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Sammanfattning
Projektet BIODRIV är en studie kring förutsättningar, möjligheter, begränsningar och risker på
kort och lång sikt för svensk produktion av biodrivmedel med visst fokus på de
produktionsförutsättningar som erbjuds genom svenska raffinaderier.
Studien har genomförts vid Chalmers tekniska högskola och IVL Svenska miljöinstitutet AB med
stöd från PREEMs Miljöstiftelse och Stiftelsen IVL. Forskare inom disciplinerna miljöekonomi,
kemiteknik och miljösystemanalys har arbetat gruppvis med att belysa olika teknikspår för
biobaserad drivmedelsframställning. Totalt har sex teknikspår för biodrivmedelsframställning
identifierats som på sikt, helt eller delvis, kan ersätta dagens fossilt baserade bränslen inom
transportsektorn.
De sex teknikspåren är:
 metan via gasnät,
 decentraliserad pyrolys/förgasning,
 olika resursbaser till fett
 vätgas,
 metanol,
 elektricitet.
För varje teknikspår har ett antal viktiga aspekter belysts:






Råvarutillgång,
produktion, användning och distribution,
aktörer, marknad och styrmedel,
klimatvärdering och miljökonsekvenser,
forskning och utveckling.

Genom de angivna teknikspåren är ett antal olika fordonsbränslen tex metan, etanol, fettsyre-diesel,
syntetisk diesel, metanol, vätgas samt elkraft möjliga att framställa. Anledningen till att fokusera
studien kring teknikspår, och inte bara på enskilda bränslen, är att teknikspåren ibland kan utnyttjas
på olika sätt samt anpassas till behovet av olika typer av bränslen på marknaden1.
Studien förutsätter att det fortfarande finns behov av flytande och/eller gasformiga drivmedel de
kommande decennierna och undersöker för respektive teknikspår potentialen att ersätta
motsvarande 25 TWh det vill säga ca 25%, eller mer, av dagens fossilbaserade
drivmedelsproduktion i Sverige, framtill år 2030. En översiktlig klimatvärdering och en värdering av
vissa andra miljökonsekvenser presenteras också.
Slutsatsen från denna studie är att det år 2030 är fullt möjligt att ersätta 25 TWh fossil råvara i
raffinaderier mot biobaserad råvara för samtliga teknikspår utom för det med fetter som resursbas
T ex kan teknikspår för vätgas uttnyttjas som fordonsbränsleframställning direkt men också som ett delsteg
av hydreringsprocessen i ett bioraff för framställning av syntetiska bränslen. Vidare kan t ex metan framställas
både genom rötning och genom förgasningsteknik.
1
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för bränsleframställning där endast 3-4 TWh är möjliga. Ca 10 TWh metan kan framställas genom
rötning, ytterligare potential för metan förmodas ske genom biomassaförgasning.
För bränslena metanol/DME, metan, vätgas, syntetisk diesel/bensinliknande kolväten, förmodas
biomassaförgasning vara en central teknologi men denna finns ännu inte i stor skala i kombination
med drivmedelsproduktion. Andra tekniker för konvertering av biomassa, t ex direkt förvätskning,
kan vara alternativ men dessa finns idag endast i pilotanläggningar för demonstration. Syntetisk
diesel/bensinliknande kolväten skulle kunna få snabbast genomslag på marknaden eftersom dessa
är utbytbara mot nuvarande fossilbaserade bränslen, medan övriga drivmedel är beroende av
fordonsflottans förändring.
Den totala råvarupotentialen från jordbruks- och industriavfall i kombination med ett ökat uttag av
skogsråvara (grot och stubbar) och en viss andel grön el (vind, vatten och sol) är tillräckligt stor för
att göra Sverige fossilfritt inom transportsektorn framtill år 2030. Klimatnyttan från ett sådant
system skulle motsvara en 85-90% minskning av växthusgaser till atmosfären, jmf med dagens
nivåer. För att nå dit krävs att samhället satsar runt 100 miljarder i investeringar i produktion av
förnybara drivmedel av olika slag. Utslaget på 20 år betyder det 5 miljarder/år.
För att åstadkomma en högre verkningsgrad från biomassa än den man får genom enbart
bränsletillverkning, samt en billigare totallösning, bör drivmedelsbolag och andra energibolag
gemensamt investera i energikombinat som producerar biodrivmedel, värme, och el.
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1 Inledning
IVL genomförde på uppdrag av Preems Miljöstiftelse våren 2006 en översiktlig studie kring
biobaserade drivmedel, främst med inriktning på potential i form av tillgänglig biomassa nationellt
och internationellt men också med inriktning på förutsättningarna för framtagning av olika
bränslen. Studien pekade på att det finns en potential för biobaserade drivmedel som naturligtvis är
beroende på konkurrens från andra användningsområden men inte minst beroende på valet av
produkt och produktionsteknik.
Projektet BIODRIV har etablerats med utgångspunkt i det behov av mer detaljerade utvärderingar
av olika vägar till biodrivmedel som identifierades i tidigare studier. BIODRIV har genomförts med
finansiering av Preems Miljöstiftelse och Stiftelsen IVL, och med utförande parter från IVL, GMV
och Chalmers Tekniska Högskola.

1.1 Syfte med Biodriv
Projektet BIODRIV är en studie kring förutsättningar, begränsningar och risker på kort och lång
sikt för nationell produktion av biodrivmedel, med visst fokus på de produktionsförutsättningar
som erbjuds genom svenska raffinaderier.
Projektet BIODRIV avser att uppdatera och fördjupa tidigare studier med avseende på
råvarupotential, med utblickar till marknad och politik. Härvid görs även en bedömning av
utvecklingen av konkurrerande framdrivningsformer (elfordon mm) och uppskattning av
potentialen för energieffektivisering som en nödvändig bas för att sedan kunna bedöma hur stort
behovet av förnybara bränslen är. Projektet belyser även förutsättningarna för en integration av
produktion med befintliga raffinaderier.

1.2 Arbetsprocess
I en första fas genomfördes en översikt över olika drivmedel och tillverkningsmetoder för att
därifrån välja cirka 5 alternativ för fördjupade studier.
Teknikspåren har härvid arbetats fram genom arbetsmöten och screening bl a genom riktade frågor
till forskare inom IVL och Chalmers samt ett urval externa branschaktörer inom nätverket
Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG). Ur den därigenom uppkomna bruttolistan har de
sex teknikspåren utmejslats genom diskussioner vid ett stormöte 21/10 2008, med deltagare från
författargruppen och ytterligare några forskare, styrgruppen samt inbjudna representanter från
Preem. Slutligen har teknikspåret diskuterats, förankrats och kompletterats i styrgruppen.
Styrgruppen har bestått av:
Helene Samuelsson, Preem
Bertil Karlsson, Preem
Oliver Lindqvist, GMV
Peringe Grennfelt, IVL
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Ytterligare ett stormöte hölls 16/6 2009, då huvuddelarna av studiens resultat presenterades och
diskuterades. Därutöver hölls med projektledningen och styrgruppen ett möte den 25/3 2009 som
en underhandsrapportering och ett avslutande möte 20/1 2010, då projektet i sin helhet
diskuterades inklusive vilka slutsatser som är möjliga att dra utifrån underlaget i rapporten.
Avslutningsvis har därefter rapporten redigerats till sin slutliga version.

1.3 Fördjupning - Teknikspår
För varje teknikspår tillsattes en arbetsgrupp om vanligen två personer som fick i uppdrag att vara
huvudansvariga för utarbetandet av en teknikspårsrapport.
Utgångspunkten för dessa teknikspår har varit följande,
 att det fortfarande finns ett behov av flytande drivmedel de kommande decennierna
 att ett teknikspår ska ha som målbild att se om det går att ersätta motsvarande ca 25
TWh av dagens fossildrivmedelsproduktion i Sverige, år 2030
 att belysa om de betraktade teknikspåren kan utnyttjas var för sig eller i kombination
som råvaruförsörjning för produktion av flytande bränslen i Sverige
De teknikspår som har valts ut på detta sätt är:
1. Metan via gasnät
2. Decentraliserad pyrolys/förgasning
3. Olika resursbaser till fett
4. Vätgas
5. Metanol
6. Elektricitet

1.4 Beaktade aspekter
För varje teknikspår har ett antal viktiga aspekter belysts:
a) Råvarutillgång
b) Produktion, användning och distribution
c) Aktörer, Marknad och Styrmedel
d) Klimatvärdering och Miljökonsekvenser
e) Forskning och Utveckling
Fokus i respektive teknikspår har lagts på lite olika aspekter med hänsyn till teknikspårets karaktär.

1.5 Rapportstruktur
I den här rapporten har varje teknikspårsrapport redovisats som separata dokument i bilagor, vilka
utgör en väsentlig del av rapportens substans. Rapportens grunddel omfattar dels en syntes av
informationen i teknikspårsbilagorna, men också övergripande delar som är av mer teknikneutral
karaktär och delvis går utanför teknikspårens fokus.
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För teknikspårsblagorna har följande projektmedverkande varit huvudförfattare:
1. Metan via gasnät (Mohammed Belhaj/Jonas Norrman)
2. Decentraliserad pyrolys/förgasning (Martin Börjesson/Tobias Richards)
3. Olika resursbaser till fett (Elin Einarson/Morgan Fröling)
4. Vätgas (Linus Hagberg/Julia Hansson)
5. Metanol (Jenny Arnell/Börje Gevert)
6. Elektricitet (Anders Ahlbäck/Stefan Åström)
För de övergripande delarna i huvudrapporten har följande projektmedarbetare varit
huvudförfattare:
a) Råvarutillgång (Jenny Arnell)
b) Produktion, användning och distribution (Linus Hagberg)
c) Aktörer, Marknad och Styrmedel (Mohammed Belhaj, Maria Lindblad)
d) Energisystemanalys (Martin Börjesson)
e) Forskning och Utveckling (Jonas Norrman)
Projektledare har varit Katarina Gårdfeldt och Tomas Rydberg, vilka också har svarat för
slutredigering.
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2 Inledande marknadsöversikt
Denna inledande marknadsöversikt presenteras utifrån de alternativa drivmedel som finns på
marknaden och de olika drivmedel/energibärare som teknikspåren levererar eller skulle kunna
leverera. Förgasningstekniken kan, beroende på hur syntesgasen vidareförädlas, leda till bio-metan
(SNG), metanol, dimetyleter (DME), vätgas eller syntetisk diesel. Fetter/oljor kan, beroende på
vidareförädlingsprocess, användas direkt som drivmedel (t ex rapsolja), som fettsyreester-diesel
(FAME) eller som syntetisk diesel. Utöver teknikspårsdrivmedlen inkluderas i denna översikt även
etanol som är det dominerande biodrivmedlet på dagens marknad, både i Sverige och Globalt.
Fokus för analysen ligger på Sverige.

2.1 Drivmedel
De drivmedel som inkluderas i den inledande marknadsöversikten är följande:

Metan

Etanol

Fettsyre-diesel

Syntetisk diesel

Metanol

Vätgas

El
Metan, etanol och fettsyre-diesel är de som i praktiken har betydelse i dagens vägtrafiksystem. I
transportsektorn totalt har även el en signifikant roll via spårbunden trafik. Av den totala
förbrukningen under 2008 för vägtrafik i Sverige om ca 95 TWh drivmedel svarade diesel för ca 50
%, bensin för ca 46 %, etanol (i E5, E85 och E95 [för bussar]) för ca 3 %, biodiesel (dvs FAME
låginblandning m.fl) för 0,6 %, biogas för ca 0,3 % och naturgas för ca 0,3. Utvecklingen från år
2004 till år 2008 sammanfattas i Figur 2-1.
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Figur 2-1. Marknadsutvecklingen i Sverige åren 2004-2008 för alternativa drivmedel. Källor SPI (2009),
Gasföreningen (2009)

I Tabell 2-1 nedan har sammanställts statistik och vissa skattningar för användningen av de olika
energibärarna för fordonsdrivmedel, uppdelat på a) direkt användning i fordon och b) som
insatsvara, samt för annan användning. Direkt användning omfattar också då ämnet används som
inblandningskomponent.
Tabell 2-1

Sammanställning över total marknad i Sverige 2007 (TWh) för de ämnen som Biodriv
omfattar, fördelat på användningsområden. Källor: KemI (2009), SCB (2009), SPI (2009),
Gasföreningen (2009). Förklaringar till siffrorna ges i texten
Användning som
fordonsdrivmedel

Användning som
insatsvara mm för
drivmedelsprod.

Annan användning

Totalt inklusive
annan användning

Metan

0.6

0.3

10.1

11.0

Etanol

2.1

0.001

1.73

3.84

Fettsyre-diesel

1.4

≈0

i.u.

3.91*

Syntetisk diesel

<0.01

≈0

≈0

≈0

Metanol

<0.01

0.8

1.23

1.33

≈0

3.5

6.4

9.9

<0.01 (3**)

0.77

131.22

132

Vätgas
El

i.u. = ingen uppgift, * avser oljegrödor år 2005, ** spårbunden trafik

De siffror som anges i kolumnen ”Användning som fordonsdrivmedel” är, för metan, etanol och
fettsyrediesel, samma siffror som återfinns i Figur 2-1 för år 2007. Det förekommer att rapsolja
används direkt som bränsle, men relativt obetydliga mängder, jämfört med den mängd förestrade
fettsyror som används.
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Det är i nuläget lite oklart i vilken utsträckning syntetisk diesel faktiskt användes 2007 som tabellen
gäller, och siffran angiven i tabellen får därför ses som en grov skattning. Åtminstone två företag
(Ecopar AB och Framtidsbränslen AB) marknadsförde då syntetisk diesel framställd ur naturgas
(ibland kallad GTL-diesel)2. Viss import av GTL förekommer möjligen också för inblandning i
konventionell diesel. OKQ8 var på väg att starta import av hydrerad vegetabilisk olja från Nestes
produktion hösten 2007, men detta avbröts på grund av att miljöriktigheten i att använda palmolja
som råvara ifrågasattes i Sverige, vilket är den huvudsakliga råvaran i Nestes produkt.
Metanol som drivmedel finns registrerat i Kemikalieinspektionens produktregister. En känd
användning är som racing-bränsle. Den som bränsle registrerade volymen för 2007 (216 ton)
motsvarar knappt 0.001 TWh.
Vätgas finns som drivmedel endast som testverksamhet, och volymen är därför obetydlig.
Det finns ca 300 inregistrerade elfordon i Sverige, men det bedöms att bara ca 100 av dessa faktiskt
är i drift (NyTeknik, 22 september 2009). Förbrukningen av el är därmed ytterst liten för dessa
fordon. Användningen av el för spårbunden trafik (tåg, spårvagn, t-bana) är däremot ca 3 TWh.
De redovisade siffrorna i Tabell 2-2 för användning av energibärarna som insatsvara är lite osäkra,
men grundar sig på följande resonemang: Metan i form av naturgas används som en del av
erforderlig processenergi vid Preems raffinaderi i Göteborg, vilket för år 2007 motsvarar det värde
som redovisas. Eventuell användning av metan kopplad till andra led eller andra drivmedel, t ex i
produktionen av metanol, eller för tillverkning av GTL diesel, inkluderas inte. Den etanol som
förbrukas vid drivmedelsproduktion används vid tillverkning av FAEE, och i praktiken är det den
omvandling som görs på insamlad frityrolja från hamburgerrestauranger. Metanol används på
motsvarande sätt för FAME-produktion (i praktiken RME), motsvarande 0,1 TWh, men en faktiskt
avsevärt större mängd (motsvarande ca 0.7 TWh) kommer från metanol-delen i MTBE (metyl-tertbutyl-eter) som är ett additiv i bensin. I vikt innebär detta 120000 ton metanol. En relativt stor del
av denna användning exporteras i den färdiga bensinen. Vätgas produceras inom raffinaderierna
och används bland annat för avsvavling och för krackning, alltså direkt i processerna. Den
redovisade siffran är framräknad som produktionsvolymen vätgas i Preems raffinaderi i Lysekil
(Preem, 2007a), multiplicerad med en faktor 2 vilket motsvarar ungefär förhållandet mellan raffens
storlek. Detta utgör ca 1/3 av den i statistiken registrerade mängden (totalmängden 9,9 TWh,
KemI). Huvuddelen av den övriga användningen är som bränsle, t ex använder Petrokemiklustret i
Stenungsund överskottsväte som processbränsle. Den redovisade elektriciteten som insatsvara är
framräknad som den sammanlagda elanvändningen i de tre drivmedelsraffinaderierna och
Agroetanols etanolproduktion.

2.2 Fordon
Utvecklingen för olika typer av fordon under det senaste decenniet sammanfattas i Tabell 2-2. I
princip finns en koppling mellan andelen miljöfordon och försäljning av alternativa drivmedel.
Vissa av de alternativa drivmedlen som diskuteras ovan (t ex etanol och FAME i låginblandning,
syntetisk diesel av GTL, CTL eller BTL-typ) kan användas i konventionella motorer av otto- eller
diesel-typ. Bilar av E85 kan tankas med valfri andel regularbensin. Det spelar förstås också roll hur
långt bilägare kör med sitt fordon. Men både fordon för E85-drift och fordon för gasdrift
Framtidsbränslen AB försattes i konkurs i juni 2009. Syntetisk diesel hade tidigare skattelättnad (ca 2 kr/l)
men då denna togs bort våren 2009 blev produkten för dyr för kunderna.
2

8

Biobaserade drivmedel – analys av potential, förutsättningar,
marknad, styrmedel och risker - ”BIODRIV”

IVL rapport B1884

(undantag vissa distributionsfordon) är utrustade för att vid behov kunna köra på konventionella
drivmedel. Dieselfordon som är anpassade för ren RME kan också köras på fossil diesel.
Härigenom finns inte en direkt relation mellan fordonsflotta och förbrukning av alla olika
alternativa drivmedel. I praktiken leder det till att användarna i hög grad väljer det bränsle som blir
billigast att köra på, eller finns närmast till hands.
Tabell 2-2. Antal lätta registrerade fordon av från år 2000-2008.
Miljöbilar i
Sverige

Bensin*

Diesel*

Elbilar

Elhybrid

Natur/biogas

Etanol
E85

250

Snåla
(< 120 g
CO2/km)
280

2000

600

1 500

250

2001
2002

550

350

840

1 640

890

500

530

970

2 500

3 500

2003

450

620

1 260

3 440

7 980

2004

400

1 350

2 080

4 500

13 300

2005

360

3 300

2 300

6 600

21 400

2006

3 880 000

261 000

320

6 100

7 300

10 500

46 700

2007

3 805 000

352 000

310

9 400

20 000

12 900

81 300

2008

3 700 000

417 000

280

13 500

42 000

15 000

138 000

* inklusive de bränslesnåla

2.2.1 Teknikutveckling fordon
Teknikutveckling bedöms samstämmigt i genomgången litteratur kunna leda till kraftiga
energieffektiviseringar och minskade koldioxidutsläpp. Detta bygger bland annat på vetskapen att
den praktiskt utnyttjade verkningsgraden (alltså andelen av bränslets energi som man får ut för
framdrivning) för en bensindriven bil är 15-20 % och för en dieseldriven bil ungefär 20 %.
I en studie för Regionplankontoret i Stockholms län drar Rydberg m fl (2009) slutsatsen att det vore
möjligt att dra ner den genomsnittliga bränsleförbrukningen för fordonsflottan i länet med bortåt
50 % på 20 års sikt. Resonemanget är att medelförbrukningen för fordonsflottan (Tabell 2-3) är
ungefär dubbelt så hög som förbrukningen för de idag snålaste bensin- och dieselfordonen på
marknaden. För hela Sveriges del bör då fordonsflottans medelförbrukning kunna gå ner till hälften
fram till t ex 2030.
Tabell 2-3.

Bensin och dieselförbrukning (l/km), genomsnitt för
personbilar i Stockholms län, Sverige och EU (RTK, 2008)

Personbilar

År 2000

År 2005

Bensin

Diesel

(l/km)

(l/km)

Stockholms län

0,090

0,075

0,088

0,069

Sverige

0,083

0,065

0,087

0,071

EU-15

0,081

0,062

0,079

0,059

Bensin (l/km) Diesel (l/km)
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2.2.2 Trafikarbetets utveckling
För arbetet med teknikspåren har utgångspunkten varit en målbild av 25 TWh år 2030, vilket alltså
är ungefär en fjärdedel av dagens drivmedelsförbrukning. Om trafikarbete ligger kvar på samma
nivå som idag, och hela effektiviseringen i avsnitt 2.2.1 skulle slå igenom fullt ut, skulle alltså
drivmedelsförbrukningen nationellt kunna minska till ca 50 TWh. I praktiken visar flertalet
prognoser på att trafikarbetet kommer att öka, särskilt för tunga fordon. Tunga fordon är dessutom
redan mer energioptimerade är personbilar, och halvering av deras förbrukning är inte sannolikt.
Det finns också på personbilssidan en risk för kompensationsfenomen, dvs då fordonen blir
bränslesnålare, används de mer (kallas ofta ”rebound effect”). Inom Biodriv-projektet har därför
tagits som utgångspunkt att den totala energiåtgången i vägtransportsektorn kommer att vara lika
stor år 2030 som den är idag. Det innebär alltså ett antagande att den effektivisering som anses
möjlig på fordonsnivå kommer att kompenseras av ökat trafikarbete.

2.3 Infrastruktur
En viktig del av infrastrukturen är tillgången på tankställen. I Tabell 2-4 listas utvecklingen för gas,
E85 och RME100 i Sverige under ungefär det senaste decenniet. Utvecklingen har varit stark, i
synnerhet för etanol.
Tabell 2-4.

Antal tankställen för alternativa drivmedel i Sverige, i slutet av respektive år (SPI, 2009)
dec_03

dec_04

dec_05

dec_06

dec_07

dec_08

sep_09

Gas

31

47

62

74

87

89

103

E85

92

206

300

706

1053

1332

1493

0

0

23

17

16

13

14

RME

2.4 Import
Helby et al. (2004) konstaterar att länder som ligger i framkant vad gäller en övergång till en högre
andel förnyelsebara energikällor i det korta perspektivet bör kunna importera billiga biobränslen
från länder där efterfrågan ännu inte är så hög. Med tanke på framtida krav på globala
utsläppssänkningar av växthusgaser är det troligt att efterfrågan på biobränsle stiger världen över
och därmed försämrar möjligheterna till billig biobränsleimport för länderna ”i framkant”. Det är
därför troligt att biobränslen i olika former blir en global handelsvara. Löfgren et al. (2004) menar
att en ökad global efterfrågan också höjer priset på det svenska inhemskt producerade biobränslet,
men att transportkostnaden till viss del sätter gränser för långväga handel. Förädlade biobränslen
kan emellertid transporteras med båt, långa sträckor till låga kostnader (Helby et al., 2004).
Importen av biobränsle till Sverige har uppskattats till 5-9 TWh och består mestadels av pellets för
användning för värmeproduktion och av etanol för användning i transportsektorn
(Energimyndigheten, 2006). Eftersom biobränsleimporten är beroende av priset finns det en
osäkerhet kring att ange en potential för biobränsleimport (Profu, 2007).
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2.5 Biodrivmedelsutveckling på den internationella
marknaden:
I flera EU länder har ekonomiska investeringsstöd införts för att uppmuntra till förnybar teknik
vilket ökat intresset för biogasteknik. Danmark har varit föregångsland vid införande av regelverk
och stöd för biogasteknik. Under senare år har även Tyskland, Österrike, och Sverige följt efter
med regler och stöd utifrån de danska erfarenheterna. Den gemensamma överenskommelsen som
finns i Kyotoprotokollet om reducering av koldioxidutsläpp av fossila bränslen har motiverat
många europeiska länder att anta regelverket för att direkt minska utsläppsmängderna och stödja
och utveckla nya teknologier som bidrar till en minskning av utsläppsmängderna. Till exempel är
det en av drivkrafterna till EU:s Klimat och Energi-paket, som antogs i juni 2009, bland annat med
krav att till år 2020 ska 20 % av den totala energianvändningen inom EU komma från förnybara
energikällor, och inom transportsektorn gäller minst 10 % (Direktiv 2009/28/EC).

2.6 Referenser
Energimyndigheten, 2006. Energiläget 2006. Statens energimyndighet, ET 2006:43. Eskilstuna.
Gasföreningen (2009), www.gasforeningen.se
Helby, P. (ed.), Börjesson, P., Hansen, A., C., Roos, A., Rosenqvist, H., Takeuchi, L., 2004. Market
development problems for sustainable bio-energy systems in Sweden. Environmental and Energy
Systems Studies, Lund University, Lund.
KemI (2009), Statistik ur kemikalieregistren, www.kemi.se
Löfgren, Å., Ådahl, A., Axelsson, E., 2004. Framtida biobränslepriser – prisbildning under olika
klimatåtaganden. Biokombi Rya - Slutrapporter från ingående delprojekt, Report – CEC 2007:3,
Göteborg.
Profu, 2007. Tillgång på förnybar energi. Statens energimyndighet, ER 2007:20, Eskilstuna.
RTK, Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län, Energistudie för Stockholmsregionen, AP
1.2 Energi- och klimatpolitik, April 2008
Rydberg, T., Hagberg, L., Thörn, P., Fordon och drivmedel – framtidens utveckling,
Delarbetspaket 7.4 inom Energistudien fas 2, Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län,
2009.
SCB (2009), Sveriges offentliga statistik, www.scb.se
SPI (2009), www.spi.se, senast besökt 2009-11-22
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3 Råvaruuttag
3.1 Inledning
Det finns ett stort antal studier kring framtida tillgång och potential av biomassa. Studierna utgår
ofta från vitt skilda antaganden och referensår vilket gör det svårt att jämföra och ge ett entydigt
och konsistent svar på en samlad svensk framtida potential. Ökad efterfrågan på biomassa kommer
dock att ställa högre krav på att skogs- och jordbrukssektorerna skall öka sina leveranser. En ökad
tillväxt i skogen och ökat utbud av jordbruksgrödor kan mildra effekterna av konkurrensen om
biomassa. I ambitionerna att öka det totala uttaget av biomassa är det av största vikt att ta hänsyn
till och studera effekterna på mark, vatten och ekosystem. Ett exempel som uppmärksammats och
nu studeras är effekterna på bland annat biodiversitet vid uttag av stubbar. En övergripande
förstudie kring förnyelsebara energikällors påverkan på de svenska miljömålen pågår (Molander m
fl, 2009) och där identifieras kopplingar mellan energikällorna och miljömålen kvalitativt. Studien
visar på ett illustrativt sätt hur uttag och användning av biomassa för energiändamål kan påverka
diverse miljöfaktorer men gör däremot inget försök att kvantifiera påverkans storlek.

3.2 Potentialen för bioråvaruttag i Sverige
Biomassa som råvara till drivmedel baseras i stort på huvudgrupperna socker/stärkelse, cellulosa
eller vegetabilisk olja. Ett flertal olika råvaror, såväl primära råvaror samt avfall och rester, kan
utgöra underlag för drivmedelsproduktion. Exempel på råvaror är: Gödsel, Avloppsslam,
Hushållsavfall, Verksamhets/Industriavfall (slakteri, jordbruk, restprodukter mm), Deponier,
Jordbruksprodukter/grödor, Energigrödor, Skogsprodukter/GROT/stubbar.
Hur mycket råvara det är möjligt att långsiktigt ta ut från skogen varierar från källa till källa.
Skogsstyrelsen menar att det är möjligt att öka uttaget av GROT samt ett uttag av stubbar vid
slutavverkning. (Skogsstyrelsen, 2008). I skogsstyrelsens konsekvensanalyser presenteras potentialen
av biomassa från skogen utifrån olika ekologiska nivåer. Denna studie menar att ett ökat uttag på
över 60 TWh är möjligt (sammanlagt uttag upp emot 150 TWh). I SOU (2007) konstateras att
uppskattningarna av den sammanlagda ökade uttagspotentialen skiljer sig mycket åt mellan olika
källor men utredningen kommer fram till att de vid en tidshorisont på ca tio år grovt sett ligger
inom intervallet 75 - 115 TWh, det vill säga något högre än Skogsstyrelsens skattning. I detta
inkluderas avverkningsrester, brännved, industrins biprodukter och returflis men inte lutar från
massaindustri. Ytterligare ett exempel utgör Profu (2007) som har bedömt den sammanlagda ökade
potentialen för skogsbränslen med hänsyn till ”ekologiska restriktioner” till omkring 80 TWh och
utöver det tillkommer lutar som uppskattats till 45 TWh, totalt alltså omkring 125 TWh. Profu:s
skattning är alltså inom ramen för skattningen i SOU (2007).
I Tabell 3.1 sammanfattas olika potentialbedömningar som påträffats i litteraturen, indelat grovt
efter sektorer. De studier som gjorts tidigare och av olika utförare ger inga entydiga svar, här
presenteras därför istället ett intervall. Tabellen ger ett spann på de uppskattade potentialer som
finns och som skulle kunna vara tillgängliga år 2030 från olika råvaror.
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3.2.1 Bioenergi från skogen
Skogen har en stor potential som råvaruproducent till biodrivmedel. Prima skogsprodukter i form
av sådant material som ej kan nyttjas för pappers- och massa eller trävaruindustrin så som GROT
och stubbar samt gallringsrester är restprodukter från skogsbruk som kan nyttjas för energiändamål.
Också sekundära skogsprodukter i form av restprodukter från pappers och massaindustrin samt
träindustrin, i form av flis, bark och svartlut, ger betydande tillskott till energisektorn, se även
avsnitt 3.2.3.
Det totala uttaget ur skogen motsvarar knappt 200 TWh. Detta fördelar sig på ungefär följande
produkter för år (2004): massaved 60 TWh, timmer 79 TWh, brännved 13 TWh, sågverksflis 28
TWh och sågspån 10 TWh (Åström m fl, 2008)
Tabell 3.1

Råvaror och potentialer för biodrivmedel uppdelat på sektor

Råvaror
Skog (primär)
Jordbruk
Industri
Avfall/restprodukter
Grön el (vind, vatten, sol)

Skattad ökad potential,
Sverige (TWh)
60-85
22-48
45-68
3-6
20-60

Skogsstyrelsen redovisar i sin rapport Skogliga konsekvensanalyser att GROT, stubbar samt gallring
kan ge en betydande mängd biomassa, motsvarande 85 TWh (med ekologiska restriktioner enligt
Steg 2, Ref SKA 08 Skogsstyrelsen, 2008) Teknikutveckling med förbättrade verkningsgrader samt
tillväxt ger ytterligare potential för biomassa till energiproduktion. Konkurrensen samt
konsekvenser på miljö- och ekosystem är faktorer som kommer att vara begränsande och av stor
vikt att utreda ytterligare.

3.2.2 Jordbrukssektorn
Energigrödor från åkermark är idag en nästan helt outnyttjad resurs. Med ökande konkurrens om
biomassa kommer intresset för produkter från jordbruk och åkermark, som till exempel
restprodukter, halm, spannmål, salix, hybridasp, switchgrass, elefantgräs, eukalyptus, rörflen och
hampa m.fl., att öka. Biogas kan också framställas från grödor (vallgräs, majs mm.). Restprodukter
från jordbruk som halm, blast och gödsel kan fungera som råvara vid pyrolys, liksom i
biogasproduktion.
Råvaran kan klassificeras utifrån om den kommer från odlingar på jordbruksmark i produktion och
därför kan konkurrerar med matproduktion eller om den kommer från odlingar på icke
matproducerande mark (träda, ej odlingsbar mm), eller är en ren restprodukt.
När det gäller restprodukter från jordbrukssektorn uppskattats att 11 TWh gödsel varje år tas om
hand och sprids på åkermark. Vidare bedöms 6-7 TWh halm samt 0.5-1 TWh blast kunna utnyttjas
till energiändamål (SOU, 2007). En stor osäkerhet är kopplad till hur stor del av den odlingsbara
marken i Sverige på totalt 2 700 000 ha som i framtiden kan och kommer att användas för
produktion av energigrödor.
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LRF har gjort en uppskattning av energipotentialen hos lantbruket. I sitt energiscenario uppskattar
LRF att jordbruket år 2020 kan bidra med 22 TWh. (Bioenergiportalen) Outnyttjad jordbruksmark,
som ej är lämpad för matproduktion (uppskattningsvis mellan 300000 – 800000 ha) kan användas
för t ex odling av energigrödor och kan ge betydande tillskott.
Viktiga aspekter vid odling av energigrödor som bränsle är t ex att odling och skörd samordnas och
att alla steg i form av transporter, lagring och förbränning av grödorna tas med i beräkningarna.
Sverige och de nordiska länderna framför allt Finland har en betydande skogsareal per kapita
jämfört med många andra länder i Europa.

3.2.3 Rest- och biprodukter samt avfall
Avfallsfett, animaliskt fett och tallolja är möjliga att nyttja som råvara för t ex biodieselproduktion.
De sammanlagda potentialerna inom Sverige är dock som mest i storleksordningen 5-10 TWh. Våta
rester såsom gödsel, hushållsavfall, restprodukter från t ex etanoltillverkning (drank) och bryggerier
(drav), samt reningsverksrester kan nyttiggöras, t ex rötas till biogas. Avseende lutar från
massaindustrin anges potentialen i flertal studier till ca 43-45 TWh, vilket ligger väldigt nära dagens
nivå. Utvecklingen inom skogsindustrin och för olika typer av massaprocesser är givetvis av stor
betydelse för den framtida tillgången på lutar.

3.2.4 Grön el (vind, vatten, sol)
Råvarutillgång i form av el anses allmänt inte vara ett problem inom Europa och därmed inte en
begränsande faktor för teknikspår el. Det som däremot är intressant för teknikspår el är vilken
råvara som används för elproduktion. De senaste publicerade prognoserna med PRIMES-modellen,
som simulerar eventuella konsekvenser av EU:s beslutade klimat- & energipaket visar att för EU-27
så kommer 20 % av elproduktionen komma från förnyelsebara källor år 2020 (23 % år 2030).
Andra råvaror av intresse är de som kommer att behövas för produktion av batterier, men inte
heller detta beräknas vara av större vikt för teknikspår el. Vad gäller möjligheten att öka
produktionen av förnyelsebar el, så har det bedömts att dagens system skulle klara ett tillskott av
vindel och solel om ca 20 TWh. Begränsningar finns i nuvarande systems möjligheter att fungera
för lagring dag-natt och sommar-vinter vilket krävs med solel och vindel. (Carlstedt, 2007). Å andra
sidan är solinstrålningen i sig stor nog för åtminstone 100 TWh men en mer praktisk potential då
byggnadsfasader och tak utnyttjas ligger på ca 60 TWh (Kjellsson, 2007)
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3.3 Tillgången i konkurrens med övrig efterfrågan på
bioråvara
De stora konkurrenterna om biomassa är framför allt Matproduktion, Markutnyttjande och
landtillgänglighet, samt en internationell marknad med import/export av biomassa för
energiändamål.
En konkurrens och omfattande handel med biomassa kan väntas ge effekter på prissättningen. Ett
nyligen genomfört projekt, BIOKONK, har analyserat hur en ökad konkurrens om biomassa kan
påverka det svenska energisystemet och skogsindustrin. Resultaten från BIOKONK ger tendenser
på prisutvecklingen. Ett av resultaten från BIOKONK är att 10 % biodrivmedel orsakar relativt
små priseffekter på biomassan. Större efterfrågan på biomassa för till exempel drivmedel kan
förväntas ge en prisökning då mer svårtillgängliga segment av bioråvar kan komma vid en ökad
konkurrens. (Åström m fl, 2008).
Slutsatser från BIOKONK – en studie kring effekterna från en ökad konkurrens om biomassa i
Sverige:
 Om Sverige ska exportera biomassa för energiändamål kan det ge viss prishöjande effekt på
de olika biomassasegmenten
 Begränsning i tillgång på avverkningsrester kan påverka biomassapriserna på vissa segment
 Ett utvidgat elcertifikatsystem driver upp biobränslepriset något, men inte så mycket
 10 % biodrivmedel av nationellt ursprung orsakar relativt små priseffekter
För att producera de ca 10 TWh biodrivmedel som behövs för att uppnå biodrivmedelskvoten i
EU:s förslag till nytt förnybarhetsdirektiv krävs ca 20 TWh biomassa. Simuleringar gjorda med en
modell, EBS, visar att detta scenario ger relativt små prisökningar. De flesta biomassasegment
såsom massaved får en prisökning på ca 10 % medan timmer inte ökar alls. Jordbruksgrödor sticker
ut och får en ökning på över 50 %. EBS-modellen visar på relativt små ökningar (förutom för
jordbruksgrödor) eftersom de branscher som i huvudsak konkurrerar med drivmedelsindustrin kan
välja andra segment av biomassa för att möta sin efterfrågan samt att användningen av
avverkningsrester bedöms öka kraftigt till 2020.
En kraftigt ökad produktion av biodrivmedel utöver dessa 10 TWh medför att mer svårtillgängliga
segment behöver nyttjas, vilka kan medföra högre omkostnader. En större produktion av
biodrivmedel och ökad efterfrågan på inhemska råvaror kommer ge ökad konkurrens.
 Ökad tillväxt i skogen och ökat utbud av jordbruksgrödor kan mildra effekterna av
konkurrensen om biomassa
 Prisutjämning på biomassa från skogen kan motverka prishöjningar på konkurrensutsatta
segment
 Den internationella konkurrenssituationen för skogssektorns slutprodukter är väl så viktig
som priserna på biomassa vad gäller skogssektorns framtid
Konkurrens kan också uppstå vid en ökad sameldning av biomassa och kol i kolkraftverk.
Utnyttjande av svensk biomassa kräver dock en betalningsförmåga som motiverar export.
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3.4 Internationell utblick
Tillgång och efterfrågan på möjliga bioråvaror styrs av globala marknader för såväl energiråvaror
och matråvaror.
Vid nyttjande av biomassa och naturliga resurser måste största hänsyn tas till bland annat etik,
människovärde, arbetsmiljö samt inkräktande på bland annat matproduktion samt miljö och
landutnyttjande. Palmolja är t ex en produkt som har kopplats samman med skövling av regnskog
och vilken därför måste nyttjas med försiktighet.
Tabell 3-2. Potential och nuvarande användning av biomassa i olika världsdelar (EJ/år). SOU (2004)

Som tabellen ovan visar nyttjas idag en relativt liten del av den potentiella biomassan i världen och
ett ökat uttag är möjlig, med undantag för Asien. Uttag måste som tidigare poängterats ske med
hänsyn till effekter på miljön och på sociala faktorer på individ- och samhällsnivå.
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4 Produktionssystem
I detta kapitel behandlas översiktligt de huvudsakliga produktionssätten för konvertering av
biomassa till de drivmedel som är aktuella i teknikspåren. Produktionstekniken för samtliga de olika
teknikspåren omfattas mera utförligt i de olika teknikspårsbilagorna (Bilaga 1-6).
De inkluderade teknikerna här är därför följande:
 FAME/RME-tillverkning genom transesterifiering
 Rötning till biogas
 Vätebehandling
 Biomassaförgasning
 Förvätskning/termisk depolymerisering

4.1 FAME/RME-tillverkning genom transesterifiering
Den vanligaste tillverkningsmetoden för biodiesel är idag baskatalyserad transesterifiering av
triglycerider med metanol. Tekniken är beprövad och relativt enkel och är den vanligaste tekniken
för framställning av biodrivmedel i Europa, så kallad FAME (fettsyrametylester). I Sverige sker
framställningen framförallt från rapsolja vilket ger RME (rapsmetylester).

