel i bensin och diesel, jämfört med om 

drivmedlet hade varit helt fossilt. Växthusgaserna är det samlade begreppet för koldioxid, 

metan och dikväveoxid som släpps ut vid odling, skörd, produktion och användning av 

bensin och diesel. Dessa emissioner räknas om till koldioxidekvivalenter, CO2 eq. 

Drivmedelsleverantören kan välja att blanda i: 

• Mindre volym av biodrivmedel med hög växthusgasreduktion (låga utsläpp av CO2eq) 

eller 

• Större volym av hållbara biodrivmedel med lägre växthusgasreduktions (högre 
utsläpp av CO2eq). 

Man väljer nästan alltid att minimera mängden hållbara biodrivmedel genom att köpa 

biodrivmedel med så bra växthusgasreduktion som möjligt. Därför blir reduktionsplikten ett 

bra styrmedel för att premiera biodrivmedel med den bästa växthusgasminskningen. 

Man kan dela upp beräkningen av reduktionen i tre steg 



 

 

Första steget är att beräkna mängden koldioxidekvivalenter ”som om all energi varit fossil” 

som en drivmedelsleverantör har sålt på marknaden. 

Vid beräkningen av den fossila utgångspunkten multipliceras den försålda volymen med 

energiinnehållet för respektive drivmedelkomponents energiinnehåll uttryck i megajoule 

(MJ) (samma sätt som redovisas under energikvotplikt – se tabell) 

Därefter multipliceras energimängden med standardvärdet för bensin (93,3 g CO2eq/MJ) 

eller för diesel (95,1 g CO2eq/MJ). Resultatet blir mängden koldioxidekvivalenter ”som om 

allt hade varit fossilt”. 

Andra steget är att beräkna de ”faktiska utsläppen” av växthusgaser omräknat till 

koldioxidekvivalenter. 

Eftersom biodrivmedlens minskning av växthusgaser varierar måste kvarvarande fossila 

koldioxidekvivalenter i biodrivmedlen multipliceras med dess energiinnehåll. Det fossila 

jämförelsevärdet för biodrivmedel är 94 g CO2eq/MJ. 

Faktiska utsläpp består av summan av de fossila komponenterna plus de kvarvarande fossila 

utsläppen i biodrivmedlet (oftast från produktionsstegen före användningen). 

Tredje steget är att räkna ut vilken reduktion som drivmedelsleverantören uppnått. Det 

görs genom att utgå ifrån om ”allt varit fossilt” och dra ifrån de faktiska utsläppen och 

dividera resultatet med om ”allt varit fossilt” och uttrycka resultatet i procent. 

 

 

 

 

 

Beräkningsexempel reduktionsplikt - Bensin

All energi som om den var fossil

Komponent Volym   Energiinnehåll MJ Växthusgasutsläpp Växthusgasutsläpp

liter MJ/liter g CO2 eq/MJ kg CO2 eq

Bensin, fossil 88 32,2 2834 93,3 264,4

Etanol 10 21 210 93,3 19,6

Biobensin 2 30 60 93,3 5,6

100 3104 289,6

Faktiska utsläpp
Antagande om växthusgasminskning i biodrivmedel

Etanol 80% (100-80) x 94 g CO2eq/MJ = 18,8 g CO2 eq/MJ

Biobensin 87% (100-87) x 94 g CO2eq/MJ = 12,2 g CO2 eq/MJ

        fossilt kvar i biodrivmedel

Komponent Volym   Energiinnehåll MJ Växthusgasutsläpp Växthusgasutsläpp

liter MJ/liter g CO2 eq/MJ kg CO2 eq

Bensin, fossil 88 32,2 2834 93,3 264,4

Etanol 10 21 210 18,8 3,9

Biobensin 2 30 60 12,2 0,7

100 3104 86,69 269,1

              289,6 - 269,1

Reduktion växthusgasutsläpp =             -------------------    X 100 =7,1%

                 289,6

Uppdaterat 2023-01-19



 

 

 

Beräkningsexempel reduktionsplikt - Diesel

All energi som om den var fossil

Komponent Volym   Energiinnehåll MJ Växthusgasutsläpp Växthusgasutsläpp

liter MJ/liter g CO2 eq/MJ kg CO2 eq

Diesel, fossil 64,5 35,3 2277 95,1 216,5

FAME 6,5 33 215 95,1 20,4

HVO 29 34 986 95,1 93,8

100 3477 330,7

Faktiska utsläpp

Antagande om växthusgasminskning

FAME 71% (100-71) x 94 g CO2eq/MJ = 27,3 g CO2 eq/MJ

HVO 92% (100-92) x 94 g CO2eq/MJ = 7,5 g CO2 eq/MJ

     fossilt kvar i biodrivmedel

Komponent Volym   Energiinnehåll MJ Växthusgasutsläpp Växthusgasutsläpp

liter MJ/liter g CO2 eq/MJ kg CO2 eq

Diesel, fossil 64,5 35,3 2277 95,1 216,5

FAME 6,5 33 215 27,3 5,8

HVO 29 34 986 7,5 7,4

100 3477 66,1 229,8

              330,7 -229,8

Reduktion växthusgasutsläpp =             --------------  X 100 = 30,5%

                330,7

Uppdaterat 2023-01-19