4.1.1 Råvaror
I Sverige är RME från nyutvunnen rapsolja den helt dominerande biodieseln men utomlands
förekommer även FAME-produktion från soja-, solros- och palmolja, animaliska fetter samt
återvunna matlagningsoljor. Idag finns det ett flertal biodieselanläggningar som använder
jatrophaolja som råvara, framförallt i Indien. En fördel med jatrophaolja är att den inte kan
användas av livsmedelsindustrin. Utbytet per hektar är också högre jämfört med raps. Förutom
vegetabilisk olja behövs metanol vid transesterifieringsprocessen.

4.1.2 Processen
RME-tillverkning består av två processer: oljeutvinning från rapsfrön och därefter omvandling av
rapsoljan till RME genom transesterifiering.
Rapsoljetillverkning
En skiss över rapsoljetillverkning visas i Figur 4-1. Först värmebehandlas rapsfröna för att sedan
pressas. Pressoljan används som livsmedel. Den återstående oljan i rapskakan extraheras ut med
hexan och avvattnas och separeras genom industning och destillation, och kan sedan användas för
RME-tillverkning. Oljeutvinningen är en ångintensivprocess som kräver ånga mellan 6 och 20 bar
för förbehandling, indunstning och destillation. Utöver rapsoljan produceras rapsmjöl som
vidareförädlas till djurfoder (rik på fett och protein).
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Schematisk bild över rapsoljetillverkning (Gode m fl, 2008). Press- och extraktolja är egentligen
samma produkt men pressoljan går till livsmedelsproduktion medan extraktoljan exporteras eller
används för energiändamål, exempelvis RME-produktion.

Transesterifiering
Rapsoljan värms till 60–65ºC innan den förs in i reaktorn och blandas med baskatalysator och
metanol. Reaktionen i två steg med stort metanolöverskott, vanligen sex gånger oljemängden.
Triglyceriderna i rapsoljan reagerar med metanolen och bildar ett ogrenat dieselbränsle med goda
förbränningsegenskaper. På grund av att metanol tillverkas från fossila bränslen är RME och
FAME till 90 % förnybart. RME avskiljs sedan genom destillation och tvättas. Eftersom all rapsolja
bildar RME och metanolåtervinningen fungerar mycket bra är utbytet nära 100 % räknat från satsad
rapsolja. Som biprodukt fås glycerol som kan användas inom kosmetika- eller farmabranchen eller
med vissa svårigheter förbrännas. Det forskas också på andra användningsområden för glycerolen i
takt med att FAME-produktionen ökar.

Figur 4-2 Schematisk beskrivning av FAME-produktion genom transesterifiering (Gode m fl, 2008).
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4.1.3 Energibehov
Oljetillverkningen är det mest energikrävande steget som kräver låg-och mellantrycksånga (6-20
bar), ca 0,9 MWh/ton producerad RME (Tabell ). När det gäller FAME/RME-produktionen är
energiförbrukningen relativt låg, ca 0,4 MWh/ton RME. De effektiva reaktionerna sker vid låg
temperatur (60ºC) som kan värmas genom värmeväxling och separationsprocesserna är enkla och
drivs med lågtrycksånga (3-6 bar).
Tabell 4-1 Ungefärligt energi- och materialflöde per ton producerad RME (Gode m fl, 2008).
Vikt (kg)
Energi
(MWh)

Rapsfrö
2 500

Metanol
105

El

Ånga

RME
1 000

Ca 16

0,65

0,012

1,3
(Olja 0,9 +
RME 0,402)

10,7

Biprodukter
Rapsmjöl 1 500
Glycerol 102
Rapsmjöl 5,01
Glycerol 0,42

4.2 Rötning till biogas
Biogasproduktion genom rötning av olika typer av organiskt material sker redan på många håll i
Sverige, främst i anslutning till reningsverk. Rötningsanläggningar förekommer också på gårdsnivå
för rötning av gödsel och storskaliga samrötningsanläggningar uppförs på flera håll i Sverige. Vid
rötningsprocessen bryts det organiska materialet ned under syrefria (anaeroba) förhållanden med
hjälp av bakterier. Då bildas metangas och koldioxid medan återstoden blir så kallad rötrest.
Fördelen med tekniken är den enkla och energisnåla processen som kan ta hand om blöta
restflöden. Nackdelar är att biogasen måste användas lokalt i avsaknad av naturgasnät och att
hanteringen av stora mängder blöt rötrest kan medföra stora transportkostnader.

4.2.1 Råvaror
I stort sett allt organiskt material kan rötas till biogas, bara substratet är någorlunda rent. Med fördel
används blöta substrat (eftersom rötningsprocessen sker i utspädd lösning) såsom slam från
reningsverk, processill från livsmedelsindustrier, gödsel eller drank från etanoltillverkning. Även
jordbruksgrödor och skörderester liksom källsorterat hushållsavfall är möjliga råvaror.

4.2.2 Processen
I Figur 4-3 visas en skiss över rötningsprocessen. Ofta inleds processen med en förbehandling
(sönderdelning, siktning, konditionering och hygienisering) varefter materialet tillförs rötkammarna
där själva nedbrytningen och biogasbildningen sker. Nedbrytningen sker med hjälp av ett antal olika
enzymer som produceras av bakterier. Viktiga parametrar vid rötningen är god omrörning, stabilt
pH (optimalt vid 6,5–7,5), stabil temperatur, bra näringsbalans i materialet för bakteriernas aktivitet
samt vattenhalt (mellan 60–95 %). De flesta anläggningarna drivs idag under s.k. mesofila (35–
40C) eller termofila (55–60C) betingelser. Värme behöver tillsättas för värmning av rötkamrarna
och vid eventuell hygienisering. För detta räcker det med fjärrvärme eller annan typ av spillvärme.
Förutom värme behövs även el. För att få fordonsgas krävs ett antal reningssteg där koldioxid,
föroreningar och vattenånga avskiljs och sedan kompression till 250 bar. Som restprodukt fås en
stor mängd rötrest som normalt avvattnas till ca 30 % ts och används som gödningsmedel.
Alternativt kan rötresten torkas och användas som biobränsle i ett kraftvärmeverk.
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Rötningsprocessen (Gode m fl, 2008)

4.2.3 Energiförbrukning
Värmebehov och elbehov vid svenska biogasanläggningar motsvarar ca 10 % respektive 5 % av
biogasens energiinnehåll (Tabell 4-2). Värmebehovet vid termofil rötning är ungefär det dubbla. Vid
uppgradering till fordonsgas tillkommer ett elbehov som motsvarar ca 5 % av biogasens
energiinnehåll.
Tabell 4-2
Anläggning

Mesofil anl.
Primärenergi3
Direkt energi
Termofil anl.
Primärenergi

Energianvändning vid biogasanläggning (Gode m fl, 2008). Källa: Berglund & Börjesson
(2003a).
Värmebehov
% av prod. biogas
Valt värde1
Intervall2

Elanvändning
% av prod. biogas
Valt värde1
Intervall2

13

6–17

11

8–17,5

10

5–13

5

4–8

13–26

1

Värde som Berglund & Börjesson (2003a) använder i sina energibalansberäkningar.
2
Dataintervall från svenska biogasanläggningar.
3
Primärenergibehovet i biogasanläggningen tillgodoses här via förbränning av biogas, där en MJ värme antas motsvara
1,3 MJ primärenergi och 1 MJ el antas motsvara 2,2 MJ primärenergi.

4.3 Vätebehandling
En teknik som undersöks mer och mer är vätebehandling (hydrotreatment) av fetter och oljor. Ofta
är andelen förnybart innehåll i bränslet runt 98 %, där de resterande två procenten utgörs av väte.
Inga anläggningar finns i Sverige, men Neste Oil startar under sommaren 2007 en anläggning i
Finland för tillverkning av sin biodiesel NExBTL. Kapaciteten är över 200 000 m3 och ytterligare
kapacitet är under byggnation och beräknas bli klar i slutet av 2008. Båda anläggningarna ligger i
direkt anslutning till Neste Oils befintliga oljeraffinaderi i Borgå.

21

Biobaserade drivmedel – analys av potential, förutsättningar,
marknad, styrmedel och risker - ”BIODRIV”

IVL rapport B1884

Vegetabiliska fetter eller en flexibel blandning av animaliska och vegetabiliska fetter utgör
huvudråvara. Även begagnade matlagningsoljor kan användas. Vidare behövs vätgas motsvarande
två till tre viktprocent av oljemängden, varför tillverkningen med fördel lokaliseras invid
raffinaderier. Processen är avancerad och bygger på klassiska raffinaderitekniker såsom
hydrogenering, hydrokracking och isomerisering. Temperaturerna ligger på mellan 200–400ºC och
trycket på 5–30 bar och ännu högre. Processen slukar stora mängder högtrycksånga.
Biodrivmedelsutbytet är mycket högt, omkring 90 % av tillförd fettråvara och vätgas.

4.4 Förgasning av biomassa
Förgasning är en process för att omvandla fasta och gasformiga bränslen till syntesgas (gasformigt
bränsle bestående av främst CO och H2). Syntesgasen kan sedan användas för att producera
syntetisk naturgas (SNG) eller flytande drivmedel såsom FT-diesel, DME, metanol liksom vätgas.
Tekniken finns tillgänglig för förgasning av kol sedan många år men flera forsknings- och
pilotprojekt för förgasning av biomassa pågår runt om i världen (bl a i Sverige). Fördelar med
förgasningstekniken är flexibilitet när det gäller råvaruval och slutprodukter och högt
drivmedelsutbyte. Det handlar dock om stora och dyra anläggningar och det lär dröja ytterligare ett
antal år innan storskalig produktion blir verklighet. Processen som är helt självförsörjande på värme
och ånga ger överskottsvärme som kan användas till fjärrvärme. Den självgenererande elen räcker i
allmänhet inte utan förgasningsanläggningen har ett externt elbehov.

4.4.1 Råvaror
I princip kan allt material som innehåller kolväten användas. Förutom kol lämpar sig trädbränslen,
avfall och svartlut från massatillverkning. Det finns inga specifika begränsningar med avseende på
vilka biobränslen som kan användas, men bränslet måste vara relativt torrt, 10–15 % fukthalt.

4.4.2 Processen
Processutformningen är beroende av syftet med förgasningen och vilka slutprodukter som ska
produceras. Syftet kan vara att producera en syntesgas som direkt kan blandas med naturgas och
användas i ett naturgaseldat KVV. Syftet kan också vara att producera drivmedel (FT-diesel och
DME/metanol), vätgas eller syntetisk naturgas (SNG)3. I Figur 4-4 visas en skiss över
DME/metanol tillverkning genom förgasning av GROT. Efter avfuktning och sönderdelning
förgasas trädbränslet till energirik syntesgas. I förgasningssteget tillförs en viss mängd syrgas så att
processen genererar tillräckligt med energi för att försörja sig själv. Dock tillförs inte mer syre än att
förbränningen fortfarande är långt ifrån fullständig. Målet med förgasningssteget är att få fram en
energirik gas som framförallt innehåller CO och H2, s.k. syntesgas. Sedan genomgår syntesgasen ett
antal kracknings, skiftnings- och reningssteg för att få önskat sammansättning på syntesgasen,
beroende på slutprodukt. Slutligen omvandlas syntesgasen till respektive slutprodukt genom
metanisering (vid SNG-produktion) respektive syntetisering (vid produktion av DME/metanol,
FT-diesel eller vätgas).
Kvarstår att lösa är att få fram en tillräckligt ren syntesgas för efterföljande
biodrivmedelsproduktion. Dessutom krävs mer arbete med inmatning av biobränsle under högt
SNG har samma kvalitet som naturgas och kan levereras till ett naturgasnät. Det kan därmed användas både
som drivmedel och som bränsle i ett naturgaseldat KVV.
3
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tryck till gaskammaren. För svartlutsförgasning återstår även en del frågetecken kring materialval
och materialens livslängd.

Figur 4-4 Schematisk bild över DME-produktion via biomassaförgasning med ångtorkning av bränslet
(Gode m fl, 2008).

4.4.3 Energibehov
Förgasningsprocessen har inget externt behov av energi förutom el. Processen kan optimeras
utifrån att producera så mycket ånga, drivmedel (eller vätgas eller SNG) eller värme som möjligt.
Vid optimering mot DME/metanol, FT-diesel, SNG eller vätgas täcker den interngenererade ångan
det interna behovet av ånga och värme och det bildas ett överskott av värme som kan användas till
fjärrvärme. Ångan räcker även till att internt generera el, dock produceras inte lika mycket el som
förbrukas, möjligtvis med undantag av FT-dieselprocessen.

4.4.4 Utbyten
I Gode m fl, (2008) blir enligt beräkningar totalverkningsgraden i en förgasningsanläggning strax
över 80 % vid SNG-produktion och strax under 70 % vid produktion av DME/metanol om all el
produceras internt (högre annars). I litteraturen anges för FT-diesel ett nettoutbyte mellan 30–45 %
av insatt energi, medan totalverkningsgraden anges till 45–50 % när också potentiell samproduktion
av el och värme inkluderas (Goldschmidt, 2005; Concawe m fl, 2006). Börjesson (2007) anger
drivmedelsutbytet för DME/metanolproduktion till 25–60 % beroende på hur mycket el och värme
som produceras samtidigt. Concawe m fl (2006) anger DME-/metanolutbytet till mellan 46 och 59
% vid prioritering av drivmedelsproduktion. Den externa energiinsatsen vid förgasning utgörs här
endast av el då värmebehovet tillgodoses internt av vedråvaran. Utbytet av biometan (SNG)
beräknas vara 55–70 % (Linné m fl, 2005; Karlsson & Malm, 2005).
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4.5 Andra tekniker
4.5.1 Förvätskning/termisk depolymerisering
Ett antal tekniker för att konvertera avfall och organiska produkter genom förvätskning till
biodrivmedel finns på forskningsstadiet. Än så länge finns inga storskaliga anläggningar för
biomassa som råvara, men det är dock troligt att tekniken kommer spela en roll framöver och ett
stigande oljepris kommer sannolikt att driva på en kommersialisering av robusta
förvätskningsprocesser. Förenklat kan man beskriva dessa processer som katalyserad pyrolys.
Tyska Alphakat har en patenterad process (KDV) som bygger på att med hjälp av en katalysator vid
förhållandevis låg temperatur (ca 300 ºC) och i en vätskefasbaserad process depolymerisera olika
typer av organiskt material till en dieselliknande produkt. Dessutom bildas lättare kolväten och en
kolmassa som kan förbrännas. Processutformningen (vätskefas) ska bidra till att hot-spots undviks,
och därmed koksbildning. Utbytet av diesel från skogsavfall eller annan biomassaråvara bedöms
som ca 35 % (2,7 till 3,0 kg skogsflis TS per liter diesel). Investeringskostnaden för en anläggning i
storleken 500 liter/timma (motsvarar 5MW eller max 40 GWh/år) anges till under 50 Mkr (AVBP,
2009). Kemiinformation AB har på uppdrag av Energimyndigheten gjort en bedömning av energioch materialbalans samt kostnadsuppskattningar för KDV-processen vid an-vändning av
skogsavfall som råvara. Bedömningen är att kvaliteten antingen är en syreinnehållande
brännoljeprodukt med ett energivärde på ca 31,5 MJ/kg och ett utbyte på 39 % eller en bensin–
dieselprodukt med ett energivärde på ca 42,4 MJ/kg som kan fås i utbyten om 29 % (Östman,
2007). Tekniken har ännu inte verifierats i kommersiell skala vilket är anledningen till att
Energimyndigheten genomfört granskningen. En försöksanläggning i Eppendorf, Tyskland, ska
vara möjlig att få tillgång till för kunder som vill driva försöksprojekt (Alphakat, 2009).

4.5.2 Koldioxidhydrering
Iden med koldioxidhydrering går förenklat ut på att CO2 kan reageras med vätgas, H2, och bilda till
exempel metan, men kemiskt sett kan metanol, FT-diesel, mm, framställas. De kemiska reaktioner
som äger rum vid förgasning är i allmänhet jämviktsreaktioner (Figur 4.5), och iden handlar alltså
om att driva dessa jämvikter "åt vänster". I Sverige drivs ett projekt på Chalmers, finansierat av
Mistras program för idéstöd, inom området (Mistra, 2009). I just det projektet är CO2 från
atmosfären källan till CO2. Mitsui Chemicals har en pilotanläggning för metanolsyntes i Japan.
Projektet går ut på att avskilja och ta hand om koldioxidutsläpp från industrin. Genom att tillföra
vätgas, framställd från fotokatalys av vatten, ska syntetisk metanol framställas, som sedan kan
användas i produktionen av olefiner och aromater. Både vätgasframställning och CO2 avskiljning
kostar en hel del energi så det finns stora utmaningar med metoden
a) skift-reaktion:

b) ångreformering
Figur 4.5:

Exempel på reaktioner som kan användas för hydrering av koldioxid

24

Biobaserade drivmedel – analys av potential, förutsättningar,
marknad, styrmedel och risker - ”BIODRIV”

IVL rapport B1884

Swedish Biofuels har en process som är en variant av koldioxidhydrering. Man har en
försöksanläggning igång i lokaler på KTH och driver småskalig produktion för att få fram
tillräckliga mänger att testa drivmedel som flygbränsle. I processen används koldioxid tillsammans
med alkohol och väte. (SVT, 2007)
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5 Politiska och ekonomiska styrmedel
I allmänhet har styrmedel och de relaterade till transportsektorn i synnerhet (ibland också kallade
miljöpolitiska styrmedel) som mål att främja miljöskydd. Dessa instrument inkluderar regleringar,
ekonomiska styrmedel samt information. Informationen om ecodriving kan rikta sig mot förare i
syfte att minska olika utsläpp. Andra styrmedel är forskning och utbildning
Tabell 5-1 är en sammanfattning av olika styrmedel:
Tabell 5-1:

Styrmedel i Sverige

Nationellt

Regleringar
Lagar, bestämmelser,
miljöklassning

Regionalt

Direktiv

Globalt

Ekonomiska
Skatter, avgifter,
subventioner inkl
investeringsstöd,
kvotplikt,
utsläppsrätter
EUs handelssystem
för koldioxid
Tullar

Information
Upplysning,
rådgivning,
utbildning,
opinionsbildning

Bland fördelarna med ekonomiska styrmedel, som förutom att de kan generera intäkter till staten,
kan nämnas att de kan utformas så att de leder till marknadsflexibilitet, teknikneutralitet samt
minskad total energiförbrukning. Bland nackdelarna av styrmedel är osäkerheten om måluppfyllelse
samt sannolikheten för negativa socioekonomiska effekter (t ex för låginkomsttagare och för
landsbygd).

5.1 Regleringar
De flesta nationella regleringar kopplade till bioenergi finns i miljöbalken (SFS 1998:808). Det finns
också andra lagar som styr produktion och användning av bioenergi. Förbränning av fasta bränslen
regleras till exempel även av bygg- och planlagen och av räddningstjänstlagen, biogas av lagen om
brandfarliga och explosiva varor. Lagar innehåller ofta mer grundläggande regler, de mer
preciserade reglerna finns i förordningar och föreskrifter.4.
Att klassa fordon i olika miljöklasser är en reglering av olika utsläpp. Det svenska miljöklassystemet
följer EU:s kravgränser. Det är dock endast några av fordonens alla utsläpp som regleras av lagen,
nämligen koloxid, kväveoxider, kolväten och partiklar. Partiklar regleras bara för dieseldrivna
fordon. Koldioxid, dvs. fordonens bränsleförbrukning, ligger inte till grund för hittillsvarande
klassning. Att ställa krav på miljöklasser är dock en tämligen grov metod eftersom det förekommer
stora variationer mellan fordon inom samma avgasklass.5
Tabell 5-2 visar hur miljöklasserna har utvecklat sedan 1999.6 Klass 1 som är bästa klassen har ökat
kraftigt medan de mindre bra klasserna har gått ner vilket också har lett till minskning av de
relegerade utsläppen.

http://www.bioenergiportalen.se/?p=1423&m=916
http://www.akeri.se/files/bilder/abc/dokument/eku-grp27-miljoklasser3.pdf
6 http://www.sikainstitute.se/Templates/FileInfo.aspx?filepath=/Doclib/2009/Statistik/FORDON%202008_090611.xls
4
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Tabell 5-2:

Personbilar i trafik uppdelade efter miljöklass

Vid slutet av år
1999
2008

IVL rapport B1884

Miljöklass
Klass 1
98 986
325 620

Klass 2
326 113
304 085

Klass 3
533 281
427 448

Okänd
2 931 799
1564 819

5.2 Ekonomiska styrmedel
Förutom moms som är en indirekt skatt på det mervärde som skapas vid försäljning av varor och
tjänster finns det skillnad mellan avgifter och skatter. Fastän gränsen mellan dessa styrmedel är
ganska flytande samtidigt som båda har såväl miljöstyrande effekt som fiskal funktion, är avgifterna
ändamålsbestämda och kopplade till en motprestation såsom NOx avgiften. Följande ekonomiska
styrmedel i Sverige är kopplade till fossila bränslen och biobränslen:
 Energiskatt
 Koldioxidskatt
 Subventioner
 Kvotplikt
 Överkompensationsprincipen
Energipriser är en sammansättning av bränslepris, skatter, avgifter och moms. Bränslepriset självt är
också en summa av råvarupriser och produktionskostnader. Skatten är en punktskatt som inte är
proportionell mot bränslepriset. Därför har andelen skatt (energi och koldioxidskatten) inte varit
konstant eftersom bränslepriser och speciellt råvarupriser har varit varierande. År 1986 till exempel
var skatteandelen för bensin 54%, den var 66% under 1996 och 53% år 2007. För diesel har
skatteandelen varit 23% år 1986, 58% år 1996 och 42% år 2007.7
Tabell 5-3 visar rekommenderade priser för olika drivmedel år 2009. Fastän diesel har högre
energitäthet än bensin är dess pris lägre. Biogaspriset som är kopplat till bensinpriset är inte lågt.
Dessa skillnader och att skatten inte är proportionell mot bränslepriset har lett till både diskussioner
om att införa en skatt som är proportionell mot bränslepriset vilken kan ha en högre direkt effekt
på bränsle och en indirekt effekt på olika utsläpp. Billigare diesel och biobränsle har också de
senaste åren lett till minskad efterfråga på bensinbilar till förmån för ökad efterfråga på diesel- och
biobränslebilar.
Vid skattningen av effekter på drivmedelefterfrågan som kan vara resultat av prishöjningar används
elasticiteter. Dessa beräkningar skattar den preocentuella förändringen i efterfrågan som en
procentuell prishöjning leder till. I transport sektorn skattas den kortsiktiga efterfrågeelasticiten till 0,3% för bensin och den långsiktiga till mellan -0,6 och -0,7. En skattehöjning på bensin
motsvarande 1% skulle (allt annat konstant) till en minskning av efterfrågan med 0,3% på kort sikt.
Vissa studier (Litman 2005) har dock visat att kostnaden för drivmedel är enbart en fraktion av den
totala kostnaden för bilägandet. En elasticitet på -0,3% för drivmedel leder till kostnadseffekt
motsvarande -1,2% för bilägandet.

7

http://213.115.22.116/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Broschyrer
&id=4304af910a0842b39b7a9a0a7f96161c
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Tabell 5-3:

IVL rapport B1884

Drivmedelpriser i Sverige 8

Drivmedel
Blyfri 95
Blyfri 96
Blyfri 98
Diesel
Rapsbränsle (RME)
Biogas (per Nm3)
Etanol(E85)

Bemannade
stationer kr/liter
12,99
13,15
13,39
11,89
11,70
11,69
9,59

Automatstationer kr/liter
12,84
13,00
13,24
11,74

9,44

Datum för
senaste ändring
2009-06-05
2009-06-05
2009-06-05
2009-06-09
2009-04-03
2009-06-05
2009-04-01

Källa: http://www.statoil.se/FrontServlet?s=sdh&state=sdh_dynamic&viewid=1882197&showMenu=0_3

5.2.1 Energiskatt
Energiskatten är relaterad till fossila bränslen. Skattesatserna bestäms från år till år och varierar
mellan olika bränslen. År 2007 var skatten på blyfribensin i miljöklass 12,95 SEK/l och för diesel
miljöklass 11,23 SEK/l. För naturgas och biogas betalas inte energiskatt. Dessutom betalas ingen
energiskatt om bränslena används för att producera el. Jord-, skogs- och vattenbruk, samt
växthusnäringen. Tillverkande industri betalar ingen energiskatt för det bränsle som används i
tillverkningsprocessen.
För transporter förekommer olika skattenivåer beroende på drivmedlets miljöklass. Bensinrespektive dieselskatten i miljöklass 1 och 2 höjdes med 29 respektive 55 öre/liter inklusive moms
den första januari 2008. Samtidigt sänktes fordonsskatten för dieselbilar med 4,5%. För diesel- och
eldningsoljor som används i yrkesmässig sjöfart, spårbunden trafik samt flygbensin och flygfotogen
betalas ingen energiskatt. Fr.o.m. 1 juli 2008 ska dock flygbränsle som används för privat bruk vara
beskattat. Etanol, rapsmetylester (RME) och biogas är befriade från energi- och koldioxidskatt
medan naturgas i transportsektorn är befriad från energiskatt.

5.2.2 Koldioxidskatt
Koldioxideskattesatserna varierar mellan olika bränslen beroende på hur mycket kol bränslet
innehåller. CO2 skatten på bensin och diesel i miljöklass 1 var år 2007 2,34 respektive 2,88 SEK/l.
Den generella nivån på koldioxidskatten höjdes med 6 öre den första januari 2008 och uppgår för
närvarande till 101 öre/kg koldioxid. Sedan 1 januari 2008 sker en uppräkning av energi- och koldioxidskattesatserna efter prisutvecklingen.
För naturgas/biogas och gasol var skatten 1,28 respektive 1,58 SEK/m3 under år 2007. Som fallet
med energiskatt är produktionen av el befriade från koldioxidskatt. Jord-, skogs, och vattenbruk
samt tillverkningsprocessen vid industrier behöver endast betala 21 procent av skattesatsen.
Vid årsskiftet 2008-2009 ökade skatten på bensin med 28,75 öre/l inkl. moms och skatten på diesel
ökade med 22,375 öre/l inkl moms.i
Tabell 5-4 visar skatter och avgifter exklusive mervärdeskatt för drivmedel från januari 2007.
Energiinnehållet är högre i bensin än i biogas. För att kunna jämföra priset på en m3 biogas med bensin ska
man multiplicera biogaspriset med 0,9. Då får man den "bensin-ekvivalenta" priset. Exempel: Då en Nm3
biogas kostar 11,69 SEK. 11,69 x 0,9 = 10.52. Alltså är bensin-ekvivalentpriset för biogas i detta exempel
10,52 SEK. http://www.miljofordon.se/fordon/sa-fungerar-miljobilar/sa-fungerar-gasbil/atgang-av-gas.aspx

8
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Tabell 5-4:
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Drivmedelskatter i Sverige från januari 2007

Drivmedel

Energiskatt

CO2 skatt

Total skatt

Öre/kWh

Bensin, blyfri, miljöklass 1,
SEK/l

2,95

2,34

5,3

58,5

Diesel, miljöklass 1, SEK/l

1,23

2,88

4,1

41,3

Naturgas/metan, SEK/m3

-

1,28

1,3

11,6

Gasol, SEK/kg

-

1,58

1,6

12,4

Källa: http://www.swedishenergyagency.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2007_49.pdf/$FILE/ET2007_49.pdf?OpenElement

5.2.3 Subventioner
Förutom skatter inkluderar de ekonomiska styrmedlen subventioner. I de fall då subventioner
används i form av skattebefrielse beskrivs de ibland som negativa skatter. De mest kända Svenska
subventionerna med avseende på biodrivmedel är de så kallade Klimp-stöden
(Klimatinvesteringsprogrammet). Investeringar i biogasproduktion har till största delen gjorts av
stat och kommun. Kommunerna har utvecklat sina vattenreningsanläggningar och anpassat gamla
soptippar till att producera biogas. Ofta har staten skjutit till investeringskapital genom bidrag från
LIP och KLIMP programmen.
För transportsektorn finns det andra styrmedel med syfte att uppmuntra användningen av
miljöbilar såsom parkeringssubventioner för miljöfordon.

5.2.4 Kvotplikt
En metod att snabba på introduktionen av biodrivmedel och som är under utredningen av
energimyndigheten är kvotplikt. Kvotplikt innebär att varje bränslebolag åläggs att sälja en viss
andel biobränsle. Kvotplikt är enligt Per Kågeson ett sätt att lägga uppgiften på
drivmedelsdistributörerna utan att tala om för dem hur de ska uppfylla kravet. Det skapar frihet för
dem att agera utifrån sina förutsättningar. Metoden innebär också att staten inte behöver
subventionera biodrivmedlen genom skattebefrielse. Möjligen kan man överväga en
skattenedsättning som motsvarar koldioxideffekten av olika biodrivmedel i ett
livscykelperspektiv.9.10

5.2.5 Biobränsle och överkompensationsprincipen
En överkompensation äger rum när ett alternativt drivmedel till följd av skattenedsättningen, blir
billigare än det fossila drivmedlet det ersätter. Sverige har åtagit sig att till EU kommissionen lämna
årliga övervakningsrapporter för att visa att ingen överkompensation sker och, om det skulle
förekomma, justera stödordningen. Energimyndigheten ges i uppdrag varje år att till regeringen
redovisa uppgifter om skattebefrielse för biodrivmedel. Även genom stadsstödsbeslutet avseende
skattenedsättning för pilotprojekt för alternativa drivmedel ska årlig redovisning ske.
(Energimyndigheten (2009)

9

http://www.alltommotor.se/artiklar/nyheter/forskaren-det-ar-oerhorda-kostnader-1.12284?printMode
http://www.miljofordon.se/files/File/Miljobilens_varld_nr_7_2009-juli.pdf
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Överkompensation i den här studien undersöks för etanol /bensin, FAME/diesel, biogas/naturgas
11. Tabell 5-5--5-7 nedan visar kostnadskalkyler för olika skattebefriade drivmedel jämfört med
deras fossila bränsle substitut. Tabellerna ger också en idé om andelen skatter.
För etanol till E85 där kostnaden är 12 SEK jämfört med 12.5 för bensin har en överkompensation
förmodats vilket skulle ha lett till högre skatt (mindre subvention) på detta drivmedel. Men
eftersom 2008 har karakteriserats av kraftiga oljeprisvariationer där oljepriset var under sommaren
2008 uppe på över 140 dollar per fat för att sedan sjunka betydligt i slutet av året, angås den låga
etanolkostnaden tillfällig och inga åtgärder för att korrigera överkompensationen har vidtagits. När
det gäller FAME har det inte skett någon överkompensation då FAME kostnaden är högre än
dieselpriset. För biogas har det inte skett någon överkompensation heller eftersom
naturgaskostnader är lägre än de för biogas.
Tabell 5-5:

Kostnadskalkyl för etanol tillE85 samt låginblandning jämfört med bensin år 2008 (SEK/l)

Kostnader
Summa kostnader12
Energi/CO2 skatt
Pris inkl. moms
Pris i bensinekvivalenter

Tabell 5-6:

Etanol till låginblandning
7,84
9,8
15,1

Bensin
4,7
5,3
12,5
12,5

Kostnadskalkyl för FAME jämfört med diesel år 2008 (SEK/l)

Kostnader
Summa kostnader
Energi/CO2 skatt
Pris inkl. moms
Pris i dieselekvivalenter

Tabell 5-7:

Etanol till E85
6,21
7.8
12,0

FAME
10,1
12,6
13,3

FAME till låginblanding
10,3
12,9
13,5

Diesel
6,3
4,2
13,1
13,1

Kostnadskalkyl för biogas jämfört med naturgas år 2008 (SEK/l)

Kostnader
Summa kostnader
Energi/CO2 skatt
Summa

Biogas
650

Naturgas
437
117
554

650

5.3 Drivmedel, prisutveckling på kort och långsikt
De flesta är överens om att fossilbränslepriser kommer att öka med tiden p.g.a. råvaruknapphet.
Samtidigt förväntas produktionskostnaden för biodrivmedel att gå ner p.g.a. skalfördelar.
Vi antar här att priserna på fossila bränslen kommer att fördubblas i framtiden samtidigt som det
antas att biobränslepriser kommer att halveras. Dessa antaganden används som utgångspunkt för
att skatta bensin och biobränslepriser på kort och långsikt. Avsikten med skattningarna är att
jämföra de framtida priserna och diskutera effekten av deras nivåer.

Fastän biogas inte är inkluderad i den skattedispens som gäller biodrivmedel som etanol och FAME, utan
omfattas av en mer generell skattebefrielse enligt lagen om skatt på energi diskuteras denna energikälla här.
11

12

För mer detail om alla kostnader se Energimyndigheten (2009):
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5.3.1 Kort sikt
Antaganden för prisutvecklingen på bensin och etanol har gjorts på följande vis:
- Priset på bensin har gått upp med i genomsnitt 15% per år under perioden 1990-2002. Därför
antas en fortsatt prisutveckling på 15 % per år fram till 2013,
- Den procentuella prisskillnaden mellan bensin och etanol har varit omkring 8% fram till nu.
Denna skillnad antas gälla fram till 2013. Under 2013 läggs en skatt motsvarande 3.5 SEK på etanol
för att undvika likheten mellan bensinpriset och etanolpriset. Resultaten visas i figur 5.1.

40

SEK/l

30
20
10
0
2008
Bensin
Figur 5.1:

2009

2010

2011

Etanol till E85

2012

2013

Etanol/lågbl

Bensin- och etanolpriser på kort sikt

5.3.2 Långsikt
För att illustrera hur subventioner och skatter påverkar priset för konsumenten visas i Figur 5-2
resultatet för några enkla fall, baserat på hur produktionskostnaden kan tänkas utvecklas på lite
längre sikt. Vi har valt att bara visa resultat för bensin och etanol ty resultaten för de andra
drivmedlen följer samma mönster/princip.
-Fall 1. På långsikt antas att bensinpriset inklusive energi- och CO2- skatt samt moms fördubblas.
För etanol antas det att bränslepriset halveras och att en skatt motsvarande 6 SEK läggs på etanol
(både låginblandning och E85).
- Fall 2: Subventioner tas bort.
Resultat: Biobränslet är inte konkurrensmässigt längre. Andra styrmedel skulle behövas för att
uppmuntra till ökad efterfråga på biodrivmedel genom ökad efterfråga på miljöfordon:
Andra styrmedel skulle vara mycket beroende på om målen med styrmedlen är:
-klimateffekten; eller
-säker energitillgång; eller
-investering i framtida drivmedel samt utveckla deras teknologier (konkurrens); eller
-subventionera annat:
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-köp av transportfordon
-information om användning av biobränslen
-skattelättnader vid användning av biobränslefordon
-Fall 3: Alla priser är lika
Detta fall är resultat av s.k direktkoppling av biobränslen till fossila bränslen och speciellt
kopplingen av biogaspriser till bensinpriser. Styrmedlet i detta fall kan likna dem för fall 2 men
styrmedlet kan speciellt vara inriktade mot köp av nya bilar.

Figur 5-2:

Bensin och etanolpriser på lång sikt

Som visas i figuren är priset på bensin lika i alla 3 fallen. Resultaten för biodrivmedlen är förstås en
följd av de antaganden som gjorts. Att biodrivmedel priset blir lägre, lika med eller högre än
bensinpriset beror dels på produktionskostnader för biodrivmedel, vilka nivåer på skatter som sätts
på biodrivmedel och/eller om priset in är kopplade till bensinpriset.

5.4 EU-direktiv relevanta för drivmedel
EU-direktiv är ett direktiv i EU som binder en medlemsstat till att införa direktivets mål inom en
viss tidsfrist utan att ge detaljer på hur resultatet ska uppnås. EU-direktiv är sättet att hantera EU:s
gemensamma lagstiftning. Eftersom EU inte är ett land, så ger EU istället direktiv till
medlemsländerna att införa angiven lagstiftning.
Den 23 april 2009 presenterades "Klimat- och Energipaketet" efter att ha beslutats i Rådet och i
EU-Parlamentet. Dessförinnan hade de olika delarna presenterats av EU-kommissionen i olika
omgångar. De olika delarna ersätter eller uppdaterar också tidigare direktiv mm. Paketet innehåller
fyra direktiv som alla är relevanta för biobränslen och transportsektorn:
- Direktiv 2009/28/EC, vanligen kallat RES-direktivet, som handlar om åtgärder för att stimulera
användningen av förnybara energikällor och där syftet är att skapa förutsättningar för att nå de
bindande mål på 20 % förnybar energi i EU:s slutgiltiga energikonsumtion år 2020. Områden som
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berörs är elektricitet, värme och kyla samt transporter. Transporterna har en särställning med ett
bindande mål på 10 % förnyelsebara drivmedel till år 2020. Direktivet innehåller även en fördelning
av hur mycket varje medlemsland ska öka sin andel förnybar energi med. För Sverige föreslås en
ökning från 39,8 % (år 2005) till 49 % (år 2020). En nationell handlingsplan för att nå detta mål ska
lämnas till EU-kommissionen år 2010. RES-direktivet kommer gradvis att ersätta bl a det tidigare
Direktiv 2003/30/EG ( biodrivmedelsdirektivet) som antogs våren 2003. Biodrivmedelsdirektivet
var ett indikativt mål, att 2 procent av bensin och diesel skulle vara utbytta mot förnybara drivmedel
år 2005. År 2010 ska mängden biodrivmedel vara 5,75 procent (Länsstyrelsen (2008).
Medlemsstaterna kan ansöka om skattebefrielser för bl.a. biodrivmedel fram till och med år 2012.
En förlängning är möjlig, men biodrivmedelsdirektivet och dess effekter ses för närvarande över
och nya eller förändrade incitament och direktiv kan därför förväntas i framtiden
- Direktiv 2009/29/EC, som är ändring och uppdatering av direktivet 2003/87/EC som omfattar
systemet för handel med utsläppsrätter inom EU.
- Direktiv 2009/30/EC, som utgör det nya bränslekvalitetsdirektivet som nu även innehåller
föreskrifter för beräkning av växthusgasemissioner.
- Direktiv 2009/31/EC, som handlar om geologisk lagring av koldioxid.
Förutom Klimatpaketet finns även andra relevanta EU-direktiv och förordningar:
-Europeiska kommissionen lade i september 2007 fram ett lagstiftningspaket för att undanröja
konkurrenshinder inom el- och gassektorn. Lagstiftningspaketet har sin grund i det meddelande för
den inre el- och gasmarknaden som kommissionen lade fram i januari 2007 och innehöll fem olika
förslag. Två förslag inom elsektorn som kommer att leda till ändringar och kompletteringar i
befintligt eldirektiv 2003/54 och elförordning 1228/03. Ändringar och kompletteringar kommer
även att göras i befintligt gasdirektiv 2003/55 och gasförordning 1775/05. Det femte förslaget
gäller att upprätta en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter inom EU.
- Kommissionens förslag till ändring av Eurovinjettdirektivet
Förslaget till ändring av Eurovinjettdirektivet motiveras främst med att en distansbaserad avgift är
ett effektivt sätt att internalisera kostnaderna för lokala externa effekter, framför allt därför att den
kan varieras efter infrastrukturanvändningens intensitet, plats och tidpunkt. Ändringen gör det
möjligt att införa två olika typer av distansbaserad avgift för lastbilar, där den ena syftar till att täcka
infrastrukturkostnaderna och den andra de externa kostnaderna för luftföroreningar, buller och
trängsel.
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5.5 Finansiella frågor (riskkapital mm)
För att få en uppfattning om hur några aktörer med intressen i biodrivmedelsområdet officiellt
presenterar sina satsningar, har en sammanställning gjorts har genom att utläsa vad som skrivits i de
årliga bolagsrapporterna. Sammanställningen presenteras i Tabell 5-8.
Tabell 5-8

Biobränsle och annan förnybar energi: Strategier för framtida investeringar så som de kan
urskiljas ur bolagens årsrapporter.

Biobränsle
Fortum
Perstorp
Shell
Preem
EON
Södra
ST1
DHL
Schenker
OK-Q8
Statoil**
Stora Enso***

Vindkraft

Vattenkraft
X

Gas (bio)

Bio-diesel

RME

Etanol

El*
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

* El som biobränsle avser bränsleceller för exempelvis Schenker.
** Statoils strategier inte beskrivna så att de kan jämföras med de andra.
*** Stora Enso planerar att producera biobränsle i samarbete med Neste men inga detaljer ges om vad som ska
produceras.
Källa: anpassat från företagens olika årsrapporter
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5.6 Intervjuer med ledande marknadsaktörer
5.6.1 Syfte, metod
En marknadsundersökning utfördes med syftet att ta reda på hur aktörer ser på den svenska och
den globala marknadens utveckling, vilka styrmedel som krävs samt hur detta påverkar
råvaruproduktionen för drivmedel inom de sex olika teknikspåren fram till år 2030. Målet med
undersökningen var att höra synpunkter från olika branscher och organisationer som har
anknytning till de olika teknikspåren. De utvalda aktörerna fick först per telefon svara på om de var
intresserade av att vara med i undersökningen, sedan mejlades marknadsundersökningen ut till
aktörerna som valt att delta. Resultatet blev att 8 stycken olika aktörer deltog i undersökningen:
Lantmännen energi, Perstorp, Södra, Business Region Göteborg, LRF, Fortum, Volvo
personvagnar och Volvo lastvagnar. Marknadsundersökningen delades in i tre olika områden:
användning och teknikspår, råvaror och producenter. De sammanfattade svaren återfinns i sin
helhet i Bilaga 9. Nedan sammanfattas de centrala resultaten av undersökningen

5.6.2 Resultat
Sammanfattningsvis har aktörerna en samsyn om att det krävs globala, långsiktiga och stabila
lösningar, samt god energipolitik, forskning och utveckling för att nå en hållbar utveckling av
biobränslen. Miljöimage anses vara av mindre betydelse i det långa loppet, då det inte lönar sig att
bygga luftslott på oseriösa PR-kampanjer. En särsyn är dock att biobränsleproduktionen i sig är
lönsamt och det borde räcka för att intressera företag.
Inom området ’användning och teknikspår’ finns en samsyn om att långsiktiga styrmedel krävs för
att hinna ifatt de fossila drivmedlens försprång. Den största utmaningen är att få ihop biodrivmedel
med effektiva distributionsnät. Elfordon och dieselfordon är de två hetaste fordonstyper för den
närmaste framtiden. Biogas och vätgas har begränsade potential som drivmedel enligt aktörerna,
speciellt anses vätgas ligger långt fram i framtiden. Det råder helt klart särsyner om vad det är
marknaden vill ha, en ’Moment 22’ situation, där alla väntar på alla: bränsleindustrin,
fordonsindustrin och lagstiftning. Detta anses enligt somliga aktörer leda till ett icke-optimalt
system som minskar investeringsviljan och beslutsbenägenheten hos politikerna. Fordonsindustrin
vill inte investera i en ny fordonsflotta om inte distributionsanläggningar och bränslet finns
tillgängligt på marknaden, vilket anses av somliga visa på att fordonsindustrin har svårt för att
utveckla sig. En annan enskild åsikt är att somliga marknadsaktörer anser att framtida lösningen
kommer att bli så pass bra i framtiden att man väljer att inte satsa tillräckligt på befintliga alternativ
idag, vilket bromsar utvecklingen. Att låta ’alla blommor blomma’ kan vara rimligt i ett tidigt
stadium av utvecklingen men är inte hållbart i längden. Styrmedel krävs för att säkerställa den
långsiktiga utvecklingen.
Inom området ’råvaror och producenter’ visar marknadsundersökning på att det råder en samsyn
om att priset är den avgörande faktorn för utbudet på råvaror. Vilket kommer leda till att Sverige
blir en nettoexportör av biobränsle då behovet av biobränsle kommer att öka i EU. Styrmedel är
givetvis också en avgörande faktor för råvaruutbudet, som måste gynna klimatsmarta drivmedel på
bekostnad av fossila. En särsyn är dock att det finns risk för onödiga begränsningar med styrmedel
om vad som får odlas och skördas då utbudet av råvaror påverkas av konkurrens från andra
industrier. Produktionen kommer att så småningom flyttas dit råvaran är billigast. Fordonsindustrin
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tror dock på en positiv utveckling med mer fokus på ökad användning av restprodukter. Däremot
kommer inte biobränslen i leda till att fordonsindustrin når de satta koldioxidmålen inom EU,
därför måste fordonsindustrin nå målen på annat sätt.

5.7 Referenser
Energimyndigheten (2008): Energiläget 2008:
Energimyndigheten (2009): Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för biodrivmedel och
alternativa drivmedel
http://www.swedishenergyagency.se/infobank/remisser.nsf/0/D3AAB4400BE8377EC12575A80
03345BD/$file/biodrivmedel%20och%20alternativa.pdf
Litman, Todd (2005), Transportation Cost and Benefit Analysis: Techniques, Estimates and
Implications, Victoria Transport Policy Institute (www.vtpi.org).
Länsstyrelsen i Skåne Län (2008): Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om
förnybar energi (N2008/1203/E)
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6 Klimatvärdering och Miljökonsekvenser av
olika biodrivmedel
6.1 Klimataspekter
En av huvudidéerna med alternativa drivmedel såsom biodrivmedel är att undvika emissioner av
fossilt kol som koldioxid. För de flesta alternativa drivmedel innebär detta trots allt att det för
produktionen och distributionen uppkommer emissioner av växthusgaser. En viktig utgångspunkt
vid bedömningen av klimatnyttan av biodrivmedel är därför att inkludera klimatgasutsläpp från
drivmedlets hela livscykel.
I Tabell 6-1 och Tabell 6-2 sammanfattas klimatprestanda för de aktuella teknikerna som
framräknat i några olika referenser, för lätta respektive tunga fordon. Notera att klimatvinsten för
dessa drivmedel kan variera inom ganska vida ramar beroende på sättet som biodrivmedlet
produceras på och hur analysen är gjord i den specifika datakällan.
Klimatvärderingen från laddhybrider och elbilar är, som sagts tidigare, beroende på det bränsle som
används för elproduktion. Som exempel beräknas EU:27s elmix till ca 59 % bestå av fossila
bränslen år 2020, och om man antar att denna elmix motsvarar den el som används innebär det att
klimatvärderingen av laddhybrider blir mindre positiv än om enbart el från t ex vindkraft skulle
användas. I tabell 6.1 visas också att om elektriciteten är framställd med kolkondenskraft, ökar till
och med emissionerna föl el- och plug-inhybrider jämfört med konventionella fordon.
Vätgas har flera fördelar ur miljösynpunkt. I princip ger förbränning av vätgas endast vatten i
avgaserna, dock bildas en viss mängd NOx i förbränningsmotorer genom reaktioner mellan luftens
kväve och syre. Vid användning i bränsleceller blir det obetydliga eller inga emissioner alls och
verkningsgraden är ca 50% högre än i en vanlig bensinmotor (CONCAWE, 2007). Emissionerna
kopplat till vätgas är främst koncentrerade till produktionsanläggningen och från den el/bränsle
som åtgår vid distribution av vätgasen (och råvaror)
.
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Energi-, klimat- och kostnadsparametrar för utvalda drivmedel för lätta fordon

Lätta fordon

Energianvändning i
fordon jämfört med
bensin*

Energianvändning
Well-to-wheel
jämfört med
bensin***

Klimatgasutsläpp
Well-to-wheel
jämfört med
bensin/diesel

Merkostnad per
fordon jämfört med
bensinbil år
2009/2030

Investeringskostnad för prodkapacitet
drivmedel

Driftskostnad för
drivmedelsproduktion

Distributionskostna
d av drivmedel

Källa

Concawe, 2007

Concawe, 2007

Enligt RES-direktivet
(med Concawe, 2007
inom parantes***)

Börjesson, 2009

Börjesson, 2009

Börjesson, 2009

Börjesson, 2009

Enhet

MJ/100km

MJ/100km

g CO2eq/km

EUR/fordon

EUR/kW

% av inv.kostnad/år

EUR/MWh

Etanol E10

ingen skillnad

+10 - +18%

0% - -7,5 %
(0% - -9%)

Ca 0 (ingen skillnad)

1 100

2

11.5

Etanol E85

ingen skillnad

+85 - +148%

0 - -64%
(-75% - +5%)

0-500

1 100

2

11.5

RME låginblandning
(5%)

-10%

+5%

-0,5% - -4 %
(-2,5%)

1400

200

2

11

Biogas

-2% - -10%

+67 - +75%

-75% - -80 %
(-80% - -187%)

2000

3300

2

28

FT-diesel (bio)

-10%

+52 - +85%

-93% - -95 %
(-95% - -98%)

1400

2 500

2

11

Hybrid
(bensin/diesel)

-15- -30%

-15% - -25%

(-13% - -22%)

11 000/
4400

-

-

11 -11,5

Plug-in-hybrid (el
och bensin/diesel)

-48%****

n.a.

Sv elmix: -64%
Kolkondens: +5

16700/
5500

-

-

1,5 el
11-11,5 bensin/diesel

Elfordon

-65%*****

56 900/
12 100

-

-

1,5

n.a

****

Sv elmix: -97%
Kolkondens: +41%
*****

* Jämfört med bensinbil respektive dieselbil modell 2010+ (190 MJ/100km and 172.1 MJ/100km), Tank to wheel (Concawe, 2007)
**Jämfört med bensinbil modell 2010+ med energiåtgång på 210 MJ/100km, Well to wheel (Concawe, 2007)
*** Jämfört med bensinbil modell 2010+ med koldioxidutsläpp på 160 g CO2eq/km, Well to wheel (Concawe, 2007)
****Beror på uppnådd energieffektivitet i motorn, hur stor del av körsträckan som körs på el samt hur utsläpp från elanvändning värderas. Exempel: Energianvändning jämfört
med bensinbil: -48%13 (50% av körsträckan som elfordon och 50% som hybridfordon) minskar klimatutsläppen jämfört med bensinbil med 64% om Svensk elmix antas men
ökar utsläppen med 5% om kolkondens antas. Emissionsfaktorer för el beräknat från Uppenberg et al, 2001.
***** Beror på uppnådd energieffektivitet i motorn och hur utsläpp från elanvändning värderas. Exempel: Energianvändning jämfört med bensinbil: -65%14 minskar
klimatutsläppen jämfört med bensinbil med 97% om Svensk elmix antas men ökar utsläppen med 41% om kolkondens antas. Emissionsfaktorer för el beräknat från Uppenberg
et al, 2001.

13
14

Börjesson M, 2009
Börjesson M, 2009
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Tabell 6-2 Energi-, klimat- och kostnadsparametrar för utvalda drivmedel för tunga fordon
Tunga fordon
(stadsbuss/
långdistans lastbil)

Energianvändning i
fordon jämfört med
diesel*

Energianvändning
Well-to-wheel
jämfört med
diesel**

Klimatgasutsläpp
Well-to-wheel
jämfört med
bensin/diesel***

Merkostnad per
fordon jämfört med
dieselfordon år
2009/2030****

Investeringskostnad för prodkapacitet
drivmedel***

Driftskostnad för
drivmedelsproduktion***

Distributionskostnad
av drivmedel ***

Enhet

MJ/100km

MJ/100km

g CO2eq/km

EUR/fordon

EUR/kW

% av inv.kostnad/år

EUR/MWh

Etanol E100

-2% - +7%

108% - +183%

-27% - -87%

15000/500015

1 100

2

11.5

RME

0%

+146%

-45%

0

200

2

11

Biogas

+2% - +18%

+62% - +110%

-76% - -85%

35 000/18 400

3300

2

28

FT-diesel

0%

40% - +90%

-93% - -95%

0

2 500

2

11

-10% - -30%

-10% - -30%

-10% - -30%

100 000/30 000

Hybrid

16

* Jämfört med diesel buss med energiåtgång på 21,87 MJ/km respektive diesel långdistans lastbil med 2,90 MJ/tonkm (tank to wheel), Ecotraffic, 2008
** Jämfört med diesel buss med energiåtgång på 25,41 MJ/km respektive diesel långdistans lastbil med 3,36 MJ/tonkm (well to wheel), Ecotraffic, 2008
***Beräknat utifrån RES-direktivets typvärden och bränsleförbrukning i fordonet enligt Ecotraffic, 2008
**** Börjesson, 2009

15
16

Gäller för metanol – här antagit samma merkostnad för etanol
Börjesson, 2009
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6.2 Övriga emissioner
Sedan länge finns begränsningar för vad bilar och lastbilar får släppa ut ur avgasröret, för ett antal
ämnen, främst kolmonoxid (CO), svaveloxider (SOx), kväveoxider (NOx), oförbrända kolväten
(HC eller NMVOC, non-methane hydrocarbons) och partiklar (oftast PM10, dvs partiklar mindre
än 10 mikrometer). Detta innebär i sin tur att det översiktligt sett skiljer relativt lite på utsläpp ifrån
nya fordon som drivs på olika drivmedel och att skillnader kan ha att göra med enskilda fordons
prestanda samt körcykel mm. Vägverkets modell för beräkningar av emissioner för den samlade
fordonsflottan i Sverige tar därför hänsyn till olika körmönster, se Tabell 6.3 (Vägverket, 2009).
Modellen är utformad för att ta hänsyn till fordonens ålder, mm, och avser representera
fordonsparken i genomsnitt.
Det uppfattas relativt allmänt att olika drivmedel, inklusive alternativa, har följande
emissionsprestanda vid användning (i huvudsak baserat på Grahn, 2007):









Partikelutsläppen är större från Dieselmotor än från Ottomotor (många dieselfordon har därför
partikelfilter).
Etanol ger upphov till lägre kolmonoxid-, kväveoxid- och partikelutsläpp än bensin
Metanol ger upphov till lägre kolmonoxid-, kväveoxid- och partikelutsläpp än diesel
FT-diesel, ger lägre emissioner än fossil diesel.
DME ger lägre emissioner av kolväten, kväveoxider och partiklar än diesel, men något högre
emissioner av kolmonoxid
För RME är emissioner av kväveoxider högre än vid dieselförbränning, dock är utsläppen av
partiklar vanligen något lägre vid RME-drift, om motorn är optimerad för RME
Naturgas i tung trafik ger upphov till lägre utsläpp av kolmonoxid, kväveoxid och partiklar än
diesel, men i stort sett samma som för bensin. För kolväten är gas ungefär som diesel, men
bättre än bensin
Vätgas ger praktiskt taget bara vattenånga

Tabell 6.3

Rekommenderade emissionsfaktorer för lätta fordon i den svenska bilparken år 2007
(Vägverket, 2009).
CO2
emission
kg/km

CO
g/km

CO2
wtw*
kg/km

HC
g/km

NOX
g/km

PM
g/km

SO2
g/km

Landsbygd
Bensin
Diesel

1.7

0.17

0.2

0.31

0.32

0.0012

0.0011

0.17

0.15

0.18

0.03

0.52

0.030

0.0002

E85

0.55

0.04

0.06

0.13

0.11

0.0012

0.00022

CNG

0.56

0.07

0.1

0.04

0.024

0.0012

0.00031

Stad
Bensin
Diesel
E85
CNG

4.4

0.23

0.27

0.85

0.45

0.0047

0.0014

0.48

0.2

0.24

0.06

0.64

0.03

0.00026

2.2

0.05

0.07

0.45

0.19

0.0047

0.00026

0.99

0.09

0.13

0.1

0.04

0.0047

0.0004

* wtw = well to wheel, dvs inklusive produktion och distribution
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7 Teknikspårens kostnadseffektivitet ur ett
energisystemperspektiv
7.1 Introduktion
I denna del av Projekt BIODRIV görs en kvantitativ analys i syfte att utreda kostnadseffektiviteten
för respektive teknikspår från ett energisystemperspektiv. Teknikalternativens ekonomiska
konkurrenskraft studeras och jämförs under olika scenarieförutsättningar avseende framtida
bränslepriser och krav på CO2-utsläppsreduktion. Detta görs genom att för olika
omvärldsförutsättningar beräkna systemkostnaderna för målbilden att år 2030 ha ersatt 25 TWh av
Sveriges bensin- och dieselanvändning med de teknikalternativ som definieras inom projektets
teknikspår. Dessutom uppskattas marginalkostnader för produktion av alternativa drivmedel år
2030. För att få insikt resultatets känslighet mot osäkerhet i beräkningsantaganden identifieras
kostnadsposter för respektive teknikspår ur ett ”källa-till-hjul”-perspektiv.
Det anlagda ”energisystemperspektivet” innefattar hela energisystemet, det vill säga hänsyn tas både
till transportsektorn och det stationära energisystemet (el- och värmeproduktion, industri, hushåll etc.).
Det övergripande perspektivet innebär både för- och nackdelar. Bland fördelarna finns att hänsyn tas
till systemeffekter som skapas av att olika energisektorer är beroende av samma resurser och
tillsammans är ansvariga för växthusgasutsläpp. Med en ökande andel alternativa biobränslebaserade
drivmedel i transportsektorn och med fler elfordon i fordonsparken ökar också interaktionen mellan
transportsektorn och övriga energisystemet vilket gör en helhetssyn än viktigare. Som nackdel med det
övergripande angreppssättet kan nämnas att teknikbeskrivningarna blir av en förenklad karaktär i
jämförelse med mer tekniskt inriktade studier. De teknikrelaterade indata, såsom verkningsgrader och
kostnader, som används i beräkningarna är baserad på litteratur och studien bidrar inte med några
beräkningar där giltigheten i dessa parametrar testas på ett tekniskt plan.

7.2 Metod och modell
Som ett verktyg i analys- och beräkningsarbetet används i detta arbete en teknoekonomisk
energisystemmodell. Modellen som används är en applikation av den s.k. MARKAL-modellen.
MARKAL (akronym för MARKet ALlocation), som är utvecklad inom IEAs program för
energisystemanalys (ETSAP), är en modell där det studerade systemet optimeras genom att dess
kostnader minimeras. I de flesta applikationer av MARKAL sker optimeringen genom
linjärprogrammering. I optimeringsprocessen väljer modellen den kombination av energitekniker
och bränslen som till lägst kostnad uppfyller en exogent given efterfrågan på energitjänster. Mer
specifikt minimeras det diskonterade nuvärdet av alla kostnader som uppstår under hela den
modellerade tidsperioden. Vilka energitekniker och energibärare, samt egenskaper för dessa, som
inkluderas i modelleringen bestäms av modellanvändaren och kan innefatta hela kedjan från
bränsleutvinning via förädling och energiomvandling till slutanvändning av energitjänster
(uppvärmning, belysning, transport etc.), men också delar av denna kedja. Ofta studeras ett antal
olika scenarier med olika förutsättningar gällande t.ex. bränslepriser, krav på utsläppsreduktion eller
styrmedel. Systemet som studeras definieras av systemgränser av olika karaktär; t.ex. geografiska
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(vilket område studeras?), tidsmässiga (vilken tidshorisont studeras?) och sektorsvisa (vilka
samhällssektorer inkluderas modellbeskrivningen?).
Den här använda applikationen av MARKAL beskriver det stationära energisystemet i de nordiska
länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland samt den svenska transportsektorn. Då Sverige och
den svenska transportsektorn är i fokus i denna studie, är modellinteraktionen mellan de ingående
länderna begränsad och modellen körs i princip som en nationell modell av det svenska
energisystemet. Ett visst elutbyte mellan länderna tillåts emellertid (dagens överföringsbegränsningar utgör en övre begränsning för hela den studerade perioden). Den använda modellen
sträcker sig tidsmässigt från 1995 till (maximalt) 2051. Tidshorisonten är uppdelad i 7årspersperioder som representeras av 9 st modellår (1995, 2002, 2009, 2016, 2023, 2030, 2037,
2044, 2051). I denna studie körs modellen emellertid i första hand för den för projektet aktuella
perioden 1995-2030.
I följande avsnitt redovisas modellförutsättningar och indata av särskild vikt för den här gjorda
studien, såsom hur de aktuella teknikspåren har beskrivs i modellen samt vilka scenarier avseende
bränslepriser och styrmedel som används. För kostnads- och prisuppgifter gäller i studien att 1
EUR=9 SEK. För fördjupad information om modellen hänvisas till tidigare gjorda studier och
rapporter; för allmän beskrivning av MARKAL (matematisk uppbyggnad, etc.), se t.ex. Lolou m.fl.
(2004); för modellbeskrivning av den stationära energisektorn (modellapplikationen MARKALNordic), se t.ex. Unger (2003); för ytterligare information om den här använda ”transportmodulen”,
se Börjesson (2008).

7.2.1 Modellens transportsektor och beskrivning av
teknikspår
Den använda modellens transportmodul är uppbyggd av alternativ för drivmedelsproduktion, olika
fordonstekniker samt en drivande efterfrågan på transporttjänster. Efterfrågan på transporttjänster är
definierad som en efterfrågan på fordonskilometer vilken är uppdelad på fem olika fordonsgrupper:
personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, bussar och motorcyklar (MC). Efterfrågan i de tunga
fordonsgrupperna (bussar samt tunga lastbilar) är dessutom ytterligare uppdelad i kortdistanstrafik
(stadsdistribution, stadsbussar) och långdistanstrafik. Efterfrågan är i modellen helt exogent angiven
och inelastisk till prisförändringar, d.v.s. oavsett scenario och oavsett kostnad så är antalet körda
fordonskilometer detsamma. Under den studerade tidshorisonten antas antalet körda fordonskilometer
öka, t.ex. för personbilsgruppen från totalt 55 miljarder körda kilometer 1995 till 105 miljarder körda
kilometer 2030. I Tabell 7-1 redovisas modellens indata gällande total transportefterfrågan, årlig
körsträcka per fordon samt fordonslivslängd.
Tabell 7-1.

Antaganden gällande körsträckor och fordonslivslängd

Personbilar
Lätta lastbilar
Tunga lastbilar – långdistans
Tunga lastbilar – kortdistans
Buss – långdistans
Buss – kortdistans
MC

Transportefterfrågan
1995  2051
[miljoner fkm/år]
55 000  135 000
4 000  13 000
2 700  8 500
900  2 800
700  900
200  300
700  3 000

Baserad på: Johansson och Nilsson (2004), SIKA (2008a; 2008b).
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Årlig körsträcka per fordon
1995  2051
[fkm/fordon, år]
14 000  20 000
4 000  13 000
70 000  90 000
30 000  50 000
55 000  75 000
55 000  75 000
3 400

Livslängd
[år]
14
14
10
10
10
10
14
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Samtliga teknikspår (TS) inom Biodriv-projektet är representerade i modellen. I vissa fall är den här
använda definitionen om vad som ingår inom respektive teknikspår emellertid till viss del
modifierad och ibland smalare än i övriga delar av projekt Biodriv. Förenklingar har i vissa fall varit
nödvändiga för att anpassa teknikspåren till modellstrukturen och/eller för att kvantifierbara data
inte fullt ut har varit tillgängliga i litteratur. Nedan följer en genomgång för hur respektive
teknikspår är representerat i modellen:
TS 1 - Biometan: Teknikspåret representeras i modellen av tillverkningsprocesserna rötning av
biologiskt avfall och/eller av odlade grödor (vall etc.) till biogas och efterföljande uppgradering till
fordonsgaskvalité, samt av biobränsleförgasning och efterföljande behandling av syntesgasen till
metan. Metangasfordon finns representerade i samtliga fordonsgrupper förutom MC-gruppen, dock
endast med ”konventionell” fordonsteknik med förbränningsmotordrivlina, inte med
hybridkonfiguration, etc.
TS 2 - Pyrolys/förgasning: Teknikspåret kopplas här samman med syntetisk diesel och bensin, dels
genom flashpyrolys av biobränsle och efterföljande raffinering/vätebehandling av pyrolysoljan, och
dels genom biobränsleförgasning kopplat till Fisher-Tropsch (FT) - syntes. Slutprodukterna är i
modellen fullt utbytbara med konventionell diesel och bensin och dedikerade fordonstekniker är
således inte nödvändiga för teknikspåret. Lägre vikt läggs i denna studie vid teknikspårets fokus på
lokal förbehandling av biomassa och central förädling till slutprodukt, vilket behandlas i andra delar
av projektet.
TS 3 - Oljor/fetter: Teknikspåret representeras i modellen av produktion av rapsmetylester (RME)
från inhemsk råvara samt import av vegetabilisk olja för låginblandning i konventionell
raffinaderiprocess alternativt för produktion av grön diesel i nya anläggningar. Slutprodukterna från
samtliga processer är i modellen utbytbara mot konventionell diesel.
TS 4 - Vätgas: Produktion av vätgas kan i modellen ske genom antingen biobränsleförgasning eller
genom elektrolys. På fordonssidan finns vätgasfordon representerade i samtliga fordonsgrupper
förutom i MC-gruppen, både med fordon baserade på förbränningsmotor och med
bränslecellsfordon.
TS 5 - Metanol: Metanolproduktion representeras i modellen genom biobränsleförgasning.
Metanolfordon finns i modellen representerade i samtliga fordonsgrupper, både som
konventionella förbränningsmotorfordon, hybrider och som bränslecellsfordon med
metanolreformer (hybrider och bränslecellsfordon emellertid inte i MC-gruppen).
TS 6 - El: Elsektorn är i modellen väl representerad med ett stort antal produktionstekniker. På
fordonssidan definieras teknikspåret med fordonstekniker där el laddas från nätet, d.v.s. med plugin hybrider samt med elfordon med batteri som enda typ av energilagring. Dessa fordonstekniker
finns i modellen endast representerade i personbilsgruppen.
I Tabell 7-2 redovisas modellindataantaganden gällande kostnader och verkningsgrader för
inkluderade produktionstekniker för alternativa drivmedel. Egenskaperna för dessa tekniker är i
modellen konstanta under hela den studerade perioden. De flesta av de alternativa drivmedlen
(förutom de biodrivmedel som redan finns på marknaden såsom RME och biogas) är emellertid
inte tillgängliga val i modellen förrän det tredje modellåret, det vill säga 2016. I regel avser de
använda anläggningsegenskaperna inte demonstrations- eller första generationens anläggningar.
Anläggningarna antas alla ha en livslängd på 20 år (ekonomisk och teknisk livslängd skiljs inte åt i
modellen).
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Tabell 7-2. Indataantaganden för tekniker för produktion av alternativa drivmedel
Process

Rötning av biol. avfall/vall
Biobränsleförgasning ii)

Drivmedel

i)

Flashpyrolys av biobränsle +
raff.iii)
Pressning + omesterifiering av
raps iv)
Veg. olja i konv. raffprocess. v)
Vätebehandling av veg. olja
Elektrolys vii)

vi)

Metan
Metan
Metanol
Vätgas
FT- liq.
Syn. diesel
/bensin
Biodiesel
”Grön”
Diesel
Grön diesel
Vätgas

Input:
Bioråva /
el, fossilt
etc.
[MWh]
0.97/0.03
0.96/0.04
1/0.95/0.05
1/0.76/0.24

Output:
Drivmedel
/ biprod.

0.91/0.09

0.53/-

200

0.05/0.95

1/-

0.96/0.04
-/1

0.96/0.7/-

[MWh]
0.57/0.69/0.1
0.51/0.1
0.65/0.1
0.38/0.15
0.59/-

Kostnader:
Fast
InvestD&U
ering
[% av
[EUR
inv.]
/kW]
3000
10
1400
4.5
1500
4.5
830
4.5
2500
4.5
760
4.5

TS
Rörlig
D&U
[EUR
/bioinp.]
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1
1
5
4
2
2

3

1.2

3

-

-

-

3

155
500

4.5
3

-

3
4

i) Baserad på Concawe m.fl. (2007); SGC (2007). Förutom bioråvara används el i processen.
ii) Baserad på Tijmensen m.fl. (2002); Ingman m.fl. (2006); Concawe m.fl. (2007). Förutom bioråvara används el i
processerna för metan- och vätgasproduktion. Processernas biprodukt avser fjärrvärme förutom för FT-processen där
större delen är el. Bränsleprodukten från FT-syntesen utgörs till 2/3 av diesel och resten av nafta som i modellen kan
processas till bensin med en omvandlingsförlust på 23 %.
iii) Baserad på Jones m.fl. (2009). Annan input än bioråvara utgörs till ca 80 % av naturgas och till resterande del av
el. Av bränsleprodukten utgörs ca 60 % av diesel och resterande del av bensin.
iv) Baserad på Concawe m.fl. (2007). Annan input än bioråvara avser naturgas (0.05), metanol (0.03) och el (0.01).
Biprodukten från processen (foder och glycerol) antas ha ett ekonomiskt värde av ca 13 EUR/producerad MWh RME.
v) Baserad på UOP (2008a). Processen avser låginblandning av vegetabilisk olja i konventionell dieselproduktion.
Eventuella merkostnader dieselproduktion försummas.
vi) Baserad på UOP (2008ab). Annan input än bioråvara avser naturgas.
vii) Baserad på Concawe m.fl. (2007); Gielen och Simbolotti (2005). Input till processen är el.

Förutom produktionen av drivmedel innebär även distributionen från produktionsanläggning till
tankstation, såväl som hanteringen vid tankstation, betydande kostnader. För vissa av de ingående
drivmedlen krävs också betydande investeringar i infrastruktur, såsom pipelines för distribution av
de gasformiga bränslena metan och vätgas. I modellen antas distributionskostnaden (från
”produktionsanläggning till tank”) för ”dieselekvivalenta” drivmedel (konventionell diesel,
biodiesel, grön diesel, FT-diesel, etc.) till 11 EUR/MWh, för bensinekvivalenta drivmedel till 11,5
EUR/MWh, för metanol till 15 EUR/MWh, för metan till 28 EUR/MWh och för vätgas till 35
EUR/MWh (baserat på Ahlvik och Brandberg, 2002; Petterson m.fl., 2006; Ogden, 2002; Börjesson
och Ahlgren, 2010). Till detta kommer energikostnader för distributionen. För de flytande
drivmedlen rör sig energiåtgången om ca 1 % av drivmedlets energiinnehåll medan det för metan
och vätgas rör sig om en elåtgång (för kompression etc.) motsvarande ca 3 respektive 6 % av
drivmedlens energiinnehåll (Concawe m.fl. 2007). Distributionskostnaderna i allmänhet, och i
synnerhet gällande metan och för vätgas, är känsliga för beräkningsantaganden och bör ses som
exempel snarare än representativa under alla förhållanden.
I Tabell 7-3 redovisas indata gällande fordonskostnad och drivmedelsförbrukning i förhållande till
en för varje fordonsgrupp antagen referensteknik (REF). I de lätta fordonsgrupperna (personbil,
lätt lastbil, MC) är konventionella bensinfordon referensteknik medan konventionella dieselfordon
är det i de tunga fordonsgrupperna (tung lastbil, buss). I Tabell 7-4 ges fordonskostnad och
drivmedelsförbrukning (i absoluta värden) för dessa referenstekniker. Till skillnad från
drivmedelsproduktionsanläggningarna antas en del parametervärden gällande fordonsteknikerna
förändras under den studerade tidsperioden. Exempelvis antas alternativa tekniker som hybrid-, eloch bränslecellsfordon få lägre merkostnader gentemot referenstekniken under den studerade
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periodens gång. Antagen kostnadsutveckling för centrala komponenter i hybrid-, el- och
bränslecellsfordon åskådliggörs i Fig. 7-1. Som framgår i figuren antas en kraftig kostnadsreduktion
för dessa komponenter. Det bör understrykas att osäkerheten i dessa antaganden är mycket stor
och att dessa framtida kostnader förutsätter att respektive teknologi produceras i stora volymer.
Tabell 7-3.

Indataantaganden för fordonstekniker i relation till referensteknikerna (Tabell 7-4). Diesel
och bensin representerar i tabellen även ekvivalenta (ekv.) drivmedel från bioråvara (för
diesel: biodiesel, grön diesel, FT-diesel, diesel från pyrolysolja; för bensin: bensin från
pyrolysolja, bensin från FT-process via nafta).

Fordonsgrupp

Bil / Lätt lastbil

Teknologi

Otto

Drivmedel

Fordonsmerkostnad
(invest.) jmfrt med REF
2016 / 2030 / 2044

Bensin (ekv.)
Metanol

Diesel

Plug-in

iii)

Bränslecell

Tung lastbil / Buss

[EUR/fordon]

[%]

0

0

TS

1-6

500

-10

5

2 000

-10

1

Vätgas

6 800 / 4 500 / 3 400

-15

4

1 400

-15

1-6

Bensin (ekv)

7 200 / 4 400 / 3 600

-30

1-6

Metanol

7 700 / 4 900 / 4 100

-32

5

Diesel (ekv.)

8 600 / 5 800 / 5 000

-35

1-6

Bensin (ekv.) /El

10 300 / 5 500 / 4 300

-48

iv)

Metanol /El

10 800 / 6 000 / 4 800

-49

iv)

6
6

Vätgas

44 300 / 13 100 / 6 500

-50

4

Metanol

56 700 / 18 300 / 9 900

-40

5

El (batteri)iii)

El

31 300 / 12 100 / 6 500

-65

6

Diesel

Diesel (ekv.)

0

0

1-6

10 000 / 5 000 / 2 500

0

5

Metan

27 600 / 18 400 / 13 700

5

1

Vätgas

33 500 / 22 300 / 15 500

0

Metanol
Otto
Hybrid
Bränslecell
MC

Drivmedelsförbrukning jmfrt
med REF ii)

Metan
Diesel (ekv.)

Hybrid

i)

Otto

v

4
vi

Diesel (ekv.)

60 000 / 30 000 / 21 500

- 30 / -10

Metanol

70 000 / 35 000 / 24 000

- 30v / -10vi

Vätgas

165 000 / 54 100 / 26 500

Bensin (ekv.)
Metanol

v

- 40 / -15

vi

1-6
5
4

0

0

1-6

400

-10

5

i) Personbilar och lätta lastbilar antas ha samma merkostnad jämfört med sina respektive referenstekniker. På samma sätt
antas tunga lastbilar och bussar ha samma merkostnad. För personbilar och lätta lastbilar ges kostnadsantaganden för
bränsleceller, metanolreformers, batterier och vätgastankar i Fig. 7-1. Antagna fordonskonfigurationer är enligt följande
(teknologi/bränsle): otto/vätgas: vätgaslagring 9 kg; hybrid: batterikapacitet 6 kWh; plug-in hybrid: batterikapacitet 10
kWh; bränslecell/vätgas: bränslecellseffekt 80 kW, vätgaslagring 4.7 kg; bränslecell/metanol: bränslecellseffekt 80 kW,
metanolreformer-effekt 80 kW; elfordon: batterikapacitet 40 kWh. För tunga lastbilar och bussar ges kostnadsantaganden för
bränsleceller, metanolreformers, vätgastankar i Fig. 7-1. Antagna fordonskonfigurationer är enligt följande: otto/vätgas:
vätgaslagring 45 kg; FCEV H2: bränslecellseffekt 280 kW, vätgaslagring 25 kg; bränslecell/metanol: bränslecellseffekt 280
kW, metanolreformer-effekt 280 kW. Övriga fordonskostnadsantaganden baseras på: Johansson (1999), Fulton (2001),
Johansson och Åhman (2002), Pröckl (2006), Concawe m.fl. (2007), UCS (2008), Biofuel Region (2008).
ii) Drivmedelsförbrukning baseras på följande källor: Walwijk m.fl. (1996), Johansson (1996; 1999), Ahlvik och
Brandberg (2001), Johansson och Åhman (2002), Gielen och Simbolotti (2005), Concawe m.fl. (2007).
iii) Plug-in hybrider och elfordon är i modellen endast tillgängliga för personbilar.
iv) Plug-in hybrider antas köra halva sin körsträcka som elfordon och halva sin körsträcka som hybrider.
v) Gäller för kortdistanstrafik.
vi) Gäller för långdistanstrafik.
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Indataantaganden gällande investeringskostnader och drivmedelsförbrukning (genomsnitt
för fordonsflottan) för referensteknikerna inom respektive fordonsgrupp.

Fordonsgrupp

Teknologi

Drivmedel

Investeringskostnad
1995  2044

Drivmedelsförbrukning
1995 / 2009 / 2044

[EUR/fordon]

[kWh/fkm]

Personbil

Otto

Bensin

16 000  17 000

0.87 / 0.72 / 0.49

Lätta lastbil

Otto

Bensin

16 000  17 000

1.11 / 0.92 / 0.63

Tunga lastbil – långdistans

Diesel

Diesel

115 000  120 000

3.92 / 3.86 / 3.55

Tung lastbil – kortdistans

Diesel

Diesel

115 000  120 000

2.70 / 2.66 / 2.45

Buss – långdistans

Diesel

Diesel

200 000  205 000

2.88 / 2.77 / 2.60

Buss – kortdistans

Diesel

Diesel

200 000  205 000

5.88 / 5.66 / 5.31

MC

Otto

Bensin

4 500  4 500

0.57 / 0.52 / 0.43

Baserad på: Fulton (2001), Johansson och Nilsson (2004), Concawe m.fl. (2007), NTM (2006).
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Fig. 7-1. Antagen kostnadsutveckling för komponenter i hybrider, plug-in hybrider och bränslecellsfordon
använda i uppskattning av fordonskostnader (baserade på Concawe m.fl., 2007; Gielen och
Simbolotti, 2005). Notera att kostnadsenheten är olika för olika komponenter.

7.2.2 Scenarier och analyserade fall
I analysen används olika scenarier för att se hur resultaten påverkas av olika
omvärldsförutsättningar. Scenarierna definieras av olika antaganden gällande bränslepriser och mål
för reduktion av växthusgaser; två stycken bränsleprisuppsättningar och två stycken
”klimatåtaganden” kombineras till totalt fyra stycken scenarier.
Med ”klimatåtaganden” syftas på att två olika nivåer för tillåtna CO2-utsläpp används. I det ena
fallet, som benämns ”CO2 HÖG”, antas att de svenska CO2-utsläppen inte får överstiga 1995 års
utsläppsnivå på årsbasis under hela den studerade perioden, det vill säga CO2-utsläppen hålls
konstanta på denna nivå. I det andra fallet, benämnt ”CO2 LÅG”, minskas de svenska CO2utsläppen med 35 % till 2030 jämfört med 1995 års utsläppsnivå. Utsläppsminskningen sker linjärt
från och med modellår 2009. ”Utsläppsbubblorna” appliceras över hela det svenska energisystemet,
stationära energisystemet såväl som transportsektorn, och alla CO2-utsläpp oavsett sektor värderas
således lika i modellen (till skillnad från den verkliga situationen idag då olika styrmedel gäller för
olika sektorer). Samtliga utsläppsminskningar måste ske inom Sveriges gränser, det vill säga
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internationell utsläppshandel eller liknande kan i modellen inte användas för att uppnå målen. Det
kan nämnas att modellens beskrivning av industrisektorn i viss utsträckning saknar förnyelsebara
teknikalternativ och trycket på utsläppsminskning i resterande sektorer i energisystemet är därför
något högre än procentsatsen indikerar.
De i studien använda utsläppsnivåerna kan jämföras med satta mål på nationell och internationell
nivå. På EU-nivå skall utsläppen minskas med 20-30 % till 2020 (jämfört med 1990), beroende av
vilka avtal som kan nås på global nivå. I Sverige har framförts att de utsläpp som inte inkluderas i
EUs utsläppshandel till 2020 skall uppnå en minskning på 40 % (jämfört med 1990), av vilka en
betydande del emellertid (1/3) är tänkta att utgöras av tillgodoräknade utsläppsminskningar utanför
Sveriges gränser. Fall ”CO2 HÖG” kan därmed ses som ett fall med en ganska misslyckad
klimatinsats i relation till nuvarande ambitioner, medan fall ”CO2 LÅG” ligger mer i linje med
kommunicerade målsättningar.
De två bränsleprisuppsättningar som används benämns ”Fossil LÅG” samt ”Fossil HÖG”.
Benämningarna refererar till prisnivån för de fossila bränslena, vilken är den dominerande
skillnaden mellan fallen. I ”Fossil LÅG”, som baseras på referensscenariot i IEAs ”World Energy
Outlook 2007” (IEA, 2007), antas oljepriset år 2030 ligga på 60 dollar per fat, medan det i ”Fossil
HÖG”, som baseras på referensscenariot i IEAs ”World Energy Outlook 2008” (IEA, 2008), antas
ligga på 115 dollar per fat (dagens penningvärde). För inhemskt biobränsle sätts utvinnings/produktionskostnader i kombination med antagna nivåer för maximalt uttag. Dessa parametrar är
konstanta för samtliga scenarier. Importerad vegetabilisk olja ges på samma sätt som de fossila
bränslena ett antaget marknadspris som skiljer sig mellan fallen. Använda bränslepriser/kostnader
samt biobränslepotentialer sammanfattas i Tabell 7-5. För trädbränslen och vall tillkommer en
energiåtgång för produktion och distribution på 4-5 % av energiinnehållet medan motsvarande
värde för raps är ca 16 % (Concawe m.fl., 2007; Johansson, 1996).
Import av annat biobränsle än vegetabilisk olja är inte inkluderat i modellen. Detta kan till viss del
motiveras med relativt höga transportkostnader och att biobränslemarknader därför i hög grad är
lokala eller regionala. Förbehandling och förädling öppnar emellertid upp för längre
transportavstånd och idag förekommer en viss import av exempelvis biopellets till Sverige. Om den
ej inkluderade biobränsleimporten riskerar att tillgängliga bioresurser underskattas i modellen, bör
detta emellertid till viss del kompenseras av den relativt väl tilltagna tillåtna arealen för odling av
energigrödor på totalt 800 000 ha (se Tabell 7-5). Arealen antas i modellen kunna användas till
exempelvis odling av Salix (energiskog) och då årligen kunna generera upp till 48 TWh bioråvara.
Detta kan jämföras med dagens Salix-odling på ca 14 000 ha, alternativt dagens totala produktion av
energigrödor på ca 1,5 TWh (SOU, 2007).
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Bränsleprisantaganden samt potential för biobränsleuttag
Pris (exkl. CO2)
2016 / 2030
[EUR/MWh]
Fossil HÖG ii)
Fossil LÅG i)
27 / 29
46 / 56
32 / 34
51 / 61
18 / 20
31 / 38
6/6
11 / 11
33 / 35
52 / 62

Tung eldningsolja
Lätt eldningsolja
Naturgas
Kol
Bensin / Diesel
Importerad veg. olja

iii)

67

78
Kostnad
[EUR/MWh]

Maxuttag 2030
[TWh/år]

Rester från skogsbruk
Industriella bi-produkter
Biologiskt avfall för biogas

11 – 17
1–7
-22

85
63
11

Energigrödor, alternativ: iiv)
Energiskog (Salix)
Grödor för biogas (vall)
Raps

17
12
39

48
36
3

Inhemsk biobränsle

iv)

i) Priser på fossila bränslen är baserad på IEA (2007)
ii) Priser på fossila bränslen är baserad på IEA (2008)
iii) Pris på importerad vegetabilisk olja baserad på OECD/FAO (2008).
iv) Kostnader och potentialer baserade på: Johansson (1996), Rydén m.fl. (2003), Hagström (2006), Berg m.fl. (2007),
SOU (2007), SWM (2007). Rester från skogsbruk och industriella biprodukter är indelade i ett antal klasser med
individuella kostnader och potentialer. Industriella biprodukter inkluderar bark och sågspån från sågverk, lutar från
pappers- och massaindustri etc. För biologiskt avfall antas en inlämningsavgift som resulterar i en negativ kostnad för
det studerade systemet.
iiv) Det har här antagits att den potentiella arealen för odling av energigrödor i Sverige är 800 000 ha (Johansson,
1996). Denna potentiella areal kan i modellen nås tidigast vid 2030 (år 2016 sätts taket till 450 000 ha). I tabellen
anges för varje energigröda den maximala produktionen om hela den potentiella arealen användes till samma
energigröda. För raps begränsas den tillåtna arealen till 150 000 ha av växtföljdsskäl (Johansson, 1996).

I modelleringen testas varje teknikspår var för sig genom att användningen av bensin och diesel
begränsas så att denna år 2030 är 25 TWh lägre än i ett referensfall. Detta görs för samtliga fyra
scenarier: ”Fossil LÅG; CO2 HÖG”; ”Fossil LÅG; CO2 LÅG”; ”Fossil HÖG; CO2 HÖG”; samt
”Fossil HÖG; CO2 LÅG”. Referensfallet (ett för varje scenario) är definierat som en situation där
endast bensin- och dieselfordon används. För att ersätta användningen av bensin och diesel tvingas
modellen att välja någon eller några av de teknikalternativ som respektive teknikspår representerar
(se avsnitt 7.2.1). De alternativa teknikerna kan således sägas ”kvoteras” in. I de flesta av fallen
innebär detta att produktionen av biodrivmedel år 2030 uppgår till ca 25 TWh. I vissa fall är
emellertid verkningsgraden i fordonsledet högre än för konventionella bensin- och dieselfordon och
det kan således räcka med en mindre produktion av alternativa drivmedel (eller el) för att uppnå
minskningen på 25 TWh bensin/diesel gentemot referensfallet. Begränsningen av bensin- och
dieselanvändningen (alternativt inkvoteringen av alternativa tekniker och drivmedel) sker gradvis
under den studerade periodens gång. Angreppsättet illustreras i Fig. 7-2.
Sammantaget innebär den använda metoden att ett flertal modellkörningar görs i analysen. Sex
teknikspår samt ett referensfall för fyra olika scenarier ger totalt 28 st olika fall. Därtill kommer ett
kombinerat fall där samtliga teknikspår tillåts i modellen för att nå den förutsatta minskningen av
bensin och diesel, samt ytterligare testfall i en känslighetsanalys. För samtliga modellerade fall
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används en realränta på 5 % (för investeringar och nuvärdesberäkningar). Förutom beskrivna CO2utsläppskrav och krav på begränsning av användning av bensin och diesel i transportsektorn
används inga ytterligare styrmedel i modellberäkningarna, d.v.s. inga bränsleskatter,
emissionsavgifter eller andra regleringar.
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Fig. 7-2. Den totala bensin- och dieselanvändningen begränsas för respektive teknikspår så att användningen
modellår 2030 är 25 TWh lägre än i ett referensfall där endast bensin och diesel tillåts.

7.3 Resultat och diskussion
I detta avsnitt redovisas resultat från modellkörningar och beräkningar. I avsnitt 7.3.1 presenteras
valda tekniker inom varje teknikspår, i avsnitt 7.3.2 presenteras systemets kostnader för inkvotering
av teknikerna, i avsnitt 7.3.3 redovisas drivmedlens marginalkostnader år 2030, och i avsnitt 7.3.4
behandlas vikten av olika kostnadsposter för resultatet samt betydelsen av val av tidshorisont.

7.3.1 Teknikval inom respektive teknikspår
Som tidigare redovisats så är inom varje teknikspår endast att fåtal alternativa tekniker valbara
alternativ i modellen. Några valmöjligheter finns emellertid, och nedan följer därför för varje
teknikspår en genomgång av de teknikval som blir resultatet av modellens optimering.
TS 1 - Biometan: I teknikspåret väljs i första hand alternativet att producera biogas genom rötning
från biologiskt avfall. När den tillgängliga mängden biologiskt avfall utnyttjas fullt ut väljs därefter
biobränsleförgasning för att nå upp till den nödvändiga produktionsmängden av biodrivmedel.
Biometanen används både i de tunga och lätta fordonsgrupperna. Med antagna
kostnadsförutsättningar används inte energigrödor för biogasproduktion genom rötning.
TS 2 - Pyrolys/förgasning: Flashpyrolys för framställning av pyrolysolja och vidare raffinering till
syntetisk diesel och bensin blir inom teknikspåret ett billigare produktionsalternativ än
biobränsleförgasning och FT-syntes. Förutom tillgången på biobränsle finns ingen
kapacitetsbegränsning för pyrolysaltenativet och endast detta produktionsalternativ används därför
för att nå efterfrågad mängd biodrivmedel inom teknikspåret.
TS 3 - Oljor/fetter: I teknikspåret produceras i första hand RME från inhemsk rapsråvara. Tillgången
på råvaran är emellertid mycket begränsad en stor mängd vegetabilisk olja importeras därför. Den
importerade vegetabiliska oljan används både till ”låginblandning” i konventionella
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raffinaderiprocesser för produktion diesel samt för produktion av grön diesel i nya
produktionsanläggningar. Det senare alternativet blir det dominerande tillförselalternativet då
potentialen för de övriga är begränsad.
TS 4 - Vätgas: Elektrolys blir med de antagna förutsättningarna ett dyrare alternativ för
vätgasframställning än biobränsleförgasning. Biobränsleförgasning står således för hela
produktionen av vätgas inom teknikspåret. Vätgasen används i modellresultaten inte i
bränslecellsfordon, som trots antagen kostnadsminskning är för dyra, utan istället i kombination
med förbränningsmotordrivlina. Vätgasen återfinns framför allt i de tunga fordonsgrupperna.
TS 5 - Metanol: Endast biobränsleförgasning finns i modellen med som
metanolproduktionsalternativ och denna teknik används därför uteslutande för att fylla
biodrivmedelsefterfrågan inom detta teknikspår. Metanolen används i modellresultaten inom
personbilsgruppen i ”konventionella” förbränningsmotorfordon (otto), men inte i hybrider eller
bränslecellsfordon.
TS 6 - El: Inom teknikspåret väljs plug-in hybrider för att reducera användningen av drivmedel.
Plug-in hybrider är i modellen endast tillgänglig i personbilsgruppen. Fordon med el som enda
framdrivningsenergi (batteri-elfordon) används inte i modellresultaten. Vanliga hybrider är tillåtna
inom samtliga teknikspår, men används inte nämnvärt inom några andra fall än TS 6. Inom TS 6
ses en relativt stor andel fordon med hybridkonfiguration i slutet av den studerade perioden. År
2030 tillförs i modellresultaten ca 6 TWh el till plug-in hybrider i transportsektorn, vilka då levererar
ca 60 % av transportefterfrågan i personbilsgruppen. Tillsammans med övriga förändringar i
fordonsparken (framför allt en hög andel hybrider) räcker detta för att nå det den förutsatta
besparingen på 25 TWh bensin och diesel.
I Fig. 7-3 åskådliggörs drivmedelsförbrukningen uppdelad i fordonstekniker för två av de
modellerade fallen: TS 1-Biometan i scenario ”Fossil LÅG; CO2 HÖG”, samt TS 6-El i scenario
”Fossil HÖG; CO2 LÅG”. Inom respektive teknikspår skiljer sig teknikvalen emellertid inte åt på
något avgörande sätt mellan scenarierna. Det kan påpekas att, som tidigare nämnts, antalet
levererade fordonskilometer är likadant i samtliga fall. Skillnaden i drivmedelsförbrukning som ses i
figuren mellan (a) och (b) är således endast ett resultat av olika verkningsgrad i de valda
fordonsteknikerna.
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TS 1 – Biometan (Scenario Fossil LÅG; CO2 HÖG)
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Fig. 7-3. Drivmedelsförbrukning uppdelade på fordonstekniker för två av de modellerade fallen

7.3.2 Systemkostnader i jämförelse med referensfall
Att introducera teknikerna i de olika teknikspåren ger upphov till olika kostnader. Det rör sig dels
om direkta kostnader som krävs för fordon och drivmedelsproduktionsanläggningar, men också
indirekta kostnader såsom att ökad biodrivmedelsproduktion leder till större konkurrens om
bioråvara och eventuellt ändrade teknikval i det stationära energisystemet. Ett annat exempel kan
vara att en hög andel elfordon kräver större resurser för elproduktion. I Fig. 7-4 visas de erhållna
systemkostnaderna för respektive teknikspår och scenario, uttryckta som merkostnader gentemot
referensfallen. Med andra ord återges således de totala merkostnaderna (diskonterade nuvärden,
ränta 5 %) som uppstår i systemet under hela den studerade perioden (1995-2030), för att uppnå
målet om 25 TWh ersatt bensin och diesel till 2030 gentemot ett fall där endast bensin och diesel är
tillgängliga alternativ.
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Fig. 7-4. Totala systemkostnader utryckta som merkostnad mot referensfall för respektive teknikspår och
scenario (diskonterade nuvärden).

Framställning av syntetisk diesel och bensin genom raffinering av bioolja från flashpyrolys blir
under givna förutsättningar det mest ekonomisk gynnsamma alternativet, vilket i figuren återges i
form av lägst systemkostnader för TS 2. Likaså framstår metanolspåret (TS 6) som ett ekonomisk
fördelaktigt alternativ. De negativa merkostnaderna för pyrolys samt metanol som blir fallet för
scenarierna med höga fossilbränslepriser innebär att det i dessa fall ger lägre kostnader att satsa på
dessa teknikalternativ än att hålla sig till konventionell bensin och diesel. Att med plug-in hybrider
och/eller rena elfordon till år 2030 spara in 25 TWh bensin och diesel är med antagna
kostnadsförutsättningar ett dyrt alternativ. Dessa fordonstekniker har merkostnader som, trots att
de under den studerade periodens gång antas sjunka ansenligt, sett över hela perioden får ett
betydande genomslag och ger förhållandevis höga totala systemkostnader. Som tredje ekonomiskt
mest fördelaktiga alternativ ses biometan (TS 1), och därefter följer oljor/fett-spåret (TS 3) samt
vätgas (TS 4).
För samtliga teknikspår kan noteras att skillnaden mellan scenarierna är betydligt större mellan låga
och höga fossilbränslepriser än mellan de två nivåerna för CO2-utsläpp. För samtliga fall gäller att
de alternativa lösningarna inom respektive teknikspår i jämförelse med de konventionella
drivmedlen bensin och diesel i referensfallet är relativt sett mer fördelaktiga vid höga
fossilbränslepriser (Fossil HÖG) än vid låga (Fossil LÅG), vilket får anses vara ett ganska väntat
resultat. Med den här studerade tidshorisonten ger de prövade CO2-utsläppsbegränsningarna en
ganska liten skillnad i systemkostnad. För de flesta fall kan en tendens att låga tillåtna CO2-utsläpp
(CO2 LÅG) ger en mer ekonomiskt fördelaktig situation för alternativa drivmedel än höga tillåtna
utsläpp (CO2 HÖG) emellertid noteras, dock i mindre utsträckning med höga fossilbränslepriser än
med låga. Merkostnaderna (som diskonterade nuvärden) för fallen med låga fossilbränslepriser
sträcker sig från ca 2 miljarder SEK för alternativet med lägst kostnader till ca 22 miljarder SEK för
alternativet med högst kostnader. Motsvarande värden för fallen med höga fossilbränslepriser är -7
miljarder SEK (det vill säga en besparing) respektive 10 miljarder SEK.
Förutom de figuren redovisade modellfallen har även ett fall med samtliga teknikspårs tekniker
tillåtna samtidigt testats. Resultatet blir för alla scenarier emellertid identiskt med TS 2, då pyrolys
blir det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet och i modellen används fullt ut även med dessa
förutsättningar.
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7.3.3 Marginalkostnader för drivmedel 2030
Medan de totala systemkostnaderna redovisade i ovanstående avsnitt speglar den ekonomiska
situationen för varje teknikspår för den modellerade perioden sedd som en helhet, redovisas i detta
avsnitt marginalkostnaderna (skuggpriserna) för aktuella drivmedel (och el) för modellår 2030.
Marginalkostnaden anger kostnaden för systemet att producera ytterligare en enhet av
energibäraren, och kan med antaganden om en perfekt marknad till viss del jämföras med ett
marknadspris. I Fig. 7-5 visas dessa marginalkostnader uttryckt per liter bensinekvivalent, exklusive
samt inklusive kostnad för distribution (liter bensinekvivalent avser endast ett specifikt
energiinnehåll och avspeglar ej skillnader i verkningsgrad i fordonsledet). Då marginalkostnaderna
gäller för modellår 2030, är det för de alternativa drivmedlen således marginalkostnaden vid en
årsproduktion på ca 25 TWh som redovisas (gäller ej för el). En lägre produktionsnivå skulle ge en
lägre marginalkostnad och en högre produktionsnivå en högre marginalkostnad; detta i första hand
beroende på skillnader konkurrenssituationen för biobränsle som uppstår vid olika
produktionsnivåer (hög efterfrågan ger högt pris och vice versa).
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Fig. 7-5. Marginalkostnader för drivmedel (och el) exklusive (a) samt inklusive (b) distributionskostnad.

54

Biobaserade drivmedel – analys av potential, förutsättningar,
marknad, styrmedel och risker - ”BIODRIV”

IVL rapport B1884

Marginalkostnaden för bensin och diesel bestäms förutom av det exogent antagna oljepriset av den
endogent genererade kostnaden för CO2-utsläpp (marginalkostnaden för CO2) och skiljer inom
samma scenario något mellan teknikspåren men är väsentligen på samma nivå. De här redovisade
marginalkostnaderna för bensin är hämtade från de kombinerade fallen då alla teknikalternativ är
tillgängliga.
Det kan noteras att det för de alternativa drivmedlens marginalkostnader generellt gäller att nivån
på CO2-utsläppsbegränsningen har större betydelse än huruvida fossilbränsleprisnivån är hög eller
låg. I jämförelse med marginalkostnaden för bensin kan noteras att biodrivmedlen för flera av fallen
är mer konkurrenskraftigt i scenario ”Fossil HÖG; CO2 HÖG” än i scenario ”Fossil HÖG; CO2
LÅG” (ses tydligast för TS 2 och TS 5), det vill säga då kraven på utsläppsreduktion är lägre. Detta
indikerar större CO2-utsläppsreduktioner här leder till ökad konkurrens om biobränsle och
förhållandevis sämre förutsättningar för biodrivmedel. Detta resultat kan inte på samma sätt noteras
för de totala systemkostnaderna för hela perioden (Fig. 7-4), vilket pekar på att tidshorisonten, eller
egentligen nivån på CO2-reduktionskrav i kombination med tillgången på biobränsle, är av
betydelse för utfallet. Ett ytterligare exempel på detta kan noteras för TS 5, där marginalkostnaden
för metanol är högre än marginalkostnaden för bensin (det vill säga att metanol är mindre
fördelaktigt än bensin) i scenario ”Fossil HÖG; CO2 LÅG”, medan den totala systemkostnaden för
hela perioden i samma scenario är negativ (det vill säga att metanol är mer fördelaktigt än bensin).
Marginalkostnaderna avspeglar inte skillnader i fordonskostnader vilket förklarar t.ex. den
jämförelsevis låga marginalkostnaden för el mot den höga system-merkostnaden för teknikspåret.
Notera att resultatet för grön diesel i princip endast är beroende av de antagna importpriserna för
vegetabilisk olja. För övriga drivmedel tillför modellerandet i högre grad en dynamisk i
konkurrenssituation mellan olika energislag vilken ger utslag i resultatet.

7.3.4 Känslighet mot antaganden
Resultatet av en modellering är alltid än en naturlig följd av indata och beräkningsantaganden. Då
en modellering som i detta fall inkluderar indata som är mycket osäker, som exempelvis framtida
kostnader och verkningsgrader för idag långt ifrån mogna teknologier, är det av särskild vikt att få
en insikt om olika parametervals betydelse för resultatet. I detta avsnitt testas betydelsen av valet av
tidshorisont genom ytterligare modellkörningar. Därefter studeras olika kostnadsposters betydelse
för resultatet.
I Fig. 7-6 presenteras val av drivmedel för två olika fall där modellens tidshorisont utökas och körs
till 2044. För första fallet, Fig 6a, är situationen t.o.m. 2030 identisk med scenario ”Fossil HÖG;
CO2 HÖG”, d.v.s. höga fossilbränslepriser och höga tillåtna CO2-utsläpp. För perioden 2030-2044
låses CO2-utsläppen fortsatt på den relativt sett höga nivån (1995 års utsläppsnivå). Kraven på
minskning av bensin och diesel fortsätter emellertid att öka och år 2044 sätts den totala
användningen till 50 TWh. För andra fallet, Fig 6b, är situationen t.o.m. 2030 identisk med scenario
”Fossil HÖG; CO2 LÅG”, d.v.s. höga fossilbränslepriser och lågt tillåtna CO2-utsläpp. För
perioden 2030-2044 fortsätter kraven på minskade CO2-utsläpp och 2044 begränsas utsläppen till
50 % av 1995 års nivå. Samtidigt ökar kraven på minskning av bensin och diesel och år 2044 sätts
den totala användningen till 50 TWh. För båda fallen gäller att samtliga teknikalternativ är
tillgängliga (samt att bränslepriserna efter år 2030 är konstanta).
Fram t.o.m. 2030 bekräftas tidigare resultat och biodrivmedel från pyrolys är i båda fall det
alternativ som ger upphov till lägst kostnader och blir modellens val. För perioden efter 2030 ser vi
emellertid att de båda fallen skiljer sig åt. I fall (a), med högre tillåtna CO2-utsläpp, fortsätter
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biodrivmedel från pyrolys att vara det mest fördelaktiga valet bland de alternativa teknikerna. De
lägre tillåtna CO2-utsläppen i fall (b) resulterar emellertid i ett högre tryck på energieffektivt
resursutnyttjande och plug-in hybrider såväl som vanliga hybrider introduceras i en betydande
omfattning. Detta avspeglas i figuren i en ökande användning av el och en minskande total
drivmedelsanvändning.
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Fig. 7-6. Drivmedelsförbrukning i två olika fall då modellen körs t.o.m. 2044. I fall (a) hålls CO2 utsläppen
konstanta på 1995 års nivå, medan de i fall (b) minskas med 50 % t.o.m. 2044. I båda fall sätts
bensin- och dieselanvändningen 2044 till 50 TWh.

I modellens transportsektor är efterfrågan på fordonskilometer den drivande faktorn, och det
innebär i sin tur att det är kostnaden per fordonskilometer som blir utslagsgivande för vilka
teknikalternativ som väljs i modellens kostnadsoptimering. I Fig. 7-7 åskådliggörs betydelsen av
olika kostnadsposter för den slutliga kostnaden per fordonskilometer från ”källa-till-hjul” för ett
flertal av de ingående teknikalternativen för personbilsgruppen. Resultatet redovisas för två
modellår: 2030 i Fig. 7-7a och 2044 i Fig. 7-7b. Gällande fordonskostnader redovisas endast
merkostnaden per fordonskilometer gentemot konventionell bensinbil då det är denna skillnad som
har betydelse för modellens val av teknik. För att få de totala kostnaderna per fordonskilometer för
respektive teknikalternativ måste således ”fordonsgrundkostnaden”, det vill säga kostnaden för en
konventionell bensinbil, adderas. För år 2030 ligger denna fordonsgrundkostnad på 0,85 SEK/fkm
medan motsvarande värde för 2044 är 0,76 SEK/fkm.
Beräkningarna som ligger till grund för figurerna har gjorts ”utanför” modellen men med hjälp av
både modellindata och modellresultat. Teknikdata såsom verkningsgrader och kostnader för
drivmedelsproduktion och fordon, liksom använd ränta på 5 %, är ekvivalenta med modellindata.
Som kostnader för bensin, diesel, el och biobränsle används emellertid de marginalkostnader som
genereras endogent i modelleringen. Det modelleringsfall som dessa data har hämtats ifrån är det
vars resultat avseende drivmedelsanvändning visas ovan i Fig. 7-6b, det vill säga för modellår 2030
med förutsättningar i enlighet med scenario ”Fossil HÖG; CO2 LÅG”, och för modellår 2044 i
linje med samma scenario fast med fortsatt ökade krav (enligt de förutsättningar som beskrivits
ovan).
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Fig. 7-7. Beräknade kostnader per fordonskilometer från ”källa-till-hjul” för personbilar. I (a) för modellår
2030 i scenario ”Fossil HÖG; CO2 LÅG”, och i (b) för modellår 2044 med fortsatt minskning av
CO2-utsläpp (-50 %) och fortsatt minskning av bensin/diesel-användningen till 50 TWh.

Uppdelningen på kostnadsposter möjliggör granskning av vilka kostnader, och därmed
indataantaganden, som har betydelse för slutresultatet. Den åskådliggör också hur små eller stora
skillnaderna är mellan olika teknikalternativ och möjliggör en bedömning av vad som kan anses
som robusta resultat och vad som ligger inom felmarginalen. Exempelvis kan utläsas att ceteris
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paribus (allt annat lika), kan investeringskostnaden för drivmedelsproduktion genom flashpyrolys
vara i storleksordningen 400-500 % högre än den antagna innan det andra alternativet inom samma
teknikspår, biobränsleförgasning och FT-syntes, är ett ekonomiskt mer fördelaktigt alternativ. På
samma sätt krävs att flahpyrolys-processen behöver en ca 60 % högre energi- och
råvaruförbrukning, eller motsvarande att verkningsgraden sjunker från antagna 59 % till 37 %,
innan FT-alternativet blir modellens val. Jämförs istället flashpyrolys med metanolalternativet är
skillnaderna mindre; en ökning av flashpyrolysens investeringskostnad med 50 % alternativt en
minskning av verkningsgraden från 59 till 55 % är tillräckligt för att metanolalternativet ekonomiskt
sett skall vara lika fördelaktigt.
Det kan överlag noteras att investeringskostnaderna för alternativ drivmedelsproduktion har relativt
sett liten betydelse för de slutliga kostnaderna per fordonskilometer. I synnerhet för el- och
bränslecellsfordon är emellertid fordonskostnaden av stor betydelse. För modellår 2030 kan det
konstateras att fordonsmerkostnaderna för dessa tekniker är såpass höga att antaganden gällande
exempelvis fordonens verkningsgrad här helt saknar betydelse; även om el- eller
drivmedelsanvändningen varit helt försumbar hade modellen inte valt dessa alternativ. Generellt för
investeringskostnader, för drivmedelsproduktion såväl som för fordon, kan påpekas att valet av
kalkylränta och avskrivningstid är av betydelse.
Den generella kostnadsnivån per fordonskilometer är år 2044 lägre än år 2030. Detta beror bland
annat på högre verkningsgrad i fordonsledet samt att fordonen har en något längre årlig körsträcka.
För plug-in hybrider, elfordon och bränslecellsfordon är antagandena om minskade
fordonskostnader av stor betydelse och konkurrenskraften för dessa fordonsslag förbättras
betydligt. Som tidigare nämnts leder ökade krav på CO2-reduktioner till en ökad efterfrågan på
bioråvara, som i sin tur leder till att marginalkostnaderna blir högre för dessa resurser. Resultatet av
detta i det här studerade scenariot blir att kostnaderna per fordonskilometer för kostnadsposten
(inhemsk) bioråvara ökar med ca 9 % från 2030 till 2044 för berörda teknikalternativ. På grund av
den antagna förbättrade kostnadssituationen för alternativa fordonstekniker (hybrider, FC,
elfordon, etc.) i kombination med den ökade konkurrensen om biobränsle, har med givna
förutsättningar plug-in hybrider år 2044 lägre kostnader per fordonskilometer än flashpyrolysalternativet, vilket bekräftar modellresultatet i Fig. 7-6b.
Det kan konstateras att skillnaden mellan alternativen i många fall är små. För modellår 2030 skiljer
det för alternativen biometan, diesel från pyrolys, grön diesel från vegetabilisk olja, metanol och
plug-in hybrider mindre än 1 SEK/mil. Modellår 2044 tillkommer även elfordon till denna kategori.
Med de osäkerheter som föreligger bör man således vara försiktig med att dra alltför långtgående
slutsatser om vilket alternativ som är mest fördelaktigt.

7.4 Slutsatser
Studien indikerar att tidsperspektivet är av vikt för vilka faktorer som är av betydelse för
biodrivmedels kostnadseffektivitet. På kortare sikt bör tillgången på bioråvara kunna vara
förhållandevis god och faktorer som oljepris, samt inte minst möjligheterna att i praktiken nå upp
till de teknikegenskaper för produktion av ”andra generationens biodrivmedel”, som i denna studie
har förutsatts, ha stor betydelse. På längre sikt bör ambitionerna gällande CO2-utsläppsreduktioner
få allt större betydelse då stora reduktioner leder till ett ökat tryck på energieffektiva tekniker och en
ökad konkurrens om biobränsle. Detta gynnar alternativa fordonstekniker såsom elfordon
gentemot biodrivmedel.
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Vad ”kort” respektive ”lång” tidshorisont här innebär är beroende av faktorer såsom
biobränsletillgång, CO2-utsläppsreduktionskrav och utveckling av idag omogna tekniker och dessa
är naturligtvis svåra att förutse. Studien presenterar dock ett försök till uppskattning av dessa
faktorer. Effekten av alternativa antaganden bör i många fall kunna uppskattas kvalitativt på basis
av de resultat som studien presenterar.
Flera av de studerade alternativen ligger kostnadsmässigt relativt nära varandra, och skillnaderna
minskar också under den studerade periodens gång. Sett för hela transportsektorn och för en längre
tidsperiod blir naturligtvis även små skillnader i kostnad per fordonskilometer sammantaget
betydande belopp, något som avspeglades i studiens totala systemkostnader. Vad denna typ av
modell emellertid inte tar hänsyn till är vem som faktiskt får stå för kostnaderna, och hur känslig
den är för kostnadsskillnader. Med utgångspunkt från dagens fordonspark kan man nog konstatera
att för privatbilister som grupp drivs inte fordonsvalet i första hand av kostnadseffektvitet. Vissa
studier pekar dock mot att höga bränslepriser långsiktigt är en drivkraft mot mer effektiva fordon
(Sterner 2007). När det gäller val av drivmedel har ett visst samband kunnat noteras mellan
etanolpriset kontra bensinpriset och drivmedelsval till flexifuel-bilar (Miljöaktuellt, 2009). Kan en
viss fordonsteknik kopplas samman med faktorer som är viktiga för bilköparen, såsom komfort,
status och liknande, kan emellertid säkerligen även ”icke kostnadseffektiva” alternativ slå sig fram
på marknaden.
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8 Forskning och utveckling
Detta kapitel presenterar forskning och utveckling om biodrivmedel. Kapitlet har två delar, en del
som beskriver internationell FoU inom fyra områden som PREEM ser som särskilt intressanta för
deras verksamhet och en del som sammanfattar forskningsfrågorna för de olika teknikspåren.

8.1 Europeiska forskningsprojekt
Aktörer som är intresserade av FoU kring biodrivmedel på den europeiska marknaden samverkar
genom teknikplattformen: European Biofuels Technology Platform. Samarbetet syftar till att:
 Utveckla en konkurrenskraftig värdekedja för biodrivmedel.
 Skapa en hälsosam biodrivmedelsindustri.
 Snabba på en hållbar användning av biodrivmedel i Europa
Plattformen försöker uppnå sina syften genom att tillsammans ta fram strategier, prioriteringar och
att marknadsföra möjligheter från forskning, teknisk utveckling och demonstration.
Ett av verktygen är en strategisk forskningsagenda i vilken man pekar ut vilken forskning som
aktörerna efterfrågar för att nå den gemensamma visionen. I tabellen nedan redovisas en kort
sammanställning av olika viktiga forskningsfrågor.
Tabell: The Strategic Research Agenda of the European Biofuels Technology Platform.
Feedstock:
A1: Develop availability‐cost curves for different sources of biomass (energy crops, forestry and
agriculture residues, wastes) and geographical locations.
A2: Develop new high‐yield and low‐input agricultural and forest systems with breeding of crops and
trees optimised for biofuels production.
A3: Develop efficient biomass logistic systems (harvesting/collection/storage) for different conversion
concepts at different scales.
Conversion processes:
B1: Improve current conversion processes to their full potential (biodiesel, bioethanol from starch‐
sugar) for higher GHG reduction, increased flexibility for different raw materials and lower cost.
B2: Develop thermo chemical and biochemical conversion processes with feedstock flexibility for
different lignocellulosic biomass (BtL, L‐C bioethanol).
B3: Develop integrated bio refinery concepts making full use of a variety of biomass feedstock’s to
obtain diverse high‐value bio products.
B4: Demonstrate both at pilot and industrial scale reliability and performance of new technologies.
Fuel/engine optimisation:
C1: Establish conditions for compatibility of biofuels and biofuels blends with existing logistics, as well as
existing and new power trains; develop vehicle modifications for neat biofuels and high blends for
specific market needs.
C2: Generate engine‐fleet test data and set sound quality standards for biofuels.
C3: Develop in‐depth understanding of relationship between biofuels quality and engine performance
for future fuel/power train systems in order to deliver superior combined performance.
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Overall system sustainability:
D1: Further develop indicators and coherent methodology to assess and monitor the three dimensions
of sustainability: economic, environmental, social.
D2: Generate and collect data required and carry out sustainability assessment of existing and potential
promising production chains (land, feedstock, process, fuel use).

För att kunna precisera beskrivningen av pågående forskning tillfrågades representanter från
PREEM vilka område de vill veta mer om. De föreslog följande områden17 från tabellen ovan:
A1. Develop availability‐cost curves for different sources of biomass and geographical locations.
A3. Develop efficient biomass logistic systems (harvesting/collection/storage) for different
conversion concepts at different scales.
B2. Develop thermochemical and biochemical conversion processes with feedstock flexibility for
different lignocellulosic biomass.
B3. Develop integrated biorefinery concepts making full use of a variety of biomass feedstocks to
obtain diverse high‐value bioproducts.

Undersökningen av vilka forskningsprojekt som pågår inom de olika områdena och vilka som deltar
har utgått från den databas med projekt som teknikplattformen upprätthåller för sina medlemmar.
Den finns tillgänglig på www.biofuelstp.eu. Texten i följande underkapitel är på både svenska med
delvis engelska beskrivningar av projekten.

8.1.1 Tillgänglighet och kostnad för biomassa
(A1. Develop availability-cost curves for different sources of biomass and geographical locations.)
Projekten Biomass Energy Europe (BEE) och Classification of European biomass potential for bioenergy using
terrestrial and earth observations (CEUBIOM) är två systerprojekt som syftar till att harmonisera
metoder för inventering av biomassa i Europa. Projekten verkar dock inte undersöka
kostnadsaspekter av olika tillgång av biomassa. Det kanske blir i nästa steg.
BEE leds av forskare vid Albert-Ludwigs University Freiburg (Germany) och även svenska forskare
från avdelningen för energi och miljö vid Chalmers tekniska högskola deltar.
Webbplats: www.eu-bee.com
CEUBIOM, leds av Geonardo Environmentta Technologies LTD (Hungary) och det finns inga
nordiska partners i forskningskonsortiet.
Webbplats: http://ceubiom.org/
Båda projekten och dess koordinerande organisationer är inriktade på övervakning och mätning
med hjälp av satelliter. I sina projektdokument refererar de till några andra pågående projekt:
AQUATERRE, Integrated European Network for Biomass and Waste Reutilisation for Bioproducts. Kan vara
intressant att följa. Leds av University of Akureyri (Iceland).
Webbplats: http://www.aquaterre.info/
EUBIONET II, Efficient trading of biomass fuels and analysis of fuel supply chains and business models for
market actors by networking. Projektets leds av VTT i Finland och har svenska deltagare från
European Biofuels Technology Platform “Strategic Research Agenda & Strategy Deployment Document”
January 2008

17
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Institutionen för energi och teknik vid SLU. Projektet gör bl.a. analyser av kostnader för biomassa
från skogen. Webb plats: http://www.eubionet.net/
PHYDADES, Phyllis Database Dissemination, Education and Standardization - project aimed at providing
public and reliable information on biomass fuels and biomass ashes. Projektet leds av Energy
Research Centre of the Netherlands och har inga svenska deltagare. Webbplats.
http://www.phydades.info/

8.1.2 Logistiska system för biomassa
(A3. Develop efficient biomass logistic systems (harvesting/collection/storage) for different
conversion concepts at different scales. )
Collaborative Project BioLog: Development, treatment and demonstration of new logistic concepts for biofuels.
BioLog focuses on the optimisation and partial technical development of the process after
harvesting, from treatment of energy crops until the energy recovery. The aim of the project is to
develop a solid fuel which can be used in the most optimal way within the energy production and is
also adapted to the agricultural framework. Projektet är uppdelat i ett flertal underprojekt vilka de
flesta leds från olika tyska institut. Ett av projekten har svenskt deltagande från forskare vid the
International Institute for Industrial Environmental Economics vid Lund University. Webbplats:
ingen omnämnd.
BioMara, Sustainable Fuels from Marine Biomass. BioMara research project will investigate the
feasibility of using algae to produce biofuel. Projektet är ett Interreg-projekt vilket innebär att det är
ett samarbet mellan regional aktörer. Det leds från Skottland och det finns inga svenska deltagare.
Webbplats: http://www.biomara.org/
Biogasmax är ett project för att demonstrera olika delar av förädlingskedjan för biogas på olika
platser i Europa. Målsättningen är att utbyta erfarenheter inom transporter i stadsmiljö. Både
Göteborg och Stockholm är med samt flera andra aktörer. Webbsida : www.biogasmax.eu. Några
exempel på FoU-områden:
 Production of biogas from various types of waste;
 Upgrading of biogas to a high-quality fuel;
 Distribution for transport and injection into natural gas grids;
 Use in vehicles to increase the number of biomethane-fueled vehicles.
Andra project:
 RE-WISE: improved biogas production from domestic food waste
 Integrated strategy for decentralised energy production from biogas
 Households: Food Waste Disposers process organic food waste. Sewage System: disposed
food waste is conveyed to Waste Water Treatment Plant Waste Water Treatment Plant:
biogas production Involved countries: Italy, Spain, UK Total budget: 750.301 € webpage:
www.re-wise.org

8.1.3 Metoder för omvandling av biomassa
(B2. Develop thermochemical and biochemical conversion processes with feedstock flexibility for
different lignocellulosic biomass.)

64

Biobaserade drivmedel – analys av potential, förutsättningar,
marknad, styrmedel och risker - ”BIODRIV”

IVL rapport B1884

Adaption of the ablative fast pyrolysis to produce bio-crude-oil from herbaceous biomass. Projektet leds av
företaget Pytec (Tyskland) och syftar till att utveckla pyrolys av olika typer av biomassa. Det finns
inga svenska kopplingar och information finns delvis på www.pytecsite.de
BIGPOWER Advanced biomass gasification for high efficiency power . The BiGPower project aims to
develop reliable, cost-effective and fuel flexible gasification technologies for high-efficiency smallto-medium scale (1-100 MWe) power production from biomass.
GREENSYNGAS Advanced Cleaning Devices for Production of Green Syngas To develop biomass
conversion technologies which avoid catalyst poisoning and presence of contaminates in the
product gas from a biomass gasifier. Detta är ett projekt som leds från Sverige av Lunds
Universitet. Utöver Lund medverkar också Lantmännen energi i projektet. Webbplats:
http://www.eat.lth.se/greensyngas/
BIOCOUP Co-processing of upgraded bio-liquids in standard refinery units, This project aims to develop a
chain of process steps to allow biomass feedstock to be effectively co-fed to a conventional oil
refinery. Detta projekt leds från VTT i Finland och har svenska deltagare från Stfi-Packforsk AB.
Webbplats: http://www.biocoup.com/
BioLiq Production of synthesised fuels from biomass – production and gasification of slurries by pyrolising
respectively by high pressure entrained flow gasification as well as synthesis of methanol from biomass. The aim of
the project is to develop an overall process for synthetic fuels from biomass, especially from the
until now still low used residual biomasses. Projektet leds från ITC-CPV i Tyskland och har inga
andra projektpartners utan är teknikutveckling liknande ovanstående exempel från Pytec (flash
pyrolysis). Webbplats: http://www.bioliq.com/index.html

8.1.4 Koncept för bioraffinaderier
(B3. Develop integrated biorefinery concepts making full use of a variety of biomass feedstocks to
obtain diverse high-value bioproducts.)
SUPER METHANOL Reforming of Crude Glycerine in Supercritical Water to produce Methanol for Re-Use
in Biodiesel Plants. The overall project objective is to produce methanol from crude glycerine, and reuse the methanol in the biodiesel plant. Detta projekt leds av Biomass Technology Group
(Netherlands) och det finns inga svenska deltagare. Webbplats: http://www.supermethanol.eu/
PiBe Research Project for the Impulse of Biodiesel in Spain. Development of knowledge and technology to
make the biodiesel production process efficient and economic to extend the availability of biodiesel
and the range of raw materials in Spain. Detta projekt leds från Repsol I Spanien och har inga
svenska deltagare. Webbplats:
http://www.repsol.com/es_en/todo_sobre_repsol_ypf/conocer_repsol_ypf/innovacion_y_tecnol
ogia/proyecto_cenit_biodiesel/
BIOSYNERGY BIOmass for the market competitive and environmentally friendly SYNthesis of bio-products
together with the production of secondary enERGY carriers through the biorefinery approach. Projektet leds från
Stichting Energieonderzoek Centrum i Nederländerna och det är inga svenska deltagare.
Webbplats: http://www.biosynergy.eu/
Integrated Biorefining Technologies Initiative. The integrated production of chemicals, materials,
energy and transportation fuels will be essential to establish a competitive bioeconomy where
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renewable feedstocks provide a significant proportion of our industrial raw materials. Detta projekt
leds av ett nätverk I Storbritanien och syftar framförallt till att stärk biodrivmedelsindustrin i
Storbritannien. Inga svenska deltagare. Webbplats:
http://www.bbsrc.ac.uk/business/collaborative_research/industry_clubs/ibti/
GLYFINERY Sustainable and integrated .production of liquid biofuels bioenergy and green chemicals from glycerol
in biorefineries. The project is targeted to development of a novel technology based on biological
conversion of the glycerol by-product. Projektet leds Technical University of Denmark och det
finns inga svenska deltagare. Webbplats: http://www.glyfinery.net/
OptFuel,Optimised fuels for sustainable transport OPTFUEL aims at the demonstration of the
production chain of synthetic fuels from biomass (BtL) and the potential of pollutants emissions
reduction in vehicle applications. Projektet leds av Volkswagen i Tyskland och det finns inga
svenska deltagare. Webbplats: http://www.optfuel.eu/

8.2 Forskningsfrågor för de olika teknikspåren
I detta underkapitel sammanfattas de forskningsfrågor som kommit upp under arbetet med de olika
teknikspåren. Några områden ingår i den tidigare presenterade teknikplattformens fokus medan
andra som har egna teknikplattformar presenteras lite utförligare.
Generellt för all FoU är att den är mycket tekniskt orienterad med tydligt fokus på
omvandlingsteknologier. Det är svårt att hitta exempel på mer marknadsnära frågor, speciellt med
affärsekonomiska inslag. En del biobränslen kan i utgångsläget antingen levereras till ett
bioraffinaderi för att ingå som låginblandning i traditionella drivmedel eller fortsätta utvecklas till ett
eget bränsle t.ex biogas eller vätgas. Vilket alternativ som är bäst ur ett ekonomiskt perspektiv
kräver omfattande analyser och beror slutligen också på vad som händer med priset på olika former
av biomassa när efterfrågan ökar.

8.2.1 Biometan
De flesta EU-finansierade projekten är inriktade på att demonstrera biogasproduktion från ett lokalt
kretslopp. Om man inte ställer krav på ett stort nät för distribution så är mycket av tekniken
beprövad och FoU handlar mycket om utformningen av de lokala systemen. Lyfter man upp
biogasen till en skala som ställer krav på att det skall finnas tankstationer överallt och i konkurrens
med fossila bränslen utgör systemutformning och kostnaderna för uppgradering och distribution en
viktig forskningsfråga.
En intressant teknik som skulle kunna bidra till att lösa distributionsproblemet är genom flytande
biogas, LBG, som kan framställas via kryoteknik. Med tekniken kan olika föroreningar som CO2
separeras från CH4. CO2 kondenserar vid -78.5°C (atmosfärstryck) och genom att kyla till denna
temperatur kan teknologin användas för att producera uppgraderad biogas. För att producera LBG
kyls gasen ytterligare, till -161°C (kondenseringstemperaturen för CH4).
Framtiden för den flytande biogasen ter sig just nu relativt ljus. Detta gäller i första hand inom
områden där det inte finns något naturgasnät finns att tillgå. För transport av LBG inom Sverige
kan tankbilar användas som är identiska med konventionella LNG-tankbilar. För att utvecklingen
av flytande biogas ska fortgå krävs tydliga politiska beslut t ex på kommunal eller nationella nivå.
Valet av styrmedel kommer också att kräva forsknings- och utredningsarbete.
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Det pågår också FoU för att öka efterfrågan av biogas. Dual-fuel är en teknik för att använda
metangas i diesellastbilar. Diesel användas för att tända en blandning av metangas och luft vilket
gör att lastbilarna kan köras på upp till 95% metangas med bibehållen prestanda. Fördelar med dual
fuel är bl.a. annat mindre emissioner av NOx och Partiklar, Bättre bränsleekonomi samt kapacitet
för att Euro 6 krav. Fortfarande krävs en hel del forskning om hur tekniken skall integreras i
befintliga lastbilsflottor.

8.2.2 Decentraliserad pyrolys/förgasning
Som för flera andra teknikspår så är råvaruförsörjningen en viktig forskningsfråga. Hur kan man få
fram den mängd biomassa till förgasningsanläggningen som är ekonomiskt försvarbar.
Det finns också fortfarande en del forskningsfrågor kring produktionstekniken samt vilken
efterfrågan det kommer att bli på produkten i form av biodiesel eller DME.

8.2.3 Olika resursbaser till fett
Det viktigaste forsknings frågorna för detta teknikspår rör råvarutillgången och hur man kan
förbättra utvinningsmöjligheter per hektar och minska kostnader för odling.

8.2.4 Vätgas
Vätgas är ett bränslealternativ som har en egen Europisk teknikplattform:
http://ec.europa.eu/research/fch/index_en.cfm och också ett omfattande FoU program inom EU
där man satsar 1 miljard Euro under 6 år på forskning kring bränsleceller och vätgas,
teknikutveckling och demonstrationsprojekt. Målet är att dessa tekniker ska kommersialiseras före
2020. Programmet har utarbetats av European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (HFP,
2009) och ingår i EU:s sjunde ramprogram.
Mer forskning och demonstration längs hela produktions- och användningskedjan behövs för att
möjliggöra storskalig introduktion av vätgas som energibärare. Produktionskostnaderna är
fortfarande för höga jämfört med konventionella alternativ och både distribution och lagring av
vätgas är än så länge alltför komplicerat och dyrt. De senaste åren har på flera håll i världen
forskningen på vätgas och bränsleceller intensifierats. Framförallt sker forskningen inom EU och i
USA. Bilindustrin (främst i Japan, Tyskland och USA) har på senare år intensifierat utvecklingen av
vätgasfordon både med förbränningsmotor och med bränslecell. Flera demonstrationsprojekt med
elproduktion via bränsleceller från lokalt producerad vätgas med hjälp av vindkraft har startats i
bland annat Norge och Danmark.
Huvudsakliga forsknings- och utvecklingsbehov kan sammanfattas i följande punkter:
 Forskning och stöd för effektiva och billiga lösningar för distribution och lagring av vätgas.
Kostnader, energiåtgång och/eller utrymmesbehov för distribution och lagring av vätgas är
idag mycket höga. Det gäller framförallt för mobila tillämpningar men även för stationära
tillämpningar.
 Demonstration och utveckling av produktionslinor för vätgas från förnyelsebara råvaror;
framförallt via förgasning av biomassa.
 Forskning och demonstration av koldioxidinfångning och lagring (CCS) vid produktion av
vätgas från kol (förgasning) eller naturgas (ångreformering). Med CCS kan vätgas
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producerat från fossila råvaror potentiellt bli ett nära klimatneutralt drivmedel, eftersom
vätgas är fritt från kol och därmed i princip allt kol kan infångas vid produktionen.
Utveckling av billigare och effektivare bränsleceller och vätgasfordon

EU-projekt

Inom EU:s sjätte ramprogram (2003-2006) har mer än 60 projekt beviljats EU-bidrag på totalt
motsvarande 2,5 miljarder kronor. Utöver det läggs ett lika stort bidrag från privata sektorn och
andra organisationer i Europa. För att accelerera utvecklingen på vätgas- och bränslecellsområdet
och för att styra inriktningen inom EU:s sjunde ramprogram (2007-2012) initierades år 2003 ”the
European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform” (HFP). Nedan följer några exempel
projekt:
 HyFLEET:CUTE är ett EU finansierat forsknings- och demonstrationsprogram under
EU:s sjätte ramprogram för demonstration av vätgasdrivna statsbussar. Programmet ska
utveckla tekniken för bränslecellsbussar, utveckla effektiva och miljövänliga sätt att
framställa vätgas, identifiera forsknings- och utvecklingsbehov för att en effektiv
infrastruktur för vätgastankning skall komma till stånd och optimering av befintlig
infrastruktur samt verka för ett framtida vätgas-baserat transportsystem (HyFLEET, 2009).
Projektet har inga svenska deltagare men i föregångsprojektet CUTE (Clean Urban
Transport for Europe) var Stockholms kommun med och demonstrerade tre
bränslecellsbussar och en tankstation (vätgas från elektrolys) med lyckat resultat (Jönsson,
2006).
 HyWays: är ett treårigt samfinansierat projekt inom EU:s sjätte ramprogram som
avslutades i juni 2007. Projektet syftade till att ta fram en aktionsplan för storskalig
introduktion av vätgas som energibärare inom EU, the EU Hydrogen Energy Roadmap.
Tekno-socio-ekonomiska analyser på medlemslandsnivå har gjorts för 4 tidsperspektiv
(2010, 2020, 2030 och 2050) över växthusgasemissioner, lämpliga teknologier för
infrastruktur, produktion och slutanvändningsteknologier för vätgas för att ställa om
transportsektorn till en vätgasekonomi. Det beskriver nödvändiga steg som måste tas inom
olika medlemsländer för en storskalig introduktion av vätgas som energibärare i en nära
framtid. (HyWays, 2009).
 CHRISGAS är Energimyndighetens satsning på tre svenska pilotanläggningar för
produktion av biodrivmedel. Utgångspunkten är skogsråvara, i bemärkelsen rester från
skogsbruk och skogsindustri. De tre försöksanläggningarna inriktas mot förgasning av
biomassa i Värnamo, svartlutsförgasning i Piteå och produktion av etanol från skogsråvara
i Örnsköldsvik. Forskningen i Värnamo finansieras av EU under EU:s sjätte ramprogram
och Energimyndigheten. Syftet är att demonstrera storskalig trycksatt förgasning av
biomassa i Värnamo Växjö Biomass Gasification Center (VVBGC) och använda syrgas
som förgasningsmedium. Den väterika syntesgasen som bildas ska främst användas för
framställning av olika alternativa drivmedel såsom DME, metanol, Fischer-Tropschdiesel
eller vätgas. Projektet sträcker sig över fem år med start 2004. Finansiering av fas II, där
pilotanläggningen skall byggas om för demonstration av drivmedelsyntes är inte klar ännu
och anläggningen har tillfälligt lagts i malpåse (CHRISGAS, 2009).
 Solar H2 är ett nytt EU-finansierat program där nya metoder för att framställa vätgas från
sol och vatten utvecklas, bland annat artificiell kemisk fotosyntes och foto-biologisk
vätgasproduktion från levande organismer (Uppsala Universitet, 2009). Forskning bedrivs
bland annat vid Uppsala Universitet. Forskningen på Ångströmslaboratoriet i Uppsala har
tilldelats över 100 miljoner från bland annat Energimyndigheten för framställning av vätgas
av blågröna alger (cyanobakterier). Vätgas bildas som biprodukt då bakterierna fixerar
kväve från luften med hjälp av solljus. Bakterierna har genmodifierats för att öka
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vätgasproduktionen och för att de skall släppa ifrån sig vätgasen så den går att samla upp.
Det är dock långt kvar före tekniken blir kommersiellt konkurrenskraftig mot exempelvis
solceller, verkningsgraden måste upp från som allra bäst 5% idag till över 10%. Tekniken
kommer sannolikt att vara intressant främst i mindre applikationer som på hustak (Ny
Teknik, 2008).
Hydrogen Fuel Initiative (HFI) är en satsning 1,2 miljarder dollar av den amerikanska
energimyndigheten (DOE) och transportmyndigheten (DOT) för forskning och utveckling
av ekonomiskt lönsamma tekniker för vätgas och bränsleceller, som ett sätt att minska
USA:s beroende av importerad olja (DOE, 2009). Ett viktigt fokus är vätgasframställning
genom kolförgasning inom forskningsprogrammet Hydrogen from Coal Program (20082016), som ett led att bygga upp en vätgasekonomi på inhemska resurser. Anläggningarna
skall designas så att koldioxidinfångning och lagring (CCS) görs möjligt. Forskningen
inriktas också på central SNG-produktion (främst från kolförgasning) för distribution i
naturgasledningar till lokal reformering av naturgasen till vätgas.

8.2.5 Metanol
Både Volvo och Scania har vid flera tillfällen visat att man har en ny generation
förbränningsmotorer på gång. (DN) Volvos koncernchef Leif Johansson har presenterat att Volvo
har sju olika lastbilar som kan köras på biodiesel från vegetabiliska oljor, syntetisk diesel från
förgasning av biomassa, metanol/etanol, DME (dimetyleter), biogas, biogas-vätgasblandning och en
tvåbränsleteknik med biogas som spetsats med biodiesel.
Fordonstillverkare runt om i världen har tagit fram prototyper, tex. DMFC eller fordon för direkt
metanoldrift.
Forskning kring förgasning av svartlut kommer att vara avgörande för tillgången på
koldioxidneutral syntesgas. Energitekniskt centrum och Chemrec driver idag intensiv forskning och
en förgasnings pilotanläggning i Piteå.
Vattenfalls pilotanläggning, vid brunkolskraftverket Jänschwaldes i Brandenburg/Tyskland, för
koldioxidavskiljning och därmed möjlighet till att ta tillvara koldioxidutsläpp från fossilbaserad
kraftvärmeproduktion är en mycket intressant och viktig fråga för eventuellt nyttjande av CO2
recirkulering som råvara med win-win aspekter.

8.2.6 El
I takt med att förnyelsebar elproduktion ökar, i synnerhet från vindkraft, ställs också allt högre krav
på drift och underhåll av elnäten. Vindkraft är en så kallad intermittent kraftkälla – produktionen
varierar med vindstyrkan och tillskottet av el till elnäten blir fluktuerande, och behöver
nödvändigtvis inte matcha efterfrågan. Elsystem med hög andel sådana kraftkällor blir svåra att
dimensionera för att tillgodose variationer i elanvändningen. Dagens elnät saknar i princip
möjligheter för lagring av överskottsproduktion, lik väl som att en mängd reservkraftverk18 är
nödvändiga för att tillgodose tillfälliga toppar i elbehovet eller förluster av kraftproduktion.

Traditionella reservkraftsverk är klart dominerade av fossil energi. I Sverige utgörs merparten av
oljekondenskraftverk och naturgasturbiner.
18
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Problem med lagring av överskottsel och att möta topplaster i elanvändningen är välkända; att
underhålla nationella elnät är en ständig balans mellan att möta användarnas behov med tillgänglig
produktion och att skapa stabila strömmar av el. På senare år har elbilar uppmärksammats som en
möjlighet att möta överproduktion och jämna ut elnätets toppar och dalar. Teoretiskt kan
stillastående elbilar uppkopplade mot nätet laddas med överskottsproduktion som annars inte kan
tas till vara. I fallet med t.ex. vindkraft sker stor del av elproduktionen under nattetid då både
hushåll och industrins behov är låga, men det å andra sidan är lämpligt att ladda fordon. Vise versa
är det möjligt att urladda batterier från elbilar och föra ström tillbaka till nätet. Principen kallas för
”Virtuella kraftverk” och förutsätter naturligtvis samförstånd mellan nätoperatörer och bilägare via
tydliga spelregler för när ström kan föras mellan fordon och nätet, och under vilka förutsättningar.
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9 Diskussion och slutsatser
I projektet har utgångspunkten varit att undersöka möjligheter att nå en ersättning av dagens
energianvändning i vägtransportsektorn om 25 TWh fram till år 2030, inom vart och ett av sex
teknikspår, och konsekvenserna av sådana scenarier. I diskussionen som följer har vi i tagit detta
som en startpunkt, men även diskuterat utmaningen att göra transportsektorn helt fossilfri.

9.1 Energibehov i transportsektorn
Ungefär tre fjärdedelar av trafikarbetet i Sverige utgörs av personbilar. Medel-förbrukningen av
bränsle för personbilsflottan är ungefär dubbelt så hög som förbrukningen för de idag snålaste
bensin- och dieselfordonen på marknaden. Det finns alltså i en värld med fortsatt hög användning
av flytande eller gasformiga bränslen en reell potential att minska energiförbrukningen per
genomsnittlig fordonskilometer med i storleksordningen 50 % på 10-20 års sikt, det vill säga om
alla nya bilar som köps nu och framåt är lika energieffektiva som de bästa tekniska lösningarna på
marknaden. Klimatgasutsläppen kommer då att minska lika mycket, vid samma drivmedelsmix och
trafikarbete. Förnybara drivmedel har potential att ytterligare bidra till att minska
klimatgasutsläppen. Dessa drivmedel kan bestå av en ökning av redan befintliga (etanol, RME eller
annan FAME, biogas) eller huvudsakligen nya typer (t ex FT-diesel, metanol, DME, vätgas).
Om trafikmängden ligger kvar på samma nivåer som idag, skulle alltså 25 TWh minskning av
fossildrivmedelanvändning på 20 års sikt vara fullt möjligt, eller till och med rimlig. Trenden fram
till nu har dock varit att trafikvolymen ökar över tiden. En fortsatt ökning av den totala
trafikvolymen kan alltså komma att motverka den emotsedda teknikutvecklingen och
energieffektiviseringen. Med en fortsatt ökning av trafikvolymen av samma storleksordning som
hittills riskerar effektiviseringen att i stort sett helt motverkas av det ökade trafikarbetet och
medföra att energitillförseln till transportsektorn i Sverige kommer vara ungefär lika stor år 2030
som den är idag.

9.2 Fordonsflottans utveckling
Ett flertal fordonstillverkare har visat att man kan utveckla de fordon som krävs för de drivmedel
som finns tillgängliga. Det medför också att det redan nu finns fordon i trafik som drivs på el,
vätgas (både som bränslecell och för förbränningsmotor) och DME (om än i blygsam skala och till
höga priser). För att dessa teknologier ska få signifikant genomslag på marknaden krävs att de
upplevs innebära väsentliga fördelar för användaren, och att övergången till den nya teknologin inte
innebär kräver alltför stora investeringar. 19 Detta och annat leder till tekniktröghet och slutsatsen är
att större delen av fordonsflottan kommer att bygga på samma teknik 2030 som den gör idag. Ottooch dieselmotorer kommer alltså att dominera stort. Bränslet i dessa styrs snarast av tillgängligheten
av bränslen på marknaden, se avsnitt 9.3. Elfordon erbjuder onekligen vissa distinkta fördelar, t ex
noll avgasutsläpp vid fordonet, och förväntas därför vara ett någorlunda vanligt inslag i trafiken år
2030. En utvecklingslinje är här ladd-hybrider, som alltså har både el-motor och
förbränningsmotor, och med flytande drivmedel som back-up för fordonen för att få längre
19

en sådan konsekvens skulle kunna vara att förändringen medför stor arbetslöshet.
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räckvidd. Bränslecellfordon är att betrakta som en typ av elfordon, med batterier som tankas med
vätgas (eller metanol, vid DMFC-teknik). Bilindustrins utsaga är nu att serieproduktion kan starta på
allvar 2015 (Vätgas Sverige, 2009). Frågan är då om detta håller, och hur snabbt denna tillverkning
kan skalas upp. En avvägd bedömning hamnar på att minst 25 % av trafikarbetet år 2030 kan ske
med el.

9.3 Drivmedlens tillgänglighet
En förutsättning för etanolfordonens snabba och storskaliga introduktion på marknaden var den
snabba utbyggnaden av etanolpumpar i hela landet. Styrmedel som gynnade miljöbilsägare bidrog
naturligtvis också. För gasfordon har marknadsframgången varit trögare, vilket åtminstone delvis
måste förklaras med sämre tillgänglighet på tankställen. Även den ofta förekommande bristen på
gas har också hämmat utbyggnaden. Detta håller på att ändras. För tillfället finns ca 100 gasmackar i
Sverige, och fram till 2020 är ambitionen hos gasintressenterna att bygga ut till det dubbla eller
tredubbla. Först då kan man börja prata om "allmänt tillgänglig" biogas. Trots det kan det vara svårt
att uppnå så stor andel som 25 TWh av fordonsdrivmedel. Rötning bedöms maximalt kunna ge ca
10 TWh, och alltså behövs förgasningsbaserad metan utöver dessa 15 TWh.
För de helt nya drivmedlen har el en särställning eftersom tillgängligheten är god, "el finns överallt".
Användarens bekvämlighet handlar här om hur lång tid det tar att ladda fordonet.
Vätgas och DME har längre till utbredd tillgänglighet. Vår bedömning är att dessa drivmedel även
2030 kommer att vara nischbränslen, även om de kan komma i fråga för lokala fordonsflottor. Det
som möjligen skulle kunna ändra detta förhållande är om de gasmackar som nu byggs relativt
kostnadseffektivt skulle kunna byggas om till vätgas- eller DME-mackar. För vätgas finns också
alternativet att det distribueras som inblandningskomponent i biogas, så kallad Hytan.
Slutsatsen är trots det ovan sagda att en stor del, låt säga gott och väl över 50 % av fordonsflottan
totalt i Sverige år 2030 fortsatt kommer att gå på flytande drivmedel.

9.4 Produktionskostnader
Biodrivmedel är fortfarande ganska dyra att producera. Som det ser ut just nu kommer därmed
produktionen, och användningen i fordonssektorn, att styras av andra faktorer än rent
marknadsmässiga, t ex av EUs direktiv, eller nationella mål och styrmedel. Det innebär med dagens
styrmedel att cirka 10 % av drivmedlen kommer att vara biodrivmedel år 2020. Det som sedan
avgör är oljepris, och storleken på styrmedel. Rent tekniskt och även med avseende på
råvarupotential går det redan idag att producera mer än de 10 % som EU-direktivets mål.
Produktionskostnaden förväntas också kunna reduceras till ungefär i nivå med dagens drivmedel,
då erfarenheten av att bygga och driva biodrivmedelsanläggningar ökar (Figur 9.1).

9.4.1 Energikombinat
En viktig faktor för att reducera produktionskostnaden är möjligheten till energikombinat, i vid
mening, alltså att utnyttja bioråvarans hela energipotential; i praktiken är nyckelfaktorn idag att
nyttiggöra överskottsenergi i processerna, det vill säga att ha tillgång till ett fjärrvärmenät eller ett
industri- eller processkluster för värmeleveranser.
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Axelsson m fl (2009) har räknat på fem specifika fall av möjliga energikombinat i jämförelse med
referensfall för situationer där energiaktörer har stått eller står inför investeringar i utökad
värmeproduktion. Studien visar tydligt att de lokala förutsättningarna spelar stor roll. Till exempel
visas i ett av fallen att en om-/tillbyggnad av existerande anläggning med en pyrolysreaktor blir en
billigare investering än en ny biobränslepanna, vid samma värmeunderlag. Även i de övriga
beräknade fallen kommer marginalkostnaden för investeringarna för drivmedelsdelen av
anläggningarna att vara väsentligt lägre än för fristående anläggningar. I till exempel fallet med FTdieselproduktion kan marginalkostnaden för investeringen i FT-delen skattas till 6600 SEK/kW
(räknat på flytande produkt). Detta kan jämföras med investering som använts i beräkningarna i
kapitel 7, där 2500 €/kW ansatts, det vill säga ca 25000 SEK/kW. Då inkluderas ändå en
fraktioneringskolonn i FT-anläggningen, vilken kan vara onödig om istället den råa FT-produkten
(FT-vaxet) används som insatsvara i befintliga raffinaderier. Att utnyttja samlokalisering av
biodrivmedelproduktion i bioenergikombinat kan alltså reducera investeringsbehovet till runt en
fjärdedel jämfört med fristående anläggning.

€/GJ
Nu
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Figur 9.1. Skattade produktionskostnader för utvalda drivmedel nu och i en obestämd framtid (med högre
grad av optimerade produktionssystem). Bearbetning från Boholm och Hylander (2006), med eget
tillägg av skattade produktionskostnad för bensin/diesel.
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9.4.2 Investeringar
Oavsett vilka alternativ som studeras, kommer omfattande investeringar att behövas, men de ligger
inom möjligheternas ram. Följande räkneexempel kan vara illustrativt:
Under de senaste 10 åren har de tre drivmedelsproducerande bolagen Preem, Shell och Agroetanol
investerat ca 15 miljarder SEK (genomsnitt 1.5 miljarder per år) i sin drivmedelsproduktion, baserat
på data i årsredovisningarna. Om man jämför dessa investeringar med en tänkt investering för FTdieselproduktion i energikombinat (exemplet i avsnitt 9.4.1) av motsvarande nivå (1.5 miljarder per
år mellan 2010 och 2030) skulle den samlade FT-dieselproduktionen kunna uppgå till 36 TWh, dvs
ungefär 80 procent av den nuvarande dieselförsäljningen i Sverige. Exemplet baseras på
investeringskostnaden 6600 SEK/kW och 8000 timmars driftstider per år.

9.5 Råvaror
Verkningsgraden för tillverkning av drivmedel från bioråvara ger omkring halva energimängden.
För att täcka hela drivmedelsbehovet, idag alltså runt 95 TWh/år, med alternativ råvara skulle alltså
behövas i runda tal sammanlagt 200 TWh/år av biomassa och el. Tabell 9.2 återger i summarisk
form de potentialer som skattats i andra studier.
Tabell 9.2

Råvaror och potentialer för biodrivmedel uppdelat på sektor

Råvaror
Skog (primär)

Skattad ökad potential, Sverige
(TWh)
60-85

Jordbruk

22-48

Industri

45-68

Avfall/restprodukter
Grön el (vind, vatten, sol)

Summa

3-6
20-60

150-267

För de olika teknikspåren som vardera siktade på 25 TWh finns det goda möjligheter för inhemsk
råvaruförsörjning. Undantaget är fetter och oljor, där import skulle bli nödvändig med hänsyn till
den tillgängliga resursbasen.
Om man tittar på råvarubehovet för att ersätta hela den svenska drivmedelsförbrukningen för varje
enskilt teknikspår (Figur 9.2) ser man att råvarubehovet blir mellan 140 -220 TWh/år, beroende på
teknikspår, och med de produktutbyten som använts i kapitel 7.
En slutsats är att ett fossilfritt transportsystem är resursmässigt möjligt med inhemsk råvara, men
ingen enskild råvarutyp såsom de listas i Tabell 9.2 kan täcka hela behovet för produktion av
drivmedel. Sannolikt skulle råvarorna också bli dyrare ju högre andel av den tillgängliga resursen
som utnyttjas. Det är alltså visserligen teoretiskt möjligt, men samtidigt pekar det på svårigheten att
åstadkomma ett fossilfritt transportsystem som bygger på inhemsk råvara.
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Figur 9.2 Råvarubehovet, uttryckt som den mängd energi i råvarorna, som skulle gå åt för att försörja hela
det Svenska drivmedelsbehovet (95 TWh) med drivmedel ur ett enskilt teknikspår, med angivna
kombinationer av produktion för levererad energi för ett visst teknikspår.

9.5.1 Konkurrens
Konkurrens om biomassa och om energi från biomassa kan vara en faktor som hindrar
utbyggnaden av biodrivmedelsproduktion. Till exempel i fallet med förgasning av svartlut innebär
biodrivmedelsproduktion att den aktuella industrin måste kompensera för den energi som går bort i
form av drivmedel, antingen genom annan tillförsel, eller om möjligt genom energibesparing. Men
även i det fallet kommer konkurrens att finnas om ligninet i luten, eftersom det kan utgöra råvara
för biobaserade kemikalier och material, vilka kan ha ett högre pris på marknaden än biodrivmedel.
I fallet med El i Figur 9.2 är I fallet med El i Figur 9.2 är elverkningsgraden ca 0.3 vid förbränning
av biomassa i bio-kraftvärmeverk, medan förgasning och drivmedelsproduktion ger 0,38-0,65 i
produktutbyte. Om man alltså bara tittar på konverteringen av biomassa till drivmedel eller el, så är
utbytet av drivmedel större än utbytet av el. Men då dessa ska användas i transportsektorn bör man
också väga in verkningsgraden i fordonet. Enligt Bilaga VI så är energiåtgången i en elbil 0,12-0,24
kWh/km. En modern, snål dieselbil förbrukar 0,04 liter diesel/km, vilket motsvarar ca 0,4 kWh
diesel/km. Sammantaget, med dessa siffror som grund, går det alltså åt mellan 0,12/0,3=0,4 och
0,24/0.3=0,8 kWh biomassa omvandlad till el för att köra en km med en elbil, och mellan
0,4/0,65= 0,6 och 0,4/0,38=1,05 kwh biomassa för att köra en km med en snål bil med
förbränningsmotor. Man kan alltså få ut mer trafikarbete för en given mängd biomassa vid eldrift.
Men i en kombinatsanläggning, där även värme kan tillgodogöras, är det kanske riktigare att titta på
utbytet av samtliga erhållna produkter - el, värme, drivmedel och andra kemikalier.

75

Biobaserade drivmedel – analys av potential, förutsättningar,
marknad, styrmedel och risker - ”BIODRIV”

IVL rapport B1884

9.6 Några sammanfattande slutsatser och
rekommendationer
Vart och ett av teknikspåren diskuterar i respektive avsnitt vad som kan vara specifika frågor för
varje spår. Här nedan presenteras rekommendationer som grundar sig på dessa och på den
sammanlagda bedömningen av problemområdet.

9.6.1 Diversifiering och integration
En förutsättning för att uppnå god ekonomi vid framställning av förnybara drivmedel är att
produktionen integreras med annan produktion, där den samlade energi- och råvarupotentialen kan
tas till vara. Uppbyggnad av energikombinat som producerar biodrivmedel, värme, och el, från
biomassa är sannolikt en nödvändig förutsättning. Som exempel kan nämnas att i ett sådant system
kan FT-processen stanna vid FT-vax, vilket bör ge billigare totallösning för själva kombinatet och
högre verkningsgrad, eftersom en destillation undviks.
Eftersom biodrivmedelproduktion delvis konkurrerar med elproduktion i bio-kraftvärmeverk, krävs
sannolikt ökade investeringar i annan förnybar elproduktion, särskilt sol-el, vind-el, och liknande.
Ett ytterligare motiv för investering i grön el-produktion är möjligheten att producera vätgas genom
elektrolys.

9.6.2 Styrmedel
Biodrivmedel är idag delvis subventionerade, för att vara konkurrenskraftiga gentemot
petroleumprodukter. Däremot är produktion av förnybara drivmedel delvis missgynnade i
förhållande till förnybar elproduktion, på grund av systemet med el-certifikat. Det borde dock på
sikt vara möjligt att ta fram styrmedel för fordonsdrift baserad på förnybar energi som är neutrala.
Området kräver forskning och studier av styrmedel som kan svara upp mot samhällets behov av
utveckling och användning av både förnybara divmedel och förnybar elproduktion.

9.6.3 Forskning, Utveckling, Demonstration
Tekniken med katalytisk depolymerisering bör utvärderas grundligt (se 4.5.1). Tekniken ser lovande
ut baserat på den information som finns att tillgå, men osäkerheter finns om tekniken är tillämpbar
på biomassa. Om den fungerar bör man närmare undersöka hur man kan bygga ihop tekniken i
bioenergikombinat.
Vätgasförstärkt syntes av metan eller FT-vax i samband med förgasning bör utvärderas. Ungefär
1/3 av kolatomerna i biomassa avgår som CO2 vid förgasning. Vätgastillförsel bör kunna bidra till
att styra utbytet mot mer CnHm, och är alltså en form av Carbon capture.
Produktion av vätgas genom elektrolys för användning i ovanstående processer eller, på kortare
sikt, i befintliga raffinaderiprocesser bör utvärderas.
Flera av de skisserade lösningarna behöver testas i demonstrationsprojekt som inkluderar inte bara
råvaruförsörjning och produktion utan också distribution och tillämpning i olika transportsystem.
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Appendix 1
I

Metan via gasnät

Denna rapportbilaga presenterar ett av sex s.k. teknikspår inom forskningsprojektet Biodriv vilket
leds av Chalmers Tekniska Högskola och IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Preem. De
övriga teknikspåren är:
Decentraliserad pyrolys/förgasning; Olika resursbaser till fett; Vätgas; Metanol; Elektricitet
Utsedda författare har för sitt teknikspår, utformat och beskrivit ett utvecklingsscenario inklusive
utvecklingsvägar till år 2030, så att tekniken vid detta år levererar 25 TWh drivenergi till
fordonsframdrivning. Aspekter som ska belysas för varje teknikspår är:
1. Råvarutillgång
2. Produktion, användning och distribution
3. Aktörer, Marknad och Styrmedel
4. Klimatvärdering och Miljökonsekvenser
5. Forskning och Utveckling

I.1

Inledning

Biogas består av metangas men är till skillnad från naturgas ett förnybart bränsle som ingår i det
naturliga kretsloppet. Biogas består huvudsakligen av 65 % metan (CH4) och 35 % koldioxid (CO2).
Beroende på vilken typ av process som används med konventionell teknik delas
biogasproduktionen oftast in i deponigas och rötgas. För nästa generation av biogas prövas också
förgasning av biomassa. Rötgas är den gas som bildas när organiskt material går igenom en
rötningsprocess, vilket innebär anaerob nedbrytning under styrda former. Deponigas är en typ av
biogas, som bildas då avfall deponerats och täckts på soptipp figuren nedan visar
biogasproduktionen för år 2006 i Sverige samt antal anläggningar. Framför allt sker produktion av
biogas vid avloppsreningsverk och deponeringsanläggningar.
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Figur I-1: Biogasproduktion och anläggningar år 2006. Källa: SGS (2009)

För att biogas ska kunna användas som fordonsgas eller tillföras på naturgasnätet måste den uppnå
naturgaskvalitet, vilket görs i en uppgraderingsanläggning där gasen renas. I denna process tas
korrosiva komponenter, partiklar, vatten och koldioxid bort. Genom borttagning av koldioxid höjs
energivärdet d.v.s. metaninnehållet. Biogas kan också användas för att genera elektricitet och värme
(http://www.biomil.se/).

82

Biobaserade drivmedel –analys av potential, förutsättningar,
marknad, styrmedel och risker - ”BIODRIV”

I.2

IVL rapport B1884
Appendix 1: Metan via gasnät

Råvarutillgång

Det finns potential för >25TWh i Sverige. Jordbruksnäringen blir den viktigaste
leverantörer av råvara. Råvaran består av rester vilket gör att man ej konkurrerar
med annan produktion.
Totalt i Sverige producerades år 2005 ca 1,5 TWh biogas. Överlag används biogas först och främst
för uppvärmningsändamål följt av fordonsbränsle och elproduktion. Den vanligaste råvaran i
Sveriges samtliga 233 biogasanläggningar var år 2005 avfall såsom avloppsslam, källsorterat
hushållsavfall och avfall från livsmedelsindustrin.
Från hushållen och industrin kom 669 000 ton avfall i våtvikt. I lantbruksanläggningar är stallgödsel
den huvudsakliga råvaran. År 2005 användes cirka 30 000 ton. Stallgödsel är också ett viktigt
komplement i många samrötningsanläggningar. Däremot används energigrödor jämförelsevis
endast i liten omfattning vid biogasframställning. År 2005 kom 230 ton biogassubstrat från
energigrödor.20

I.2.1 Potential för konventionell teknik i Sverige
Råvarupotentialen för produktion av biogas i Sverige är olika stor beroende på den använda
tekniken. Den varierar därför mellan 10 TWh/år och 30-40 TWh/år. Som visas i tabellen nedan
(och bortsett från SOU 1998:157) varierar potentialen för konventionell teknik mellan 14 TWh och
17,3 TWh.
Tabell I-1. Skattningar av biogaspotential från olika källor (Nordberg, 2006)

Skillnaden mellan potentialer för dessa tekniker beror mest på om halm används som substrat eller
inte, och i vilken utsträckning det används. Halm är dock fullt möjlig att använda för
biogasproduktion (Linné m.fl, 2005). Därför är den maximala potentialen för denna teknik drygt
17 TWh där jordbrukssektorn skulle vara den dominerande leverantören av substrat för
20

http://www.bioenergiportalen.se/?p=1458&m=941

83

Biobaserade drivmedel –analys av potential, förutsättningar,
marknad, styrmedel och risker - ”BIODRIV”

IVL rapport B1884
Appendix 1: Metan via gasnät

biogasproduktionen, se Figur I-2. Förutom de råvaror som är listade i tabellen kan dranken (vid
produktion av etanol) också användas för produktion av biogas (Statens Energimyndighet (2008)).

Figur I-2: Restavfall från olika verksamheter kan bidra med ca 17 TWh/år.

Den vanligaste råvaran i Sveriges samtliga 233 biogasanläggningar var år 2005 avfall såsom
avloppsslam, källsorterat hushållsavfall och avfall från livsmedelsindustrin. Från hushållen och
industrin kom 669 000 ton avfall i våtvikt. I lantbruksanläggningar är stallgödsel den huvudsakliga
råvaran. År 2005 användes cirka 30 000 ton. Stallgödsel är också ett viktigt komplement i många
samrötningsanläggningar. Däremot används energigrödor jämförelsevis endast i liten omfattning
vid biogasframställning. År 2005 kom 230 ton biogasråvaror (=substrat) från energigrödor.

http://www.bioenergiportalen.se/?p=1458&m=941

I Sverige produceras årligen cirka 21 miljoner ton stallgödsel. Största delen av gödseln, cirka
84 procent, kommer från nötkreatur. Svingödsel står för 13 procent av gödselmängden. Två
tredjedelar av stallgödseln hanteras som pumpbar gödsel (flytgödsel och urin) och en tredjedel som
fastgödsel. Gödsel kan användas för produktion av biogas och bryts då ner under anaeroba
(syrefria) förhållanden i en rötkammare. Gödsel från nötkreatur ger mindre gas i en
biogasanläggning än gödsel från svin och fjäderfä. Det beror på att fodret redan brutits ner
anaerobt i idisslarnas magar. Om gödsel rötas tillsammans med andra typer av material, till exempel
hushållsavfall eller vallgröda, kan gasutbytet bli större. Biogas kan inte bara framställas från betor
och blast utan också från den drank som blir kvar efter etanoltillverkningen

I.2.2 Potential för förgasning i Sverige
Förutom produktionen baserad på konventionell teknik, är potentialen för biogas produktion från
förgasning av biomassa från skog och jordbruk ca 26 TWh enligt Gasföreningen (se figuren nedan,
Figur I-3).21 Potentialen av förgasning av enbart biomassa från skog anses enligt SGC utgöra 84
TWh/år.22

21

http://www.gasforeningen.se/upload/files/seminarier/biogas%20norr/4_andersskellefte%C3%A5.pdf

22

http://www.sgc.se/nyheter/resources/Naturgass_2007.pdf
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Figur I-3: Biogaspotentialen i Sverige för konventionell teknik och förgasning.

I.2.3 Biogas i EU
I flera EU länder har ekonomiska investeringsstöd införts för att uppmuntra till förnybar teknik
vilket gett i resultat att intresset ökat för biogasteknik. Danmark har varit föregångsland vid
införande av regelverk och stöd för biogasteknik. Under senare år har Tyskland, Österrike, och
Sverige följt efter med regler och stöd utifrån de danska erfarenheterna.
Figuren I-4 nedan visar att produktionen av biogas i EU 27 under året 2006 har uppgått till mer än
60 TWh och domineras av deponi.
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Figur I-4: Biogasproduktion i EU 27. Källa:
http://www.sgc.se/rapporter/resources/Biogas_Internationellt_Perspektiv.pdf

Den gemensamma överenskommelsen som finns i Kyotoprotokollet om reducering av CO2utsläpp av fossila bränslen har föranlett att många europeiska länder antagit regelverk för att direkt
minska utsläppsmängderna och stödja och utveckla nya teknologier som bidrar till en minskning av
utsläppsmängderna. Ett resultat av Kyoto-protokollet är att inom EU finns en överenskommelse att
minska utsläppen av CO2 med 8 % till år 2010 med 1990 som basår. I dokumentet för framtida
energianvändning framförs att mängden biomassa för energianvändning ska kunna tredubblas till år
2010. Biomassa från jordbruk, skog och skogsindustrin liksom restprodukter från hushåll, industri
och jordbruk ska kunna användas i högre grad än tidigare. Detta ska motsvara 8,5 % av den totala
energiförbrukningen. Fördelen med att använda biomassa baserad på ny teknologi är att det kan ge
nya möjligheter för utvecklingen inom biogasområdet.
Den uppskattade totala potentialen av energi inom EU från deponigas, rötat bioavfall och rötade
jordbruksgrödor motsvarar ca 930 TWh eller 80 Mtoe (Nordberg 2006). Den energimängd som
erhålls för närvarande är ca 174 TWh eller 15 Mtoe. Gödsel från djur står för ca 90 % av rötat
substrat i Europa.
I samtliga länder i Europa har biologisk behandling av lättomsatt organiska material fått en allt
större betydelse. Detta beror på ett flertal faktorer såsom klimatfrågan, allmänt ökat
miljöengagemang, ökade avfallsmängder, begränsade möjligheter till deponering, ökad medvetenhet
om de organiska restprodukterna som en värdefull resurs och utnyttjande av jordbruksgrödor som
energiresurs. Detta har bidragit till förändringar inom lagstiftning m.m. Den mest intensiva
utvecklingen sker i tätbefolkade områden i mellersta och södra delen av Europa. I flertalet länder
finns infört lag om separat insamling och behandling av bioavfall. Av hela bioenergimängden inom
EU, solenergi, vindkraft, geotermisk energi, biogas etc., är mängden biogas ca 45 % som i sin tur är
ca 9 % av den totala förbrukade mängden energi i Europa. Det mål som satts upp inom EU är att
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det ska kunna produceras 174 TWh biogas fram till år 2010. Enligt nuvarande utveckling är
prognosen att man uppnår en total producerad biogasmängd som motsvarar 100 TWh.23 Det finns
således en lång bit kvar innan man når det uppsatta målet.

I.2.4 Biogas i övriga världen
För närvarande antas biogasproduktionen i världen vara 52 miljarder kubikmeter per år varav 80%
utgörs av deponi. Den producerade mängden motsvarar 1,3 % av den aktuella gasproduktionen i
världen (Van Herle m.fl. (2004). Tabellen nedan visar markbehov för bioenergiproduktion under de
kammande åren. Beroende på olika scenarier är potentialen att fördubbla den areal som används för
produktion av biobränsle är störst i USA och Asien.
Tabell I-2. Förväntad landanvändning för biodrivmedelproduktion under olika scenarier, uppdelat efter
geografisk region. Källa: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0100e/i0100e04.pdf

Enligt (Thrän et al. (2007) anges biometanpotentialen för EU år 2005 uppgå till ca 3000 TWh/år. För 2020
uppskattas denna potential uppgå till 4800 TWh/år
23
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Produktion, användning och distribution

Den svenska fördelningen av biogasproduktion år 2006 har varit följande (Statens Energimyndighet
(2008):
- Avloppsreningsverk
48%
- Deponier
28%
- Samrötning avfall
15%
- Lantbruk
1%
- Industriell avlopp
8%
Som diskuterats ovan är den vanligaste råvaran i Sveriges samtliga 233 biogasanläggningar år 2005:
avfall såsom avloppsslam, källsorterat hushållsavfall och avfall från livsmedelsindustrin. Orsaken till
användningen av detta avfall kan härledas till kostnadssidan där kostnaden för biogasproduktionen
är lägre (= 1,50 - 2,50 SEK/Nm3 motsvarande nästan 0,15-0,25 SEK/KWh) än om produktionen
är baserade på jordbruksgrödor (= 4,50 SEK/Nm3) (Nordberg (2006)).24

Figur I-5. Kostnad för produktion och distribution baserat på olika skattningar och beräkningar. Källa:
anpassad från Norberg (2006)

Kostnaden för komprimering av biogas från gröda är också mer än dubbelt så hög (= 2,00-4,50
SEK/Nm3) än komprimeringen av biogas från annat avfall (=1,00 SEK/Nm3), vilket är något
förvånande. Då det handlar om uppgradering av biogas från gröda antas den vara något lägre
(=1,00 SEK/Nm3) än från annat avfall (=1,50 SEK/Nm3). Figuren ovan visar dessa
skiljeförhållanden och ger upphov till en utbudskurva (S) av biogas i Sverige år 2006.

24

1 Nm3 biogas = 9,77 KWh (http://www.forumgas.se/forum/viewtopic.php?t=798)
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Produktionen av biogas från 60 deponianläggningar har varit 342 GWh.25 Den från 184 reningsverk
har varit 582 GWh, från 14 samrötningsanläggningar har varit 184 GWh och från 8 lantbruk har
varit 14 GWh. Att det inte efterfrågas (används) mer än 342 GWh biogas från deponi trots de låga
kostnaderna kan bero på begränsade tillgång eller begränsad möjlighet att utnyttja gasen från denna
källa.26
Om lantbruk utgör den största potentiella källan till biogasproduktion samtidigt som
produktionskostnader från denna källa är de högsta behövs det åtgärder i form av forskning och
investeringar för att minska dessa kostnader. Eftersom alla substrat utom lantbruk är begränsade,
behövs det stor potential till förbättringar och effektivisering inom hela kedjan (Nordberg (2006)).
För uppgradering av biogas är kostnaderna relaterade till om det handlar om stordrift där
kostnaderna kan vara lägre jämfört med om det gäller produktion vid en mindre biogasanläggning.
Följande uppgraderingsmetoder har bedömts närmast vara aktuella för Sverige (Benjaminsson
(2006)):
1. Processintern metananrikning där biogas uppgraderas genom att luft driver ut koldioxid
från rötmassan i en desorptionskolonn. Metoden är avsedd för våtfasrötning av slam och
den totala uppgraderingskostnaden är uppskattningsvis 0,13 kr/kWh vid rågasflödet 62,5
Nm3/h.
2. Småskalig vattenskrubber som absorberar koldioxid i vatten under förhöjt tryck.
Uppgraderingsprocessen fungerar i princip som en konventionell vattenskrubber och den
totala uppgraderingskostnaden är uppskattningsvis 0,42 kr/kWh vid rågasflödet 12
Nm3/h.
3. Kryoteknik där koldioxid avskiljs genom kondensering vid ett tryck över 5,2 bar och en
temperatur under -85 °C. Den totala uppgraderingskostnaden är uppskattningsvis 0,12
kr/kWh vid rågasflödet 150 Nm3/h, med ett eventuellt överskott från försäljning av
koldioxid blir uppgraderingskostnaden lägre.
4. Membranteknik som uppgraderar biogas genom att koldioxid passerar genomsläppliga
plastväggar som metanmolekyler inte kommer förbi. Metoden väntas vara anpassbar till
både små och stora biogasanläggningar och den totala uppgraderingskostnaden är
uppskattningsvis 0,14 kr/kWh vid rågasflödet 180 Nm3/h.

I.3.1 Ytterligare villkor för att uppfylla målet 25TWh år 2030.
Förutom de generella villkor som beskrivs i ruta 1 i kap 9 ställs det andra villkor för biometans
produktion. Dessa krav diskuteras allmänt nedan.
Integrering i befintliga raffinaderier
Det finns möjligheter att integrera biometanproduktion med olika typer av industrier så som
raffinaderier och därmed skapa energikombinat. Figuren nedan visar kombinationer.
25 För biogaskostnaden från deponi har kontakten med Renova (Ola Stålleby) inte lett till någon uppskattning
av biogas produktion i den meningen att Renova ”dammsuger gasen och gör en fakla av den. Att använda
denna gas till annat har man inte löst än enligt Renova.
26 Eftersom produktionen av denna gas inte kostar något antar vi att kosnaden för dess uppgradering och
kompremering är samma som den för reningsverk eller samrötning.

89

Biobaserade drivmedel –analys av potential, förutsättningar,
marknad, styrmedel och risker - ”BIODRIV”

IVL rapport B1884
Appendix 1: Metan via gasnät

Figur I-6. Omvandlingsvägar för olika slags biomassaråvara till olika slags biodrivmedel. Källa: Ericsson
(2008)

Integrationen av biometanproduktion med raffinaderier kan leda till produktionen av så kallad GTL
(Gas To Liquide) som anses vara det mest kostnadseffektiva alternativet till EUs transportsektor.27
Gas-to-Liquid (GTL) bränslen kan produceras från gas (naturgas och biogas), kol och biomassa
med hjälp av en Fischer - Tropsch process. De vätskor som producerats innefattar nafta, diesel, och
kemiska råvaror. GTL diesel kan användas direkt eller blandas med dagens diesel och användas i
befintliga dieselmotorer. Det antas att GTL bränslen erbjuder en ny möjlighet att använda icke
fossila bränslen i dieselmotorer utan att påverka infrastrukturkostnader.
Orsaken till varför GTL produceras domineras av det faktum att gas är fyra gånger dyrare att
transportera än olja. Men konverteringen av gas till vätska leder till minskade kostnader. Vidare är
de sjunkande produktionskostnader för GTL, den växande internationella diesel efterfrågan, och
stränga diesel utsläpp har lett till att branschen börjar se över möjligheterna att investera i GTL
produktion. I Qatar till exempel planerar Shell ett multi-miljard projekt med syfte att producera
GTL.28
GTL bränsle kan avsevärt bidra till att minska de lokala utsläppen, även om procentsatser varierar
med fordonstyp och de testade villkoren: lätta mot tunga, Euro-3 mot Euro-4. Till exempel är
utsläppsfördelar för 100% GTL bränsle i Volkwagen Golf bil i Berlin 2003 med hjälp av den
nuvarande moderna (Euro-3) lätta motorn och i förhållande till nuvarande EU-diesel ungefär:
 partiklar 26% lägre
 kväveoxider 6% lägre
 kolväten 63% lägre
 kolmonoxid 91% lägre
27

http://www.energy.ca.gov/2005publications/CEC-600-2005-029/CEC-600-2005-029-FS.PDF

28

http://www.google.com/gwt/n?u=http%3A%2F%2Fwww.upstreamonline.com%2Flive%2Farticle134051.ece
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GTL utsläpp i förhållande till diesel
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Figur I-7. Utsläppsminskning i förhållande till en typisk ”California diesel”. Källa:
http://www.energy.ca.gov/2005publications/CEC-600-2005-029/CEC-600-2005-029-FS.PDF

Blandningar av GTL bränsle (25-30%) med vanlig diesel antas också bidra till minskningen av
lokala utsläppen.29 Figuren I-7 ovan visar utsläppsminskningen i förhållande till en typisk
”California diesel”.
GTL drivmedel antas kosta ungefär 2-3% mer än ultra låg svavel diesel (kostnaderna antas minska
på sikt beroende på stordriftfördelar). Men den låga intensiteten hos GTL bränslen leder till en
förlust av bränsleekonomin motsvarande up till 3.3%.
Säkerhet, risker
Risk hantering av bioetanol i allmänhet är ett område som inte är mycket utforskat. I Solna t.ex. har
en riskutredning gjorts. Riskutredningen visar att eventuell hantering av biogas och den risksituation
som detta kan medföra måste utredas vidare i den fortsatta planeringsprocessen.30
Men då det gäller gasfordon är de lika säkra som andra fordon. Bränsletanken i gasfordon har en
automatisk avstängningsventil, vilket innebär att risken för läckage är liten. Om biogas av misstag
släpps ut blandar den sig snabbt med omgivande luft.31

http://www.shell.com/home/content/shellgasandpoweren/products_and_services/what_is_gtl/benefits_of_gtl/gtlbenefit_0112_1630.html
29

30
31

http://www.apps.solna.se/lexwebb/dynamisk_web/dokinfo_getdoc.asp?dokid=456435
http://www.biomil.se/biogasfakta.html

91

Biobaserade drivmedel –analys av potential, förutsättningar,
marknad, styrmedel och risker - ”BIODRIV”

IVL rapport B1884
Appendix 1: Metan via gasnät

Krav på distributionssystem
Distribution av biogas som drivmedel är en flaskhals jämfört med andra biodrivmedel eftersom det
endast i en del av landet finns möjlighet för uppgradering och rening.
Tekniktröghet
Teknikens utveckling styrs av det sociopolitiska och kulturella sammanhanget. För att utveckla
system och undvika tekniktröghet krävs gemensamma åtgärder så som investeringar, forskning,
effektivisering samt den kulturella aspekten. Kontakterna mellan jordbrukare och anläggningsägare
behöver förbättras för att öka förståelsen för hela hanteringskedjan, odling, transporter, behandling
och biogödselhantering. Antalet produktionsställen för biogas från avfallsdeponier blir färre och
mängden biogas därifrån minskar. Antalet anläggningar för jordbruksgrödor kommer troligen att
öka. Kombinationsprocesser kommer alltmer att utvecklas för att kunna utvinna flera olika
energiprodukter och maximera energiuttaget av substrat (Nordberg (2006)).
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Aktörer, marknad och styrmedel

Eftersom biogas råvaruuttag inte antas störa andra marknader analyseras inte dessa här. Biogas styrs
av såväl utbud som efterfrågesidan. På efterfrågesidan ställs flera krav såsom lägre priser, tillgång
etc. På utbudsidan ställs också krav på bl.a. kvalitet, låga kostnader samt tillgång till substrat.
För efterfrågesidan visar tabellen nedan de använda kvantiteter samt användningsområden under
åren 1998-2003. Värmeproduktionen dominerar efterfrågan följd av drivmedel. Fastän de använda
kvantiteterna är låga har ökningstakten varit hög motsvarande mer än 25% för såväl el- och
värmeproduktion. Efterfrågan skulle kanske ha varit högre om betingelser kring biogas utbud,
distribution, pris etc har varit konkurrenskraftiga.
Tabell I-3. Användning av biogas enligt STEM (GWh)
Användningsområde
1998
2001
Elproduktion
27
28
Värmeproduktion
298
367
Drivmedel
Summa
325
395
Källa: Energimyndigheten (2008)

2003
41
374
108
523

2003/1998
1,52
1,25
1,60

På utbudssidan visar figuren nedan att kostnaden för produktion, uppgradering och komprimering
är högre än kostnaden för naturgasproduktion.32 Fastän biogas inte är belagd med någon skatt, är
produktionskostnader speciellt för biogas från lantbruk mycket höga jämfört med
produktionskostnader (och även naturgaspris då skatter läggs till). Det blir således mycket svårt att
konkurrera med naturgas som är den närmaste substitut till biogas. Men eftersom biogas har
komparativa fördelar jämfört med naturgas i form av mindre utsläpp av klimatgaser, samtidigt som
det uppmuntras (på grund av miljöhänsyn) till mer användning av biobränsle kan biogas etablera sig
på marknaden på långsikt om den får stöd i form av subventioner, effektivisering och distribution
etc....

Figur I-8. Illustration av kostnaden för olika produktionsvägar för biogas jämfört med naturgas.
Kontnaden för naturgas antas vara 1,20 SEK/Nm3
(http://www.gasforeningen.se/upload/files/publikationer/rapporter/biogaspotential_2006.pdf)
32
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I.4.1 Drivmedel
Biogas har under utvecklingen i Västsverige samverkat med fossil metangas för att etablera ett
täckande distributionssystem. Aktörerna för fossil metangas har bidragit till det i Västsverige delvis
finns pipelines för distribution för metangas, även biogas. Det har dock visat sig att på vissa
områden är det svårt för biogasen att konkurrera med fossilgasen.
Fossil metangas har också varit en viktig förutsättning för att tankstationerna skall ha kontinuerlig
försörjning av metangas. Tankstationer som enbart har haft biogas har haft problem med att
biogasen tagit slut och att kunder fått köra därifrån utan att kunna tanka. Då stationerna ofta legat
avsides och glest fördelat har detta inte varit till fördel för att locka över kunder till biogas som
drivmedel.
I Sverige fanns det vid årsskiftet 2007-08 c:a 3,9 milj lätta fordon med bensinmotor och 655 000
som drivs med diesel. Antalet tunga fordon över 3,5 ton som vanligen drivs med diesel var ungefär
89 000 st.
Antalet lätta miljöfordon var ungefär 125 000 vid årsskiftet 2007-08, se Tabell I.4 nedan. Under
2007 utgjorde miljöbilarna cirka 18 procent av nyförsäljningen av personbilar.
Tabell I.4. Antal miljöbilar av olika typer i den totala svenska fordonsflottan under 2000-talet
Antal fordon
2000
Lätta fordon
-Elbilar
600
-Elhybrid alla
250
definitioner
-Bränslesnåla 120 g
280
CO2

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-

500

450

400

360

320

310

350

530

620

1.350

3.300

6.100

9.400

840

970

1 260

2 080

2 300

7 300

20 000

-Natur-biogas

1 500

1 640

2 500

3 440

4 500

6 600

10 500

12 900

-Etanol E85

250

890

3.500

7.980

13.300

21.400

46.700

81.300

Tunga fordon
-Etanolbussar

-

-

-

400

380

370

490

490

-Gasbussar, lastbilar -El- och bränslecell Källa: www.miljofordon.org

-

-

680
17

780
18

900
13

1 120
9

1 160
10

Den procentuella användningen av alternativt drivmedel i Sverige framgår av tabellen nedan.
Tabell I.5. Såld mängd alternativa drivmedel i Sverige angiven som % av totala mängden drivmedel.
Andel av energileverans till vägtransporter i Sverige
Etanol låginblandad 5% i bensin
Etanoldelen i E85-bränsle
Biogas
Naturgas
RME/FAME låginblandad 2% i dieselolja
Etanol bussbränsle
RME/FAME som renbränsle samt övriga bränslen

2006
1,7
0,4
0,3
0,2
0,6
0,1
0,1

2007
1,9
0,7
0,4
0,3
1,3
0,2
-

Den erfarenhet som hos aktörerna är att marknaden växer genom att bygga ut antalet tankställen.
Detta är det som kunder först funderar kring – var skall jag tanka?.
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Figur I-9: Gastankställen i Södra Sverige, totalt 89 st. ref www.miljöfordon.org.

Om man projicerar utvecklingen från mellan 1998-2008 linjärt fram till år 2030 får man en
fordonspark på ca 45 000 lätta fordon och ca 5 000 tunga fordon i Sverige. Med en
överslagsberäkning basera på att ett lätt fordon använder 15 000 kWh/år och ett tungt fordon
126 000 kWh/år ger det en efterfrågan på ca 7 TWh fordonsgas år 2030.
Om man skall ha avsättning för 25TWh måste ökningstakten av gas fordon fyrdubblas.
Diskussionen kring biogas fordon har i Sverige de senast åren handlat om att få fram gasalternativ
för de mest populära bilarna Volvo och SAAB. Volvo hade en tid en gasvariant men lade ner
produktionen då man bedömde att det inte skulle gå att få vinst i verksamheten. Nu finns det
rykten om att produktionen skall tas upp igen för att förbättra Volvos miljöprofil. SAAB valde
istället att satsa på etanol som biobränsle.
Intresset för Gasbilar finns kvar och under 2009 kommer det flera nya modeller. Bl a kommer det
en Volkswagen Passat i gasmodell som förväntas bli ett bra alternativ för barnfamiljer.
Vi har inte hittat någon direkt information kring utvecklingen av lätta gasfordon fram till år 2030.
En egen teori är att det kan finnas energieffektiva hybrider vilka drivs av gas.
På den tunga sidan sker utökningen av fordon framförallt med bussar. Fler och fler kommuner kör
på gas då det har flera fördelar före diesel. Det är ett lokalt producerat bränsle (biogas), det är
mindre förorenande och ger också tystare fordon.
Det finns inte lika många tunga fordon som går på gas men här finns det intressanta möjligheter.
Volvo har visat att de har modeller för biogas och om man inkluderar hybriddrift och sk duelfuelteknik så finns de ganska många lösningar som kan vara tillgängliga på marknaden inom en snar
framtid.
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Med duel-fuel kör man tunga fordon med både biogas och diesel för att få ut högre effekt vid alla
varvtal.
Från och med 1 oktober 2006 införs en koldioxidbaserad fordonsskatt för lätta fordon. Den består
av ett grundbelopp på 360 kr med ett tillägg på 15 kr per gram CO2 över 100 g/km för
bensindrivna bilar. För bilar som kan drivas med alternativa drivmedel (med detta avses etanol,
E85, naturgas eller biogas) är tillägget 10 kr/gram.
För tunga fordon med motorer som uppfyller de obligatoriska krav som införs 1 oktober 2006 eller
strängare krav erhålls också skattelättnader. Dessa skattelättnader införs 1 oktober 2006.
Skattelättnaderna för tunga fordon med mer miljövänliga motorer varierar mellan 100 kronor och
20 000 kronor. Tunga fordon som drivs av annat är dieselolja betalar lägre fordonsskatt. Gasdrivna
tunga fordon beskattas exempelvis med ca 1 000 kr per år, att jämföra med dieseldrivna lastbilar
som betalar 3 000 – 6 000 kr och bussar som kan betala upp till 20 000 kr per år.
För närvarande är samtliga alternativa drivmedel (utom el) skattesubventionerade i Sverige.
Nuvarande fullständiga skattebefrielse för biodrivmedel har utsträckts till och med år 2012. EU har
antagit ett direktiv som strävar till att öka användningen av biodrivmedel och ett annat direktiv om
harmonisering av skatter. Medlemsstaterna kan ansöka om skattebefrielser för bl.a. biodrivmedel
fram till och med år 2012. En förlängning är möjlig, men biodrivmedelsdirektivet och dess effekter
ses för närvarande över och nya eller förändrade incitament och direktiv kan därför förväntas i
framtiden. Jämfört med bensin beskattas dieselolja till 70 % (räknat på energiinnehåll), naturgas och
LPG propan ca 20%, RME, biogas och etanol 0 %. Skatten på drivmedel består av koldioxid- och
energiskatt. Moms läggs på alla drivmedel oavsett drivmedelsskatter.
Den 2 juni 2006 beslutade riksdagen att bifalla regeringens proposition om skatt på hushållsavfall
som förbränns.

I.4.2 Finansiella frågor (riskkapital mm)
Investeringar i biogasproduktion har till största delen bestått av stat och kommun. Kommunerna
har utvecklat sina reningsanläggningar och anpassat gamla soptippar till att producera biogas. Ofta
har staten skjutit till investeringskapital genom bidrag från LIP och KLIMP programmen
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Figur I-10 Diagrammet ovan redovisar de ackumulerade miljöredovisade investeringarna mellan 1998 och
2007 registrerade i Naturvårdsverkets Miljöinvesteringsregister (MIR) för programmen LIP och KLIMP.
Bägge program är avslutade.

Med denna investeringstakt skulle man till 2030 ha investerat ca 10 miljarder i biogasanläggningar.
Totalt i Sverige producerades år 2005 ca 1,5 TWh biogas. Överlag används biogas först och främst
för uppvärmningsändamål följt av fordonsbränsle och elproduktion. Den totala förbrukningen av
metangas till fordon var ungefär 1,7 TWh. Siffror från Västra Götaland visar att 40 % av
förbrukningen utgörs av biogas.
Med den utvecklingstakt som varit på fordonssidan beräknas behovet år 2030 vara ca 7 TWh vilket
innebär att det med nuvarande utbyggnadstakt då kommer att finns större produktionskapacitet än
efterfrågan.
Regeringen förlänger tidsperioden för att ansöka om stöd till etablerandet av tankställen för andra
förnybara drivmedel än etanol. Totalt finns 79 miljoner SEK anslaget för att bensinstationer till och
med 2010 ska kunna ställa om till att erbjuda fler biodrivmedel, främst biogas.
Förordningen om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel fick
initialt 150 miljoner avsatta i budgeten. Därefter har tidsperioden för förordningen förlängts en
gång och gäller idag åtgärder som ska vara avslutade 31 december 2009. Regeringen förlänger denna
period ytterligare till att gälla till och med den 31 december 2010. I dag finns ca 90 kommersiella
tankställen för biogas i Sverige. Av dessa har hittills 66 tankställen beviljats stöd, som innebär att
staten står för 2/3 av investeringen för att etablera en biogaspump.
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I.4.3 Fordonsaspekter, m.a.p. fordonsparkens
utvecklingspotential, kostnader, bränsleeffektivitet,
tekniktröghet
Diskussionen kring biogas fordon har i Sverige de senast åren handlat om att få fram gasalternativ
för de mest populära bilarna Volvo och SAAB. Volvo hade en tid en gasvariant men lade ner
produktionen då man bedömde att det inte skulle gå att få vinst i verksamheten. Nu finns det
rykten om att produktionen skall tas upp igen för att förbättra Volvos miljöprofil. SAAB valde
istället att satsa på etanol som biobränsle.
Intresset för Gasbilar finns kvar och under 2009 kommer det flera nya modeller. Bl a kommer det
en Volkswagen Passat i gasmodell som förväntas bli ett bra alternativ för barnfamiljer.
Vi har inte hittat någon direkt information kring utvecklingen av lätta gasfordon fram till år 2030.
En egen teori är att det kan finnas energieffektiva hybrider vilka drivs av gas.
På den tunga sidan sker utökningen av fordon framförallt med bussar. Fler och fler kommuner kör
på gas då det har flera fördelar före diesel. Det är ett lokalt producerat bränsle (biogas), det är
mindre förorenande och ger också tystare fordon.
Det finns inte lika många tunga fordon som går på gas men här finns det intressanta möjligheter.
Volvo har visat att de har modeller för biogas och om man inkluderar hybriddrift och sk duelfuelteknik så finns de ganska många lösningar som kan vara tillgängliga på marknaden inom en snar
framtid.
Med duel-fuel kör man tunga fordon med både biogas och diesel för att få ut högre effekt vid alla
varvtal.

I.4.4 Politiska och ekonomiska styrmedel (lagar, standarder,
ekonomiska styrmedel, mm)
Från och med 1 oktober 2006 införs en koldioxidbaserad fordonsskatt för lätta fordon. Den består
av ett grundbelopp på 360 kr med ett tillägg på 15 kr per gram CO2 över 100 g/km för
bensindrivna bilar. För bilar som kan drivas med alternativa drivmedel (med detta avses etanol,
E85, naturgas eller biogas) är tillägget 10 kr/gram.
För tunga fordon med motorer som uppfyller de obligatoriska krav som införs 1 oktober 2006 eller
strängare krav erhålls också skattelättnader. Dessa skattelättnader införs 1 oktober 2006.
Skattelättnaderna för tunga fordon med mer miljövänliga motorer varierar mellan 100 kronor och
20 000 kronor. Tunga fordon som drivs av annat är dieselolja betalar lägre fordonsskatt. Gasdrivna
tunga fordon beskattas exempelvis med ca 1 000 kr per år, att jämföra med dieseldrivna lastbilar
som betalar 3 000 – 6 000 kr och bussar som kan betala upp till 20 000 kr per år.
För närvarande är samtliga alternativa drivmedel (utom el) skattesubventionerade i Sverige.
Nuvarande fullständiga skattebefrielse för biodrivmedel har utsträckts till och med år 2012. EU har
antagit ett direktiv som strävar till att öka användningen av biodrivmedel och ett annat direktiv om
harmonisering av skatter. Medlemsstaterna kan ansöka om skattebefrielser för bl.a. biodrivmedel
fram till och med år 2012. En förlängning är möjlig, men biodrivmedelsdirektivet och dess effekter
ses för närvarande över och nya eller förändrade incitament och direktiv kan därför förväntas i
framtiden. Jämfört med bensin beskattas dieselolja till 70 % (räknat på energiinnehåll), naturgas och
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LPG propan ca 20%, RME, biogas och etanol 0 %. Skatten på drivmedel består av koldioxid- och
energiskatt. Moms läggs på alla drivmedel oavsett drivmedelsskatter.
Den 2 juni 2006 beslutade riksdagen att bifalla regeringens proposition om skatt på hushållsavfall
som förbränns.

Figur I-11. Utveckling av bränslepriser vid pump för bensin, diesel, gas (källa: www.fordonsgas.se)

EU politik för biogas
I flera EU länder har ekonomiska investeringsstöd införts för att uppmuntra till förnybar teknik
vilket gett i resultat att intresset ökat för biogasteknik. Danmark har varit föregångsland vid
införande av regelverk och stöd för biogasteknik. Under senare år har Tyskland, Österrike, och
Sverige följt efter med regler och stöd utifrån de danska erfarenheterna.
Den gemensamma överenskommelsen som finns i Kyotoprotokollet om reducering av CO2utsläpp av fossila bränslen har föranlett att många europeiska länder antagit regelverk för att direkt
minska utsläppsmängderna och stödja och utveckla nya teknologier som bidrar till en minskning av
utsläppsmängderna. Ett resultat av Kyoto-protokollet är att inom EU finns en överenskommelse att
minska utsläppen av CO2 med 8 % till år 2010 med 1990 som basår. I dokumentet för framtida
energianvändning framförs att mängden biomassa för energianvändning ska kunna tredubblas till år
2010. Biomassa från jordbruk, skog och skogsindustrin liksom restprodukter från hushåll, industri
och jordbruk ska kunna användas i högre grad än tidigare. Detta ska motsvara 8,5 % av den totala
energiförbrukningen. Fördelen med att använda biomassa baserad på ny teknologi är att det kan ge
nya möjligheter för utvecklingen inom biogasområdet.
Den uppskattade totala potentialen av energi inom EU från deponigas, rötat bioavfall och rötade
jordbruksgrödor motsvarar ca 930 TWh eller 80 Mtoe (Nordberg 2006). Den energimängd som
erhålls för närvarande är ca 174 TWh eller 15 Mtoe. Gödsel från djur står för ca 90 % av rötat
substrat i Europa.
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I samtliga länder i Europa har biologisk behandling av lättomsatt organiska material fått en allt
större betydelse. Detta beror på ett flertal faktorer såsom klimatfrågan, allmänt ökat
miljöengagemang, ökade avfallsmängder, begränsade möjligheter till deponering, ökad medvetenhet
om de organiska restprodukterna som en värdefull resurs och utnyttjande av jordbruksgrödor som
energiresurs. Detta har bidragit till förändringar inom lagstiftning m.m. Den mest intensiva
utvecklingen sker i tätbefolkade områden i mellersta och södra delen av Europa. I flertalet länder
finns infört lag om separat insamling och behandling av bioavfall. Av hela bioenergimängden inom
EU, solenergi, vindkraft, geotermisk energi, biogas etc., är mängden biogas ca 45 % som i sin tur är
ca 9 % av den totala förbrukade mängden energi i Europa. Det mål som satts upp inom EU är att
det ska kunna produceras 174 TWh biogas fram till år 2010. Enligt nuvarande utveckling är
prognosen att man uppnår en total producerad biogasmängd som motsvarar 100 TWh. Det finns
således en lång bit kvar innan man når det uppsatta målet.
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Klimatvärdering och Miljökonsekvenser

Biogas har flera fördelar såsom:
•Avfall blir högvärdig energi
•Sluter kretslopp
•Renare bränsle (CO2, NOx, Svavel, partiklar, sot)
•Många användningsområden (råvara, industriprocesser)
När biogas används som ersättning för bensin till fordonsdrift ger det många miljöfördelar.
Tabellen nedan visar utsläppsskillnader vid användning av biogas jämfört med bensin.
Tabell I-6. Utsläpp i mg/Mj bränsle vid användning av lättafordon
CO2

SOx

Nox

CO

NMVOC

CH4

Partiklar

Biogas

420

0

28

35

18

*

1,9

Bensin

74147

9,2

35

150

28

*

3,5

Biogas/

0,006

-

0,8

0,23

0,64

*

0,54

176,5

-

1,25

4,29

1,55

*

1,84

Bensin
Bensin/

Biogas
Källa: Norrman m.fl (2005)

Som framgår av tabellen leder användningen av biogas i lättafordon inte bara till minskade utsläpp
av CO2 men också till minskade utsläpp av andra substanser
.
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Forskning och utveckling

Allmänt kan sägas att det finns stor potential till förbättringar och effektivisering inom hela kedjan
för insamling av substrat, förberedande behandling av substrat, driftstyrning av anläggning,
uppgradering/rening och användning av gasen samt spridning och användning av biogödsel.
Mängden grödor från jordbrukssektorn kommer att stå för den största ökningen av substrat.
Kontakterna mellan jordbrukare och anläggningsägare behöver förbättras för att öka förståelsen för
hela hanteringskedjan, odling, transporter, behandling och biogödselhantering. Antalet
produktionsställen för biogas från avfallsdeponier blir färre och mängden biogas därifrån minskar.
Antalet anläggningar för jordbruksgrödor kommer troligen att öka. Kombinationsprocesser
kommer alltmer att utvecklas för att kunna utvinna flera olika energiprodukter och maximera
energiuttaget av substrat. (Nordberg, 2006)
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I.1 Bilaga: Scenariodiskusson
Ruta 1: Biometan scenario 25 TWh år 2030
Scenario 2030:

Mål: Producera 25 TWh/år biogas
Under bivillkor:
-Konventionell teknik = 17 TWh
-Förgasning
=8 TWh
-Kostnads minimering vid produktion av biogas
- -investeringstöd (KLIMP) och forskning (förgasning, uppgradering)
- effektivisering inom hela kedjan för insamling av substrat, förberedande behandling av
substrat, driftstyrning av anläggning, uppgradering/rening och användning av gasen samt
spridning och användning av biogödsel
- -Prisgaranti för producenter (el) (som i Tyskland)
-Effektivisering av distributionen
- -Gasnätet
-drivmedel
-Förmåner för biogasfordon (skatt, parkering,
-ökad antal tankställe
-Ökad andel privata och statliga fordonsandel

Ruta 2: Biometan scenario att uppfylla målet med det svenska råvaruuttaget
Scenario: år 2030 tekniken vid detta målår levererar 25 TWh: Enligt ovan skulle den
konventionella tekniken och förgasningen uppfylla målet med 25 TWh år 2030.
Därför att:
Enligt den Svenska Biogasföreningens remissyttrande avseende SOU 2007/36 framgår
följande:33
-Den biogas som används idag produceras framför allt genom uppsamling av det metan som läcker
från samhällets verksamheter samt rötning av insamlat organiskt material, som om det inte insamlas
och rötas också bidrar till metanutsläppen.
- Kompletterande biomassa från jordbruket behöver alltså inte hota dagens livsmedelsproduktion
och den energigröda som odlas för biogasproduktion påverkar inte landskapsbilden negativt utan
garanterar ett öppet landskap. Produktionen av biogas är inte lika känslig för råvarans
(energigrödans) prisvariation då biogasen ofta framställs i samrötningen med råvaror från andra
källor.
-Det finns en stor outnyttjad resurs råvara för rötning av biogas inom avfall och avloppsrening i
landet. Ungefär 4 TWh biogas kan produceras genom rötning av gödsel och ytterligare
33

http://www.gasforeningen.se/upload/files/remisser/remiss_sou_2007_36_sbgf.pdf
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-ca. 7 TWh beräknas kunna produceras från 10 % av åkermarken.
- Totalt uppskattas biogaspotentialen från rötning till 14-17 TWh.
-I framtiden kommer biogas även produceras genom termisk förgasning av träråvaror
(lignocellulosa). Branschen bedömer att ca. 40 TWh biogas ska kunna produceras genom
förgasningsteknik.
-Den totala biogaspotentialen bedöms således uppgå till över 55 TWh, utan att någon större del av
åkermark inkluderas.
Alltså:
 den konventionella tekniken har en potential för drygt 17 TWh/år
 att uppnå 25 TWh/år kommer biogas att konkurrera med andra bioprodukten om
biomassa från skogen.
 dock kan importen av konventionella substrat vara ett substitut?
Men
Kommissionen föreslår att Sverige, som ersättning för bensin och diesel, år 2020 producerar 12-14
TWh biodrivmedel årligen från skogs- och jordbruksmark.34
 denna potential är möjlig enligt ovan Utbudet är möjligt men hur är det med efterfrågan
(för transport och elproduktion)?
Vidare
Anser Svenska Biogasföreningens det vara av stor vikt att forsknings- och utvecklingsresurser
tillkommer kryogen och småskalig uppgradering av biogas. Genom så kallad kryoteknik renas
och uppgraderas biogasen till fordonsgaskvalitet i flytande form. Duel-fuel tekniken som börjat
användas i landet möjliggör att dieselbilar, bland annat lastbilar och traktorer, kan drivas med
upp till 90 % biogas (både flytande och trycksatt). Utvecklingen av kryogen uppgradering,
infrastruktur för distribution och tankning av flytande biogas samt teknikutvecklingen av duelfuel motorer behöver stödjas.

34

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Milj%c3%b6sekretariatet/Kurser%20och%20konferense
r/Energisession/Roger_Nordman_Energisession%202007.pdf?epslanguage=sv
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Appendix 2
II

Decentraliserad Pyrolys/förgasning

II.1 Råvaror
II.1.1 Uttag

Användningen av biobränsle (inkl. torv och hushållsavfall) uppgick år 2005 till 112 TWh, vilket
motsvarar 18 % av den totala energitillförseln i Sverige (Energimyndigheten, 2006). De två största
användarna, fjärrvärmesektorn och industrisektorn, använde år 2005 42 respektive 51 TWh
(Energimyndigheten, 2006). Den största delen av biobränsleresurserna utgörs av avfall från
skogsbruk och skogsproduktsindustrin (massa- och pappersindustri, sågverk). Ca 1 % (1.5 TWh)
har sitt ursprung från jordbrukssektorn. Energigrödor odlas idag på ca 70 000 ha, eller motsvarande
ca 2,5 % av den odlingsbara marken i Sverige. På ungefär 70 % av den totala arealen som används
till energigrödor odlas råvara för produktion av biodrivmedel; antingen vete för etanolproduktion
eller raps för RME-produktion. På 20 % (14 000 ha) odlas energiskog (Salix) som används för
värme- och elproduktion (SOU, 2007). Importen av biobränsle till Sverige har uppskattats till 5-9
TWh och består mestadels av pellets för användning för värmeproduktion och etanol för
användning i transportsektorn (Energimyndigheten, 2006).
Förutom trädbränslen från skogsbruk och skogsindustri kan ett antal råvarualternativ, i vissa fall
med en eventuellt mindre konkurrensutsatt situation, vara aktuella för pyrolys och förgasning.
Restprodukter från jordbruk som halm, blast och gödsel kan fungera som råvara vid pyrolys.
Förutom restprodukter kan även för ändamålet odlade grödor kan komma ifråga; energigrödor som
t.ex. rörflen, hampa och energiskog (Salix, poppel, hybridasp) är råvarualternativ för både pyrolys
och förgasning. En decentraliserad lokal skala möjliggör en effektiv askåterföring till samma mark
som råvaran utvinns. Störst möjligheter till detta ges här av pyrolysalternativet då förgasning kräver
en större skala för att uppnå teknik- och kostnadseffektivitet. Utöver råvaror från skog och
jordbruk kan även hushållsavfall vara ett potentiellt råvarualternativ.
Då uttaget av råvaror för energiändamål från jordbruket än så länge är relativt låg är uppskattade
potentialer belagda med osäkerhet. Avseende restprodukter från jordbrukssektorn har uppskattats
att 11 TWh gödsel varje år tas om hand och sprids på åkermark. Vidare bedöms 6-7 TWh halm
samt 0.5-1 TWh blast kunna utnyttjas till energiändamål (SOU, 2007). En stor osäkerhet är kopplad
till hur stor del av den odlingsbara marken i Sverige på totalt 2 700 000 ha som i framtiden kan och
kommer att användas för produktion av energigrödor. I ett antal studier sammanfattade i en statlig
utredning (SOU, 2007) varierar potentialuppskattningarna mellan 300 000 och 1 000 0000 ha.
Skillnaderna beror på olika antaganden i en rad avseenden. I många av fall är det dock svårt att
avgöra vilken typ av potential som avses; fysisk, teknisk, ekologisk, ekonomisk etc (SOU, 2007). I
Hagström (2006) antas i ett framtida scenario att 400 000 ha används för odling av energigrödor
och att ca 2/3 av denna mark används till energiskog och resterande till odling av rörflen. Detta
medför sammantaget en produktion av energigrödor motsvarande 16,4 TWh/år (Hagström, 2006).
Det potentiella uttaget av trädbränsle från skog har uppskattats i ett flertal studier. I en
sammanställning utförd för Energimyndighetens räkning ges en översikt av flera av dessa (Profu,
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2007). Det konstateras i rapporten att potentialsiffrorna ifrån olika källor skiljer sig mycket åt men
att de vid en tidshorisont på ca tio år grovt sett ligger inom intervallet 75 - 115 TWh. I detta
inkluderas avverkningsrester, brännved, industrins biprodukter och returflis men inte lutar från
massaindustri. Vidare antas i dessa siffror ett skogsbruk av ”den omfattning och inriktning som
gäller i dagsläget” och konkurrensen mellan energisektorn och skogsindustrin är begränsad.
Avseende lutar från massaindustrin anges potentialen i flertal studier till ca 43-45 TWh, vilket ligger
väldigt nära dagens nivå. Utvecklingen inom skogsindustrin och för olika typer av massaprocesser
är givetvis av stor betydelse för den framtida tillgången på lutar. Sammanlagt bedöms potentialen
för skogsbränslen (inkl. lutar) med hänsyn till ”ekologiska restriktioner” i rapporten till omkring 125
TWh (Profu, 2007).
Det är svårt att ange en potential för biobränsleimport då denna i princip är en funktion av det pris
man är beredd att betala (Profu, 2007). På motsatt sätt kan biobränsleexport leda till att den
inhemska potentialen inte är disponibel för inhemsk användning. Helby et al. (2004) konstaterar att
länder som ligger i framkant vad gäller en övergång till en högre andel förnyelsebara energikällor i
det korta perspektivet bör kunna importera billig biobränsle från länder där efterfrågan ännu inte är
så hög. Under förutsättning om framtida krav på globala utsläppssänkningar av växthusgaser är det
emellertid troligt att efterfrågan på biobränsle stiger världen över och därmed försämrar
möjligheterna till billig biobränsleimport för länderna ”i framkant”. Trenden att biobränsle i olika
former alltmer blir en global handelsvara håller i ett sådant scenario troligen i sig. Löfgren et al.
(2004) påminner om att en ökad global efterfrågan också kan höja priset på det svenska inhemskt
producerade biobränslet. Till viss del sätter transportkostnaden gränser för långväga handel.
Förädlade biobränslen kan emellertid med båt transporteras långa sträckor till låga kostnader; t.ex.
har kostnaden för transport av pellets från Kanada till Sverige angetts till 30 SEK/MWh (Helby et
al., 2004).

II.1.2 Logistikaspekter

För transport av biobränsle till förädlingsanläggning gäller generellt att traktor och lastbil är
fördelaktiga alternativ för korta avstånd medan tåg och fartyg är att föredra för långa transporter.
Sörensen (2005) och Leduc et al. (2009) har uppdaterat kostnadsuppskattningar ursprungligen
hämtade från Börjesson och Gustavsson (1996), och anger kostnaden för transport av biobränsle
(skogsbränsle) för olika typer av transportslag som funktion av transportavståndet enlig följande:
CTraktor = 226 + 12.78d
CLastbil = 344 + 7.77d
CTåg = 727 + 1.08d
CFartyg = 836 + 0.44d

(1)
(2)
(3)
(4)

där C är kostnaden per energienhet biobränsle [EUR/TJ] och d är transportavståndet [km].
Enligt ekvationerna 1-4 är traktor det mest ekonomiska alternativet upp till ca 24 km, därefter
lastbil upp till 57 km, tåg upp till 170 km, och slutligen fartyg för längre avstånd än detta (kostnad
för fartyg avser kusttransport). Dessa värden bör givetvis tolkas som ungefärliga och beroende av
en mängd beräkningsantaganden. Som jämförelse kan nämnas att Boding et al. (2003) anger att
lastbilstransport är ett konkurrenskraftigt upp till ca 300 km och att tåg därefter kan vara ett
ekonomiskt fördelaktigt val. Enligt Volvo kan kostnaderna för lastbilstransporter generellt sett
grovt delas in i tre lika stora poster; en tredjedel för inköp (kapitalkostnader), en tredjedel för
föraren och en tredjedel för drivmedel (Lövgren, 2006).
Om förädlingsanläggning för biobränsle förses med bränsle från sitt närområde, kan
transportavståndet beräknas enligt följande (Nguyen och Prince, 1996):
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(5)

där x är det direkta medelavståndet (”fågelvägen”) till förädlingsanläggningen [km]; M är den totala
mängden biomassa [ton/år]; Y är avkastning av biomassa per areaenhet [ton/(km2, år); och a är
fraktionen användbar area för biomassaupptag. För det faktiska transportavståndet (d) multipliceras
det direkta medelavståndet med en faktor b (d.v.s. b=x/d).
I Fig. 1 har med hjälp av ekvation 5 relationen mellan anläggningsstorlek och
medeltransportavstånd för biomassa till anläggning åskådliggjorts för två olika exempel. I de båda
fallen antas utnyttjningstiden i aktuella anläggningar vara 8000 h/år samt biobränslet ha ett
energiinnehåll på 18 GJ/ton TS (torr substans). Vidare antas faktorn b vara lika med 3. För det ena
fallet, som här får representera restprodukter från skogsbruk (GROT), antas avkastningen per area
(Y) vara 80 ton TS/km2 (ca 4 MWh/ha, se t.ex. Johansson, 1996) samt andelen mark som används
till ändamålet (a) vara 0,8. För det andra fallet, energiskog, antas motsvarande värden Y vara 1000
ton TS/km2 (ca 50 MWh/ha, se t.ex. Johansson, 1996) och a vara 0,5. Med dessa antaganden har en
anläggning med en bränsleeffekt på 10 MW baserad på energiskog ett genomsnittligt
transportavstånd för biobränsletillförseln på ca 10 km och en 200 MW anläggning ca 43 km.
Motsvarande resultat för GROT-baserade anläggningar är 27 och 120 km för 10 respektive 200
MW. Dessa värden stämmer relativt väl med uppgifter från Concawe et al. (2007) som för en
anläggningar som använder energiskog anger ett medeltransportavstånd på 12 km för 10 MW och
ca 50 km för 200 MW. Även för skogsbränsle anges för 10 MW ett medeltransportavstånd på 12
km, medan motsvarande värde för 54 MW anges till ca 50 km vilket stämmer bättre överens med
här beräknade värden.
Medeltransportavstånd för biomassa [km]
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Fig. II-1. Beräknade samband mellan anläggningsstorlek och nödvändigt transportavstånd för
biobränsle som tas i närområdet (se text för specifika beräkningsförutsättningar).

I Fig. 2 kombineras kostnadsekvationerna för traktor och lastbil (ekvation 1 och 2) med de
beräknade transportavstånden (Fig. 1) och därigenom fås specifika transportkostnader för
biobränsle som funktion av anläggningsstorlek.
Även andra faktorer än transportavstånd är av betydelse för planering av biobränsleleveranser.
Lokala förutsättningar såsom närhet till hamn eller järnväg är naturligtvis avgörande för huruvida
fartyg eller tåg är aktuella alternativ. Möjlighet att lagra bränsle på plats, känslighet för störningar i
bränsleleveranser och framkomlighet för lastbilstransporter till den aktuella platsen behöver också
tas hänsyn till. Ju större anläggning desto större inflöde av biobränsle är nödvändigt och följaktligen
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medför större anläggningar också högre krav på logistikplanering. Ett intuitivt exempel på detta ges
i Fig. 3 som åskådliggör ett linjärt samband mellan antal bränsleleveranser och anläggningens
storlek. I exemplet antas biobränsle levereras med lastbilar med en lastkapacitet på 37 ton/leverans.
Biobränslet antas ha en fukthalt på 50 %. Som framgår av figuren blir med ökande
anläggningsstorlek antalet nödvändiga leveranser snart stort. En 10 MW anläggning kräver med
dessa förutsättningar i snitt 2,6 lastbilsleveranser per dygn, en 200 MW anläggning kräver 52
lastbilsleveranser per dygn, och en 500 MW anläggning hela 130 lastbilsleveranser per dygn (ungefär
var elfte minut). Om biobränsleleveranser till en anläggning istället sker per båt kan
leveransintensiteten minskas betydligt; ett fartyg lastat med 2500 ton kan ersätta nära 70
lastbilstransporter. Även olika typer av förbehandling av biobränslet i syfte att öka energidensiteten
nära upptagningsområdet är sätt för att minska transportbehovet.

Transportkostnad biomassa [EUR/MWh]

7
Traktor ‐ GROT
6

Lastbil ‐ GROT

5
Traktor ‐ Energiskog

4
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Lastbil ‐ Energiskog
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Fig. II-2. Transportkostnad för biobränsle till anläggning i anslutning till upptagningsområdet för
olika biobränsletyp och transportslag (se text för specifika beräkningsförutsättningar).
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Fig. II-3. Antal lastbilsleveranser av biobränsle per dygn som funktion av anläggningsstorlek med
en antagen last per lastbil på 37 ton, energiinnehåll bränsle = 18 GJ/ton TS och en fukthalt i
bränslet på 50 %.
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II.2 Framställningsvägar
Eftersom tillgänglig mängd biomassa inom närområdet för en storskalig biomassaförgasare är starkt
begränsad kan det krävas transporter från längre distanser. Det är då önskvärt att minska volymen
och öka energidensiteten på materialet. Gemensamt för de föreslagna metoderna är att de använder
en form av termisk behandling av råvaran, dvs. en upphettning av biomassan varvid det initialt
torkas och sedan reagerar. Beroende på hur den termiska behandlingen appliceras i form av
temperatur och uppehållstid under förutsättning att syretillgången minimeras så kan huvuddelen av
produkten antingen vara fast eller flytande. En flytande produkt fås genom snabb pyrolys (flash
pyrolys) och en fast produkt fås genom långsam pyrolys (torrefiering).

II.2.1 Pyrolysolja

Pyrolys är alltid det första steget i förgasning och förbränning. Generellt kan sägas att en lång
uppehållstid och låga temperaturer genererar produktion av kol (koks). Pyrolysolja framställs genom
att ha en snabb pyrolys där fyra kriterier är uppfyllda (Mohan et al. 2006):
1) Hög upphettningshastighet (över 1000°C/s). Detta erhålls genom liten partikelstorlek på
råmaterialet (det är viktigt att minimera tiden som materialet befinner sig i området med
låga temperaturer eftersom koks då bildas)
2) Noggrant kontrollerad pyrolys temperatur (ofta 425-500°C)
3) Kort uppehållstid för ånga (vanligtvis kortare än 2 s)
4) Snabb avkylning av de producerade gaserna
I Bridgwater (2003) anges en verkningsgrad på 75% från råmaterial till pyrolysolja (baserat på vikt).
De metoder som är vanligast idag är: bubblande fluidiserande bäddar, cirkulerande fluidiserande
bäddar, ablativ pyrolys (värmen tillförs indirekt via vägg), flödesreaktorer, roterande kon (skruv)
och vakuumpyrolys. Dessa metoder finns idag i ett antal olika variationer och demonstreras främst i
olika pilotanläggningar. Typiskt värde på HHV för den producerade pyrolysoljan är 17.0 MJ/kg
(Bridgwater et al, 1999)

II.2.2 Torrefiering

Torrefiering är en relativt mild förbehandling av biomassa och sker vid 200-300°C och nära
atmosfärstryck i reducerande miljö (helst syrefri). Vid denna behandling så sönderfaller biomassan
delvis och bildar flyktiga föreningar. Detta gör att det sker både en material- och en energiförlust
från den fasta fasen. Typiska värden för detta är 20% i materialförlust och 10% i energiförlust
räknat på torr askfri råvara (Bergman och Kiel, 2005). Den fasta återstoden får därför högre
energidensitet än tidigare. Till detta ska läggas att materialet under behandlingen torkas från en
torrhalt på vanligtvis runt 65% till nära 100%. Torrifieringen gör att förhållandet mellan C:H:O
ändras i biomassa eftersom den relativa förlusten av O och H är högre än den relativa förlusten av
C. Figur 4 är ett så kallat van Krevelen diagram där innehållet av C, O och H i olika material visas.
I figuren är medtaget biomassa och andra bränslen men också de tre huvudbeståndsdelarna i
biomassa; lignin, cellulosa och hemicellulosa. Prins (2005) visar att den termodynamiska
verkningsgraden för förgasning av biomassa är starkt påverkat kvoten O/C, där en lägre kvot ger
en högre verkningsgrad, figur 5.
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Fig. II-4. Van Krevelen diagram för olika material (Prins, 2005)

Fig. II-5. Termodynamisk verkningsgrad vid förgasning med syrgas för olika förhållanden av O
och C i bränslet (Prins, 2005).

Det finns därför en möjlighet att öka verkningsgraden vid en kombinerad torrifiering och
förgasning jämfört med en förgasning av ved direkt. Prins (2005) visar också att skillnaden i total
verkningsgrad mellan förgasning av ved i en CFB (circulating fluidized bed) förgasare och en
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kombinerad torrifiering och EF (entrained flow) inte är speciellt stor. EF förgasaren har fördelar
med högre omsättning av materialet (mer konverteras eftersom det går snabbare att nå jämvikt och
reaktionerna är mycket snabbare) samt att torrifieringen gör att materialet är mer lättmalt (går åt
betydligt mindre elenergi för malningen än vad det gör för vanlig biomassa) samt att produkten inte
är hygroskopisk (detta är viktigt eftersom det därmed går att ha lokala anläggningar och att
materialet sedan kan transporteras utan risk för kontaminering eller degradering).

II.2.3 Produktionstekniker
Förbehandlingsmetoder såsom flash pyrolys och torrefiering kan kombineras med olika typer av
förgasningstekniker som fluidiserad bädd och flödesreaktor. För flash pyrolys gäller att produkten
relativt enkelt kan matas in i en flödesreaktor även vid förhöjda tryck och vid syrgas som
oxideringsmedel. Här finns också möjlighet att blanda in det fasta materialet och därigenom
minimera förlusten vid pyrolysen. Den torrifierade produkten kan som tidigare nämnts enklare än
vanlig biomassa malas ned till ett fint pulver vilket är nödvändigt för att få en flödesreaktor att
fungera (minimera intern mass- och värmetransport). Detta innebär dock inte att
inmatningsproblematiken är löst utan det kommer att behövas en viss mängd inert gas för att mata
in materialet vilket då ökar gasvolymen i reaktorn och därigenom minskar
värmevärdet/energidensiteten. Efterföljande utrustningar för gasreningen och konditionering kan
då bli onödigt stora och komplicerade vilket påverkar investerings- och driftskostnaderna. Från den
syntesgas som erhålls genom förgasning kan olika typer av slutprodukter framställas. Genom
syntetisering av gasen kan flytande drivmedel såsom metanol, DME och syntetisk diesel (FT-diesel)
produceras. Alternativt kan syntesgasen metaniseras till SNG.
Med förbehandlingsmetoden flash pyrolys finns, förutom alternativet med förgasning, även
möjligheten till framställning av syntetisk bensin och diesel genom vätebehandling av pyrolysoljan.
En samlokalisering med ett konventionellt oljeraffinaderi kan för detta alternativ minska
kostnaderna, se vidare Jones et al. (2009).
Denna delrapport fokuserar i den följande marknadsöversikten (II.3) och miljövärderingen (II.4) på
alternativet med syntetisk diesel som slutprodukt.

II.3 Marknad och styrmedel
Biobränslebaserad syntetisk diesel egenskapsmässigt väsentligen likställas med vanlig dieselolja och
kan användas i konventionella dieselfordon. Ur denna aspekt har syntetisk diesel en fördel i
jämförelse med andra typer av biodrivmedel som kräver anpassade fordon, som t.ex. DME. Den
potentiella marknaden för syntetisk diesel är således stor och kräver ingen omställning av
fordonsflottan. Inom tung trafik (tunga lastbilar och bussar) är diesel idag det klart dominerande
bränslet. För personbilar är bensin vanligast. År 2007 användes totalt sett 42 TWh diesel och 46
TWh bensin inom den svenska transportsektorn (Energimyndigheten, 2008). En produktion och
användning av 25 TWh syntetisk diesel motsvarar således ca 60 % av dagens dieselanvändning och
ca 29 % av dagens totala användning av bensin och diesel.
Dieselmotorn har en högre verkningsgrad än ottomotorn (bensin). Detta beror främst på låga
pumpförluster och högt kompressionsförhållande (Ahlvik och Brandberg, 2002). Syntetisk diesel
ger samma verkningsgrad i fordonet som konventionell dieselolja (Concawe et al., 2007). Ett lägre
energiinnehåll innebär emellertid att motoreffekten sjunker något, storleksordningen 9 % för ren
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syntetisk diesel i ett icke anpassat fordon (Ahlvik och Brandberg, 2002). Energiinnehållet i den
syntetiska dieseln kan ökas, men då fås istället en viss försämring i bränslets köldegenskaper. För
dedikerade fordon (optimerade för syntetisk diesel), alternativt vid låginblandning, är problemet
med minskad effekt försumbar (Ahlvik och Brandberg, 2002).
År 2006 hade nya dieseldrivna personbilar i Sverige en genomsnittlig bränsleförbrukning på 6,9
liter/100 km. Motsvarande siffra för bensindrivna personbilar var 8,0. Då diesel har ett högre
energiinnehåll än bensin blir skillnaden i energitermer mindre (energiinnehåll diesel MK1: 9.8
kWh/liter; bensin: 9.1 kWh/liter; SPI, 2009). Den relativt lilla skillnaden förklaras till stor del av att
de dieselbilar som köps i Sverige i regel är tyngre än bensinbilarna (Energimyndigheten och
Naturvårdsverket, 2007). För i övrigt jämförbara fordon anger Concawe et al. (2007) en 18 % lägre
bränsleförbrukning på energibasis för en dieseldriven personbil (med direktinsprutning) i jämförelse
med en bensindriven personbil (utan direktinsprutning) för år 2002. För ett framtida fall (2010+)
uppskattas skillnaden ha minskat till ca 9 % (Concawe et al., 2007).
Generellt kan sägas att i vilken takt fordonsflottan byts ut är en viktig faktor för hur snabbt ny
teknik kan introduceras på marknaden. Gällande personbilar så utfördes år 2007 33 % av det totala
trafikarbetet (den totala körda sträckan) av bilar som var 0-5 år gamla (SIKA, 2008). Motsvarande
siffra för lastbilar var 51 %. Syntetisk diesel kräver ingen ny fordonsteknik men givetvis kan
förutsättningarna för avsättning ytterligare förbättras om även en större andel lätta fordon är
dieseldrivna (även om denna faktor i dagsläget inte kan sägas utgöra någon begränsning). På senare
år har en ökad andel dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar emellertid kunnat noteras. Andelen
dieseldrivna lätta lastbilar ökade mellan 1993-2003 från 15 till 56 %. I slutet av perioden utgjordes
över 80 % av nybilsförsäljningen inom fordonsklassen lätta lastbilar av dieselfordon (Johansson och
Nilsson, 2004). För personbilar ökade andelen dieseldrivna fordon i nybilsförsäljningen från 10 till
35 % åren 2005-2007 (BIL Sweden, 2008).
Politiska och ekonomiska styrmedel har stor inverkan på teknik- och bränsleval i transportsektorn. I
den svenska transportsektorn finns idag en rad styrmedel, av vilka ett av de viktigaste är
drivmedelsbeskattningen. Bensin och diesel omfattas av energi- och koldioxidskatt.
Koldioxidskatten uppgick 2008 till 101 öre/kg koldioxid vilket motsvarar 2,34 kr/liter bensin och
2,88 kr/liter diesel. Energiskatten uppgick till 2,95 och 1,23 kr/liter för bensin respektive diesel
(Energiläget, 2008). Dessutom tillkommer mervärdesskatt på 25 % på både produktpris och skatt.
Hösten 2006 infördes en koldioxidbaserad fordonsskatt. Fordonsskatten är uppbyggd av en
grundskatt som är lika för alla personbilar (för närvarande på 360 kr/bil) samt ett påslag vars storlek
avgörs av bilens uppskattade koldioxidutsläpp per km (för närvarande 15 kr/gram överstigande 100
gram/km). För dieselbilar gäller dessutom att summan av dessa komponenter multipliceras med en
faktor (för närvarande på 3,3) med motiveringen att dieselbilar har högre utsläpp av partiklar och
kväveoxider samt som kompensation för den lägre energiskatten på diesel jämfört med bensin
(Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 2007; Skatteverket, 2009). Under 2006-2007 gavs en
rabatt på fordonsskatten för dieselbilar utrustade med partikelfilter. Denna skattenedsättning tros
till stor del ha bidragit till den ökande andelen dieselbilar i nybilsförsäljningen under perioden
(Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 2007).
För att gynna en introduktion av biodrivmedel, och därmed möjliggöra att inom Sverige uppnå nå
EU:s biodrivmedelsmål, är biodrivmedel idag befriade från koldioxid- och energiskatt.
Biodrivmedel importerade från länder utanför EU är dock belagda med tull (för etanol låg tullen på
1,8 kr/liter år 2006). Avseende fordonsskatten ger fordon som kan drivas med alternativa
drivmedel (i dagsläget etanol, E85, naturgas eller biogas) rätt till ett lägre ”koldioxidpåslag” (10
kr/gram istället för 15 kr/gram) (Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 2007; Skatteverket,
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2009). Förutom skattemässiga fördelar har även andra ekonomiska incitament varit bidragande
orsak till de senaste årens ökande intresse och försäljning av biodrivmedel och ”miljöbilar”. Dessa
inkluderar t.ex. gratis parkering i vissa kommuner, undantag från trängselskatt i Stockholm samt en
statlig miljöbilspremie på 10 000 kr som infördes i april 2007 och togs bort under 2009
(Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 2007; Energimyndigheten, 2008).
Flera av de ovan nämnda instrumenten för främjande av biodrivmedel får betraktas som relevanta
endast i ett relativt kort tidsperspektiv med en låg andel biodrivmedel i systemet. Vid en ökande
andel biodrivmedel blir snart påverkan på statsfinanserna t.ex. av en skattesubvention kännbar och
redan nu går trenden inom EU från skattelättnader till obligatoriska mål och kvotplikter
(Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 2007; för en översikt av biodrivmedelspolicys inom
EU, se också Wiesenthal et al., 2009). Ingen av de idag förekommande styrmedlen fokuserar av
förklarliga skäl specifikt på syntetisk diesel. Däremot kan noteras att då drivmedelsskatten är lägre
för diesel än för bensin är följaktligen också den statliga skattesubventionen lägre för biodrivmedel
som ersätter diesel än för biodrivmedel som ersätter bensin.
Flera aktörer har de senaste åren ställt sig i viss grad positiva till syntetiskt diesel. Vägverket nämner
i rapporten ”Klimatstrategi för vägtransportsektorn” FT-diesel (syntetisk diesel) som ett sätt bland
flera att nå en utsläppsminskning av koldioxid inom sektorn. Marknadsandelen som FT-diesel
föreslås få är dock ganska begränsad. Istället framförs i större utsträckning DME, alkoholer och
vätgas som långsiktiga alternativ med stor potential (Johansson och Nilsson, 2004).
Fordonsindustrin bör generellt sett vara positivt inställda till drivmedel som inte kräver stora
förändringar i fordonskonstruktionen. Scania har uttryckt stöd för låginblandning av syntetiskt
diesel snarare än ”specialbränslen och specialfordon” (Samuelsson, 2005) men för också gärna fram
sin satsning på etanol (se t.ex. Scania, 2007). Volvo har vid ett flertal tillfällen lyft fram DME som
det biodrivmedel som ger högst energieffektivitet i alla led. Man säger dock vara redo för vilket
alternativt bränsle som än slår igenom och menar vidare att problemet i första hand inte ligger i
fordonstekniken utan i tillgängligheten på alternativa bränslen. År 2007 demonstrerade Volvo sju
olika lastbilar som var en drevs av olika alternativa drivmedel varav ett var syntetisk diesel (Volvo,
2007).

II.4 Miljökonsekvenser
Syntetisk diesel har generellt sett något bättre emissionsegenskaper än konventionell diesel, bl.a.
genom lägre emissioner av NOx och partiklar. Används tekniker såsom partikelfilter och NOxreducerande katalysator minskas ytterligare emissionerna men också den relativa fördelen mellan
syntetisk och konventionell diesel (Ahlvik och Brandberg, 2002). För dieseldrivna personbilar i
dagens (europeiska) fordonsflotta har möjligheterna till minskade emissioner för NOx, PM, CO
respektive HC vid en övergång till syntetisk diesel uppgetts till 6, 30, 90 respektive 60 %. Med
anpassning och optimering av fordonen (mjuk och/eller hårdvara) kan ännu bättre egenskaper
uppnås (RENEW, 2008).
Biobaserad syntetisk diesel ger av naturliga skäl upphov till lägre utsläpp av (fossilt) CO2 än
fossilbaserade drivmedel och ger därmed en lägre påverkan på klimatet. Hur stor minskning av CO2
som i ett livscykelperspektiv blir fallet är beroende av energianvändningen vid
drivmedelsframställningen, råvaruproduktion, distribution, etc.
Vid utsläpp och spill är syntetisk diesel på en jämförbar nivå med konventionell diesel gällande
biologisk nedbrytbarhet och giftighet, d.v.s. klassad som farlig för miljö och vattenorganismer.
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Vissa studier pekar dock på något bättre egenskaper för syntetisk diesel i dessa avseenden
(RENEW, 2008). P.g.a. låga aromathalter är syntetisk diesel i lägre grad cancerframkallande än
konventionell diesel. Låg flyktighet gör att syntetisk diesel sällan är farligt som ånga. Intagande av
bränslet är emellertid livshotande om aspiration sker (RENEW, 2008).
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Appendix 3
III Fett och olja som resursbas
III.1 Inledning
Den största källan till biodiesel är vegetabiliska oljor men även restprodukter som animaliska fetter,
frityrolja och tallolja kan används. De vanligaste formerna är:
-Traditionell biodiesel (FAME)
- Hydrerade fettsyror

III.1.1 Biodiesels egenskaper som drivmedel

Fetts egenskaper bestäms i mycket hög grad av vilka fettsyror som ingår. Fettsyrornas egenskaper
och sammansättning påverkar slutproduktens egenskaper. Vid framställning av biodiesel påverkas
bränslets egenskaper enligt följande (Hansén & Pettersson, 2008):
 Köldegenskaper
Hög andel omättade fettsyror förbättrar köldegenskaperna (lägre smältpunkt), Ökande kedjelängd
höjer smältpunkten men ökat antal dubbelbindningar minskar smältpunkten
 Energiinnehåll
Nettokalorivärdet påverkas neråt av en hög andel syre i fettsyran. Det innebär att långa fettsyror är
att föredra framför korta.
 Lagringsstabilitet
Lagringstabiliteten ökar om andelen mättade fettsyror är hög. Dubbelbindningar i omättade
fettsyror utgör centra för reaktion med luftens syre. Omättade (främst fleromättade) fettsyror är
därför mer oxidationsbenägna än mättade.
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Figur 0-1 visar olika råvarors fettsyraprofiler och därmed olika potentialer för bränsle.

Figur 0-1: Olika råvarors fettsyraprofiler (Hansén & Pettersson, 2008)
I figuren kan exempelvis visas att rapsolja och sojaolja har en bra sammansättning för att använda
som biodiesel.
Energiinnehåll i rapsolja: 42,0 MJ/kg (Uppenberg m.fl., 2001)
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III.2 Råvaruuttag- tillgång och potential
Fettsyror som råvaror, m a p potential såväl nyproducerade och avfallsoljor undersöks. Följande
resursbaser är studerade:



Oljeväxtodling
o De dominerande vegetabiliska oljeväxterna
o Alger
Restprodukter/biprodukter från andra processer
o Tallolja
o Slakterirester/fett
o Använda frityroljor
o Kaffesump
o Oljeväxtodling

III.2.1 De dominerande vegetabiliska oljeväxterna

Oljeväxtodlingen i Sverige domineras helt av raps och rybs, 2006 odlades drygt 90 000 hektar.
Utvecklingen av oljeväxtodling i Sverige visas i Figur 0-2, enligt organisationen Svensk raps är det
möjligt att odla upp till 150 000 hektar i Sverige utan att drabbas av växtföljdsproblem (Svensk raps,
2006). Beräkningar utförda av jordbruksverket (2006) visar att en total skörd på drygt 352 500 ton
oljeväxtfrö/ år (ca: 1,9 TWh) ska kunna uppnås i sådana fall, beräkningen ses i bilaga A.

Figur 0-2: Utvecklingen av oljeväxtodling i Sverige mellan 2000-2006 (Svenska raps, 2006)
Oljeväxtfröerna används till största delen för framställning av olja till livsmedelsindustri och för
tekniskt bruk. En mindre del av skörden används som helfrö i foderindustrin. Idag uppgår den
totala produktionen av oljeväxtfrö till 200 000 ton oljeväxtfrö, vilket innebär 1,1 TWh.
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Inom EU odlas främst raps, solrosor och sojabönor för oljetillverkning. För raps har produktionen
ökat kraftigt på grund av en ökad efterfrågan för olja till drivmedel. Övriga oljor används främst för
livsmedelsändamål. Den totala oljeväxtodlingen i EU 25 ligger på 6-7 miljoner hektar, detta innebär
en produktion av ungefär 9,5 miljoner ton olja (111 TWh). (Jordbruksverket, 2006)
Om världsproduktionen av oljeväxter studeras så är den dominerande växten sojaböna. Övriga
oljeväxter av stor betydelse är Palmolja, Rapsolja och solrosfröolja. Produktionen av oljeväxter har
ökat mer än 50 % de senaste 10 åren, detta kan jämföras med uppgången av veteproduktion på 10
% och majsproduktion på 20 %. Av oljeväxterna är det palmkärna och sojabönor som har ökat
mest (100 respektive 80 %), rapsolja har ökat med knappt 40 %. (Jordbruksverket, 2006). Stora
oljeväxtproducenter i världen är ex. USA med framförallt sojaböna och Malaysia med palmolja
(Andersson, 2003)
Världsproduktionen av vegetabilisk olja uppgick 2006/07 till 122 miljoner ton per år vilket innebär
ungefär 1423 TWh/år om man räknar att all vegetabilisk olja har samma energiinnehåll som
rapsolja (42 MJ/kg). Produktion av sojaolja, palmolja och rapsolja står för 74 % av hela
världsproduktionen. Världens produktion av vegetabiliska oljor visas i Tabell 0-1.
Tabell 0-1: Världens produktion av vegetabiliska oljor.

År
2004/05
Sojabönolja
32.55
Palmolja
33.88
Rapsolja
15.76
Solrosfröolja 8.87
Jordnötsolja
5.09
Bomullsfröolja 4.76
Palmkärnolja 4.13
Kokosolja
3.44
Olivolja
2.97
Total
111.45

År
2005/06
34.53
35.81
17.14
10.2
4.97
4.65
4.38
3.4
2.59
117.67

År
2006/07
35.76
36.83
17.7
11.21
4.88
4.89
4.48
3.25
2.99
121.99

III.2.2 Olja från Alger

En viss potential för denna form finns. Satsningar sker i bl.a. USA. Alger ger 100 000 liter
olja/ha.(Oligae hemsida, 2009)

III.2.3 Rest- och biproduktoljor för biodieseltillverkning

En annan spännande resurs för tillverkning av biodiesel är rest och biproduktoljor. Dessa oljor har
oftast ingen konkurrens men tillgången är många gånger mycket begränsad. Följande rest och
biprodukter tas upp i denna beskrivning.





Tallolja
Frityrolja
Animaliska fetter
Kaffesump
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III.2.4 Tallolja

Råtallolja en biprodukt i skogsindustrins massaprocess. Råtalldiesel produceras ur denna och kan
bearbetas till högkvalitativt dieselbränsle. Det nya dieselbränslet räknas till andra generationens
biodrivmedel. All råvara kommer från skogen och processen konkurrerar därför inte med
livsmedelsproduktion. Det förekommer i litteraturen olika uppskattningar på hur stor produktionen
av tallolja i Sverige är, men alla ligger i storleksordningen 200 000 ton/år. Enligt Preems
uppskattningar är det ungefär 210 000 ton/år råtallolja som produceras (personlig kontakt, Stefan
Nyström, 2009). Detta innebär en energipotential på 2,5 TWh (samma energiinnehåll som rapsolja).
Enligt en enkätundersökning utförd av ÅF och Värmeforsk på 21 svenska pappersbruk är en
ökning på 10 % (d.v.s. 0,25 TWh) möjlig genom processoptimering och minskade
virkeslagringstider (Stärn, 2008). Detta innebär att potentialen för dieselframställning av tallolja i
Sverige är 2,75 TWh.
Övriga länder som anses ha en betydande potential av talloljeproduktion är bl.a. Kanada, Finland
och Ryssland. I Europa uppskattas produktionen vara ungefär 564 000 ton vilket innebär ungefär
6,6 TWh/år (personlig kontakt, Stefan Nyström, 2009). Koski (2008) refererar i rapporten ”Applicability
of Crude Tall oil for Wood Protection” till en uppskattad världsproduktion av tallolja på 2 miljoner
ton råtallolja som gjordes av Gullichsen och Lindberg, 1999. Om samma energiinnehåll som
rapsolja antas samt att all tallolja kan innebär världsproduktionen av tallolja ett potentiellt uttag av
23,3 TWh. Om samma potentiella ökning som i Sverige antas, innebär det att potentialen för
dieselframställning av tallolja i Europa och världen 7,3 TWh respektive 25,7 TWh.

III.2.5 Frityrolja

Använd frityrolja är en tillgång för tillverkning av biodiesel. Ett exempel på ett företag som
använder sin frityrolja för att tillverka biodiesel är Mc Donalds. År 2008 då projektet inleddes
användes 60 % av all använd frityrolja till tillverkning av biodiesel, 13 av Mc Donalds 20 lastbilar
drevs på uttjänt frityrolja (Stockholms stad, 2008). Totalt används ca: 550 000 liter frityrolja per år på
Mc Donalds 230 restauranger i Sverige, detta motsvarar en potential på 0,005 TWh.
Ett vanligt gatukök förbrukar mellan 600-800 liter frityrolja per år (Dahlbergs gross AB, 2005). Det
finns ungefär 2000 gatukök i Sverige (SCB, 2008). Detta innebär en potential på ungefär
0,013 TWh.
Detta innebär att jämfört med de andra alternativen är detta en liten potential. Sammanslaget
handlar det om ungefär 0.02 TWh från Mc Donalds och alla gatukök tillsammans. Även om andra
stora hamburgerkök och restauranger skulle medräknas blir den totala potentialen liten.

III.2.6 Animaliska fetter

En grov uppskattning över potentialen för att använda slakteriavfall för produktion av biodiesel har
gjorts utifrån antalet slaktade djur i Sverige år 2008. Detta var enligt Sveriges officiella statistik över
animalieproduktion 637 tusen ton djur. Om 40 % av djurens vikt antas bli avfall vid slakterierna och
1/3 av detta kan utvinnas till olja innebär det en potential på ca 1 TWh/år.
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III.2.7 Kaffesump

Om all kaffesump i Sverige används finns en potential för 12,5 miljoner liter biodiesel, beräknat på
en kaffe konsumtion av 85 miljoner kilo kaffe per år och en oljehalt i kaffesump på 1/7 innebär
detta 0.1 TWh om man räknar med samma energiinnehåll som rapsolja.

III.3 Sammanfattning råvarupotential
Tabellen visar en sammanfattning över potentialen av råvaror i Sverige, Europa och världen.
Frityrolja, animaliska fetter och kaffesump är endast undersökta för Sverige, då dessa restprodukter
antas stanna i det egna landet.
Tabell III-2. Skattad potential för utvinning av olja och fetter till drivmedelsproduktion i Sverige
Odlade
Rest- och biprodukter (TWh/år)
(TWh/år)
Max uttag
Vegetabiliska
Tallolja
Animaliska
Kaffesump
Frityrolja
oljor (raps,
fetter
palmolja,
solrosolja..)
Sverige
1,9
2,75
1
0,1
0,02
Europa
111*
7,3
Världen
1423,3*
25,7
*baserat på totala årsproduktionen av vegetabiliska oljor och att inget används till annat.
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III.4 Produktion, användning och distribution
III.4.1 Produktionstekniker

Det finns olika tekniker som är aktuella när det gäller att använda fetter och oljor som bas för att
tillverka biodiesel. De mest aktuella och de som beskrivs i det här kapitlet är:



Fettsyrametylester, FAME
Hydrerade fettsyror,

III.4.2 Fettsyrametylester (FAME)

Idag är den vanligaste formen av biodiesel tillverkad genom att någon form av fett eller olja
omförestras, detta kallas ofta första generationens biobränsle. Omförestringen innebär att metanol
tillsammans med en katalysator tillsätts till oljan, metanolen kan vara biobaserad men är ofta fossil
(Hansén & Pettersson, 2008). Denna framställning är enkel och kan med små hjälpmedel göras
hemma eller på en bondgård. Omförestring av oljan till biodiesel innebär att denna kan användas
direkt i en vanlig dieseltank. Skillnaden är att RME har högre cetantal, densitet och slutkokpunkt.
Däremot är RME inte fullt kompatibel med dagens distributionssystem om inte låginblandning.
Följande steg sker vid tillverkning av RME:
1 Oljetillverkning
2. Metanoltillverkning
3. Transesterifiering
Oljetillverkning
Figur 0-3 visar en schematiskt bild över tillverkning av rapsolja. Först rensas rapsfröna mekaniskt,
och för att sedan spricka upp konditioneras de med direktånga. Därefter sker valsning av fröna och
massan hettas upp i pannor runt 85 C innan de pressas genom en s.k. skruv. Denna pressning ger
ungefär 2/3 av fröets olja och detta kan användas för livsmedel. Från pressningen fås även en
rapskaka ut, ur denna kan man med hjälp av extraktion med hexan utvinna i princip all resterande
olja ur fröna. Hexan-oljeblandningen separeras genom två indunstningar och destillationssteg vid
vakuum. Det kvarvarande materialet efter utvinningen av den sista oljan torkas och används för
produktion av djurfoder. (Gode m fl, 2008)
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Figur 0-3: Schematisk bild över tillverkning av rapsolja. (Gode m fl, 2008)

Transesterifiering:
För transestrifieringen värms rapsoljan upp till 60-65 ˚C sedan förs den in i reaktorn och blandas
med metanol och katalysator oftast bestående av en bas (natrium eller kaliumhydroxid) Reaktionen
görs i två delsteg med stort metanolöverskott. Detta visas i Figur 0-4 nedan.

Figur 0-4: Schematisk bild över tillverkning av RME. (Gode m fl, 2008)
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III.4.3 Hydrerade fettsyror
Förenklat kan sägas att väte tillförs till fettsyran och resultatet är en slutprodukt som är mycket lik
diesel. Detta innebär att den är fullt kompatibel med dagens distributionssystem. En del av
energivärdet i dieseln kommer inte från fettråvaran utan vätgas, som ev. kan vara biobaserad men
den är ofta fossil. Kemiteknik krävs men slutprodukten är fullt kompatibel med dagens
distributionssystem, eftersom det är mycket liknande molekyler (Arvidsson & Persson, 2008) Den
kemiska reaktionen visas i Figur 0-5.

Figur 0-5: Den kemiska reaktionen för att bilda NExBTL (Arvidsson & Persson, 2008).

Figur 0-6 visar en schematisk processbeskrivning av NExBTL-processen.

Figur 0-6: Schematisk processbeskrivning av NExBTL-processen utifrån tillgänglig information
och jämförelser med vanliga oljeraffinaderiprocesser. (Gode m fl, 2008)

III.4.4 Produktionskapacitet/potential i Världen, Europa och
Sverige
Idag används främst RME som inblandning upp till 7%. Den totala världsproduktion av biodiesel
uppges vara 6,1 miljoner ton (ca: 70 TWh), vilket innebär att 1/20 av världsproduktionen av
vegetabilisk olja går till biodiesel. Som ses i
Figur 0-7 produceras den största delen av biodiesel i Europa, motsvarande 53 TWh. (CERA,
2007)
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Figur 0-7: Världsproduktionen av biodiesel 2006 angivet i miljarder ton (CERA, 2007)
I Sverige är det för närvarande nästan uteslutande raps, rybsfrö och rapsolja som används för
tillverkning av biodiesel.(Haaker, 2008). De senaste åren har 225 000 ton raps och rybsfrö använts i
produktionen av vegetabilisk olja i Sverige, detta innebär runt 85-95 000 ton olja (1-1,1 TWh). Det
har också gett en produktion av biprodukten rapsmjöl ca: 130-140 000 ton rapsmjöl som används
som proteinfodermedel i foderindustrin.
Idag finns det 2 större anläggningar för produktion av biodiesel i Sverige, Perstorp i Stenungsund
och Lantmännens i Karlshamn. Den sistnämnda stod stilla under en lång period då rapsoljan var
för dyr, men körs idag igen om än inte i full skala (Jordbruksaktuellt, 2009). Perstorp och de mindre
producenterna som har kontroll över hela förädlingskedjan har säkrat priserna på råvara genom
långa avtal.(Haaker, 2008)
Produktionskapacitet i Sverige för biodiesel från raps är 174,5 tusen ton biodiesel dvs. 2 TWh.
Detta innebär att Sveriges årliga produktion av biodiesel utgör 4 % av Europas produktion och 3 %
av världsproduktionen.
Dagens behov av råvara till produktionsanläggningarna täcks endast till 30 % enligt det uppskattade
maxuttaget på dagens åkerarealer, 55 tusen ton rapsolja. Detta innebär att det kommer att finnas ett
behov av import av råvara för tillverkning av biodiesel.
Om den planerade anläggningen för tillverkning av biodiesel av Jatropha kommer igång så kommer
280 tusen ton dvs. 3,3 TWh vara möjliga att producera. (Haaker, 2008)
Figur 0-8 visar produktionskapaciteten för biodiesel i Europa. (Jordbruksverket, 2006)
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Figur 0-8: Produktionskapacitet för biodiesel i Europa (Jordbruksverket, 2006)

III.4.5 Kostnader
Raps som råvara har stigit mycket i pris den senaste tiden främst på grund av minskad tillgång på
soja och även palmolja. I dagsläget ligger priset för oljeväxter på runt 3,4 kr/kg. (Svensk raps hemsida,
2009)
Enligt Tomas Hagström på Perstorp är det råvaran rapsolja som är det dyra. Rapsoljan utgör 90 %
av produktionskostnaden och processen för att tillverka RME utgör endast 10% av
produktionskostnaden. Idag kostar rapsolja omkring 6-7 kr/l. Detta innebär en total
produktionskostnad på 6,70-7,80 kr/l. (personlig kontakt Tomas Hagström, 2009)
Detta ligger även i linje med de beräkningar som gjordes 2006 av Jordbruksverket, där RME
produktionen kostar 6,5-7,5 kr/l. I dessa beräkningar inkluderas både pressning av rapsfrö och
omförestring av olja i produktionen. Kan sedan avsättning för biprodukter göras minskar
produktionskostnaden med 1,5-2,5 kr. (Jordbruksverket, 2006)
Om de ovannämnda produktionskostnaderna räknas om per kWh, blir kostnaden mellan 0,7-0,8
kr/kwh.
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III.5 Marknad och styrmedel
III.5.1 Marknadsutveckling och konkurrens
RME, rapsmetylester, som är den vanligaste biodieseln idag användes 2007 i 129 miljoner liter
biodiesel i Sverige (motsv. 1,2 TWh) det mesta som låginblandning i dieselbränsle. (Bioenergiportalen,
2009)
Vad konkurrerar man med?
Livsmedel
Djurfoder
Jordbruksverket (2006) uppskattar att maximalt 55 000 ton oljeväxtfrö odlade i Sverige skulle kunna
användas för tillverkning av biodiesel. Detta baserat på den maximala produktionen utifrån dagens
avkastning och sorter, försörjningsbalansen av oljeväxtfrö i Sverige och den förväntade efterfrågan
på raps för livsmedel.
Ton oljeväxtfrö
Tillgång via 150 00 ha odling
Livsmedelsanvändning
Foder
Återstår till biodiesel

352 500
275 000
30 000
55 000

Detta innebär 25 300 ton olja och därmed 0,3 TWh.
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III.6 Forskning och utveckling
Nyckelaspekter för fetter och oljor är råvarutillgången. Det främsta fokus för forskning och
utveckling är:
- förbättrade utvinningsmöjligheter/ha
- reducerade kostnader för odling
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Bilaga III:1: Möjlighet att utvinna olja från olika grödor:
(http://www.journeytoforever.org/biodiesel_yield.html)
Gröda
liter olja/ha
oil palm
5950
Coconut
2689
Avocado
2638
brazil nut
2392
macadamia nut
2246
Jatropha
1892
Jojoba
1818
pecan nut
1791
castor bean
1413
Olive
1212
Rapeseed
1190
opium poppy
1163
Peanut
1059
cocoa (cacao)
1026
Sunflower
952
Tung oil
940
Rice
828
Safflower
779
Sesame
696
Camelina
583
mustard seed
572
Coriander
536
pumpkin seed
534
Euphorbia
524
Hazelnut
482
linseed (flax)
478
Coffee
459
Soybean
446
Hemp
363
Cotton
325
Calendula
305
Kenaf
273
Lupine
232
Oats
217
cashew nut
176
Corn (maize)
172
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BilagaIII:2: Utdrag ur Jordbruksverket, 2006:
”Antas det att 1990-års andel skulle uppnås i respektive län av den åkerareal som nu är i odling skulle det ge en
total oljeväxtareal på knappt 160 000 hektar. Av växtföljdskäl är det olämpligt att återkomma med oljeväxter
oftare än vart femte år enligt bl.a.
odlarorganisationen Svensk Raps. Enligt beräkningar som Svensk Raps har gjort skulle det vara möjligt att odla
upp till 150 000 hektar i Sverige utan att drabbas av växtföljdsproblem. Antas det att odlingen av höst- och
våroljeväxter blir lika stor och normskörd kan uppnås per hektar ger det en total skörd på drygt 350 000 ton,
vilket framgår av följande beräkning.”

Fördelning mellan olika oljeväxtgrödor, 2005:
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Figur 0-9 visar Sveriges försörjningsbalans 2005/2005 för raps och rybsfrö.

Figur 0-9: Försörjningsbalans 2004/2005 för raps- och rybsfrö, 1000 ton (Jordbruksverket, 2006)
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Appendix 4
IV Vätgas
IV.1 Vätgas
Vätgas är intressant för främst tre användningsområden. Det är ett attraktivt framtida bränsle inom
transportsektorn som har lokala nollutsläpp vid användning i bränsleceller, det används som input i
raffinaderier vid produktion av flytande bränslen och är intressant som lagringssystem tillsammans
med bränsleceller för el från förnybara källor som vind och sol. Marknaden för vätgas är i dagsläget
mycket begränsad och en stor användning av vätgas ligger (utan massiva politiska styrningar) flera
decennier fram i tiden. Produktionskostnaden för framställning av grön vätgas är idag hög och det
saknas ett enkelt, effektivt och billigt sätt att lagra och transportera vätgasen. Om
förgasningstekniken utvecklas till en kommersiell teknik och CCS (koldioxidinfångning) visar sig
ekonomiskt och miljömässigt hållbart så öppnar sig dock stora möjligheter för storskalig
produktion av vätgas från såväl biomassa och avfall som fossilt kol eller naturgas.

IV.2 Råvarutillgång för framställning av ”grön”
vätgas
Beroende på teknikval och den tekniska utvecklingen finns således en mängd möjliga råvaror och
tekniker för vätgasframställning. För svensk del är sannolikt förgasning av biomassa eller avfall
mest aktuellt tillsammans med ångreformering av naturgas eller eventuellt biogas. I framtiden kan
möjligtvis elektrolys i anslutning till vindkraftverk komma att bli aktuellt. I övriga världen kommer
troligen vätgasframställning genom förgasning av kol att dominera när tekniken för
koldioxidavskiljning är tillräckligt beprövad, eller via ångreformering av naturgas. Vätgasproduktion
från blågröna alger eller genom artificiell fotosyntes är fortfarande på försöksstadiet och väntas inte
få något större genombrott fram till 2030.

IV.2.1 Via termisk förgasning

I princip alla typer av kolväten kan användas för vätgasproduktion via termisk förgasning. Alla
former av biomassa kan användas, men forskningen har hittills främst varit inriktad på förgasning
av träflis, träpellets och svartlut. Energigrödor såsom salix, switchgrass och rörflen kan också
användas. Teknikutvecklingen kommer alltmer att inriktas mot restprodukter och avfallsströmmar
då konkurrensen om mer prima biomassa hårdnar. Aktuella råvaror kan bli restprodukter från
jordbruket (t.ex. blast och halm), bark, stubbar, returträ, rivningsvirke och mer osorterat torrt
organiskt avfall. Beträffande potential och konkurrens för biomassa/avfall till vätgasproduktion, se
bla. kapitel II För de nordiska länderna kan eventuellt även torv kunna bli en betydande råvara för
förgasning, särskilt tillsammans med koldioxidinfångning.
Förgasning av kol tillsammans med koldioxidinfångning kan mycket väl få ett stort genombrott de
närmaste decennierna. Produktionen kommer då främst att koncentreras i anslutning till
koltillgångar samt i närheten av möjliga underjordiska lagringsplatser för koldioxiden (Sverige
saknar kända sådana platser). Mer än 90% av koldioxiden kan infångas vid vätgasproduktion via
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förgasning (bl.a. Azar et al, 2006), vilket ger en tydlig fördel ur miljösynpunkt jämfört med
produktion av flytande drivmedel (t.ex. Fischer-Tropsch diesel) eller metan eftersom den största
delen av kolet där följer med den kolvätebaserade slutprodukten.

IV.2.2 Via elektrolys

Tillgång på ”grönt” väte från elektrolys beror på utvecklingen av billigare och effektivare elektroder
och framtida tillgången på förnybar el från främst vindkraft, solceller eller vågkraft. Vätgas är ett
alternativ till batterier för att lagra överskottsenergi från dessa effektvarierande energikällor. Det
huvudsakliga tillämpningsområdet är dock att den producerade vätgasen används lokalt i
bränsleceller för effektreglering (el generas från den lagrade vätgasen då exempelvis vindkraftverket
står stilla). I länder som Sverige där vi har vattenkraften som effektreglerare, skulle utbyggd
vindkraft kunna användas för lokal vätgasproduktion för vidaretransport. Det förutsätter dock att
enklare och billigare distributionssystem för vätgas utvecklas. För detta framställningsspår föreligger
en direkt konkurrenssituation mellan elproduktion och vätgasproduktion. Se Bilaga VI för analys av
elproduktion och elbilar i framtiden.

IV.2.3 Ångreformering av metan

Vätgas som framställs direkt ur naturgas (med CCS) eller biogas genom ångreformering, kan vara
aktuellt i anslutning till naturgasledning eller vid lokala biogasproduktionsenheter.
Biogasproduktionen är idag begränsad och efterfrågan på biogas för kraftvärmeproduktion och
som fordonsgas väntas öka kraftigt. Det föreligger därför en direkt konkurrenssituation mellan
vätgasproduktion och direkt användning av biogasen som fordonsbränsle eller i kraftvärmeverk.
För att vätgasframställning från biogas skall bli aktuellt i framtiden måste således
betalningsförmågan för vätgas vara betydligt högre än för biogas per energienhet, givet de
omvandlingsförluster och distributionskostnader som tillkommer för vätgasspåret. Vätgas från
naturgas möjliggör ett nära klimatneutralt bränsle om CCS tillämpas, vilket direkt användning av
naturgasen inte gör i normalfallet. Därmed kan ångreformering av naturgas med CCS bli en viktig
källa för vätgas om politiska styrmedel gör priset på koldioxid tillräckligt högt. Tillgången på
naturgas antas vara obegränsad fram till 2030. Dock återstår en hel del utvecklingsarbete innan
CCS-tekniken är redo för stora applikationer som exempelvis kopplat till kommersiell
vätgasproduktion.

IV.2.4

Vätgas som biprodukt från kemisk industri

Flera kemiska och petrokemiska industrier får överskottsväte vid produktionen. Det petrokemiska
klustret i Stenungssund producerar årligen ca 6 000 ton vätgas (ca 2,6 TWh) med en renhet av
99.9%, varav en stor del eldas för produktion av processvärme idag. En förundersökning gjordes
våren 2008 som föreslår öppnandet av en vätgasmack för vätgasfordon samt att starta ett
forsknings- och testcenter för vätgas i Stenungssund där den goda tillgången på ren vätgas kan
utnyttjas (Vätgas Sverige, 2008). Möjlighet finns dock att transportera vätgasen till Preems
raffinaderi i Göteborg eller Lysekil, antingen på lastbil i trycksatta kärl eller via pipeline. Vätgasen
kommer här ursprungligen från fossila källor, men då det är en biprodukt från annan produktion
kan man argumentera att denna vätgas har ingen eller låg miljöbelastning i bagaget.
Distributionskostnaden i pipeline till Göteborg skulle hamna i storleksordningen 20-30 kr/GJ eller
14-21 miljoner kr/år (baserat på Adolfsson m fl, 1999 och CONCAWE, 2007b).
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IV.3 Framställningsvägar
För vätgasproduktion finns flera möjliga framställningsvägar. Idag produceras vätgas främst från
reformering av fossila kolväten vid raffinaderier eller i mindre skala genom elektrolys av vatten. De
framställningsvägar för ”grön” vätgas som är mest aktuella idag eller som kan bli aktuella i
framtiden är:
 Spjälkning av vatten till vätgas och syrgas genom elektrolys. För detta kan med fördel
elektricitet från vind- eller solkraft användas.
 Ångreformering av biogas eller naturgas (med CCS)
 Termisk förgasning av biomassa eller avfallsströmmar
 Termisk förgasning av kol med koldioxidinfångning (CCS)
 Vätgas som biprodukt vid vissa kemiska processer, t ex inom petrokemisk industri
 Artificiell fotosyntes eller genmodifierade cyanobakterier designade för att producera
vätgas från solljus och luft i bioreaktorer
Det finns alltså ett antal möjliga sätt att framställa vätgas på ett hållbart sätt. De kanske mest
intressanta metoderna är förgasning av biomassa och elektrolys av vatten (med el från förnyelsebara
källor). Vid förgasning bildas ett flertal produkter som sedan måste renas och omvandlas för att få
slutprodukten vätgas. Vid elektrolys bildas två produkter som kan tas omhand separat; dels vätgas
och dels syrgas. En annan metod är att använda sig av bakterier för att direkt producera vätgas från
en lösning med biomassa (dock är verkningsgraderna för låga i dagsläget för att detta ska vara ett
alternativ vid storskalig produktion och att få en koncentrerad slutprodukt). Med
koldioxidavskiljning (CCS) har även vätgasproduktion från kolförgasning och ångreformering av
naturgas stor potential i framtiden som ett bränsle med låga växthusgasutsläpp.

IV.3.1 Förgasning

Förgasning innebär att ett oxidationsmedel finns närvarande vid en förhöjd temperatur och leder
till att materialet reagerar och bildar gasformiga produkter. Vitsen är att oxidationspotentialen är
sub-stökiometrisk, dvs. det ska inte vara möjligt att oxidera allt material fullständigt utan en del av
den kemiska energin ska finnas kvar i de nya föreningarna. Det första som händer i alla termiska
reaktioner (förgasning/förbränning) är att det sker en pyrolys. Detta innebär att en del av det
organiska materialet (biomassan) reagerar på grund av att det hettas upp och bildar mindre
föreningar som då kan övergå i gasfas. Den största delen av det fasta materialet som är kvar efter
pyrolysen består av koks (kol) och oorganiska salter. De viktigaste reaktionerna som sker vid
förgasningen är:

C  O2  CO2

(1)

C  CO2  2 CO

( 2)
(3)
( 4)

2 C  O2  2 CO
2 CO  O2  2 CO2
C  H 2 O  CO  H 2
C  2 H 2 O  CO2  2 H 2

(5)
( 6)

CO  H 2 O  CO2  H 2

(7)
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För att hantera detta finns det flera tekniska lösningar som antingen är baserade på atmosfärisk eller
trycksatt teknik. I fallet med produktion av syntesgas för vidare förädling till vätgas krävs att
systemet är trycksatt för att få en hög verkningsgrad. De olika stegen som behövs för att klara av en
förgasning av biomassa för produktion av vätgas är (Figur 0-1): förbehandling (avvattning, torkning
och malning), förgasning, rening (partiklar, alkalimetaller, tjäror och svavel) samt ångreformering
(omvandling av kolväte till H2 och CO2) och skiftreaktion (bildning av H2 från CO).

Figur 0-1 Olika steg för att producera vätgas genom förgasning av biomassa (Spath &
Dayton, 2003).
De krav som ställs på syntesgasen från en förgasare där slutmålet är vätgas är enligt Ciferno &
Marano (2002):
 Så hög halt av H2 som möjligt och så låg CO halt som möjligt (hög H2/CO kvot)
 låg halt av N2 och låg halt av kolväten
 hög halt av vatten (behövs i skiftreaktorn)
 < 1 ppm svavel, låg mängd partiklar
 omkring 28 bars tryck och 100-200°C.
Själva förgasningsoperationen kan ske med olika typer av förgasare. I dagsläget finns ingen
storskalig anläggning för förgasning av biomassa, utan endast i pilotskala. Vid förgasning av kol har
det tidigare varit vanligast med fast bädd förgasning men på senare tid är det främst fluidiserade
bäddar (BFB) som används. Emellertid finns strävan att använda cirkulerande fluidbäddar (CFB)
eller flödesreaktorer (Entrained flow reactor). I Figur 0-2 visas effektiviteten för kol (andelen kol
som återfinns i syntesgasen som CO, CH4 eller CO2 jämfört med mängden som kom in med
bränslet) från ett antal olika förgasare som är i drift idag. Det är då tydligt att den största delen
återfinns för de förgasare som använder sig av flödesreaktorer (entrained flow reactors) där andelen
överstiger 80%. Anledningen till att använda kol som indikator är att visa hur stor del av
råmaterialet som konverteras. Den producerade syntesgasen kan sedan konditioneras (reformering
eller vatten-gas skift reaktion) för att maximera produktionen av vätgas.
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Figur 0-2 Andelen kol utgående gaser i förhållande till mängden i råvarorna för olika
förgasare (Letellier, 2008).
Ytterligare en faktor som är viktig är förhållandet mellan H2 och CO eftersom det styr hur stor den
efterföljande vatten-skift reaktorn bör vara. I Figur 0-3 är denna kvot beräknad på publicerade data
för 11 olika förgasningsanläggningar. Här syns tydligt att kvoten är högst för CFB anläggningar
(indirekt värmda), men det gäller också att flödesreaktorer (E-Gas, Chemrec, CarboV, MPG) ligger
högre än resterande anläggningar som är av typen fluidiserad bädd eller fast bädd. Anledningen till
att flödesreaktorerna inte kommer högst är att trots att de har bättre konvertering så åtgår större del
av materialet jämfört med övriga metoder till att få den höga temperaturen som krävs. Detta
innebär att vätgas förbrukas i viss utsträckning och bildar vatten.

Figur 0-3 H2/CO förhållande för olika förgasare (Letellier, 2008).
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IV.3.2 Elektrolys av vatten

Metoden har använts i nästan 100 år för industriell produktion av vätgas. Funktionen är att
vattenmolekylen spjälkas och formar vätgas vid ena elektroden och syrgas vid den andra. För att få
upp effektiviteten är det nödvändigt att tillsätta joner för att få bättre elektrolytiska egenskaper (ofta
används en lösning med 25-36 vikt-% KOH men även andra ämnen som NaOH, NaCl och HCl
fungerar), Baadel (2001). Detta kan emellertid leda till att biprodukter bildas. I de applikationer där
vätgasen behöver trycksättas så är det en fördel att låta elektrolysen ske under tryck eftersom det i
princip inte åtgår extra energi för elektrolyseringen vid högre tryck (gäller upp till 20 MPa). Det
ställer emellertid högre krav på konstruktionen av elektrolyscellen och framförallt tätningarna. Den
största kostnaden för denna process är kostnaden för elektricitet.
Elåtgången vid elektrolys varierar mellan ca 4.3 kWh/Nm3 för större anläggningar och 4,8
kWh/Nm3 för små anläggningar, baserat på lågt värmevärde (LHV). Det motsvarar 0,11-0,12
MJe/MJ vätgas, dvs. en effektivitet på 62-70% (CONCAWE, 2007d). Utgångstrycket på vätgasen är
då 30 bar. Troligen kan effektiviteten höjas något och kostnaden minskas med utvecklingen av nya
elektrodmaterial.
Elektrolys har potential att effektiviseras och bli billigare, men processen kräver förnybar el för att
”grön” vätgas skall produceras. Vätgas från vindkraft är sannolikt endast aktuellt då vindkraften
producerar mer el än vad elnätet kan ta emot, i övrigt kommer energin sannolikt användas som
direktel. Kärnkraft och vattenkraft liksom bio-kraftvärme kan också utgöra elkälla för elektrolys,
men vätgasproduktion är beroende på efterfrågan på el i övrigt och det ekonomiska värdet på el
kontra vätgas. Solenergi kan i princip också användas för vätgasframställning, antingen via termisk
spjälkning av vatten eller genom elektrolys via solceller. Termisk spjälkning är bara i början av
utvecklingsstadiet och elektrolys via solceller väntas inte kunna bli tillräckligt konkurrenskraftigt
före 2030 (CONCAWE, 2006).

IV.3.3 Ångreformering av naturgas

Den vanligaste metoden idag för framställning av vätgas är ångreformering av naturgas (800°C och
Ni katalysator). Detta genererar dock CO2 från reaktionen och kommer därmed att leda till ökade
halter i atmosfären.
2x H2O + 2 CxHy  (2x+y) H2 + 2x CO2
Förutom detta kommer problematiken med att det är en fossil resurs som används och som
därigenom inte kan sägas vara hållbar i ett längre perspektiv. Ett sätt att komma förbi delar av dessa
problem är att lägga till en CCS-applikation (Carbon Capture and Storage) för att fånga in bildad
CO2 och lagra den på säkra platser.

IV.4 Lagring och distribution
Vätgas har mycket hög energitäthet i förhållande till sin vikt, 33,3 kWh/kg, dvs. 2,8 gånger högre än
bensin. Vätgasen är dock mycket lätt och därmed volymkrävande, vilket innebär att den måste
komprimeras till flera hundra bar för att kunna hanteras i stora mängder. För att få vätgasen till
flytande form krävs kylning till -253ºC. Även i vätskefas innehåller väte endast 2.36 kWh/liter,
jämfört med naturgas och bensin som innehåller 5,8 resp 8,76 kWh/liter. Det är därför komplicerat
att lagra och transportera stora kvantiteter vätgas. Då vätgas är lättantändligt med syre finns det
också en del säkerhetsproblem som måste lösas. Vätgas ställer också höga krav på material då det
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annars kan orsaka försprödning av det omgivande materialet. Med dagens tillämpningar är lagring
och distribution av vätgas både kostsamt och besvärligt, och för att vätgas skall få stor användning
behöver nya metoder utvecklas. Dagens lagringstekniker med komprimerad eller flytande vätgas
kräver mycket energi, och är jämfört med konventionella bränslen mer volym- och/eller
viktkrävande.

IV.4.1 Stationär lagring och distribution

För stationär lagring finns idag tre lagringsmöjligheter: komprimerad vätgas i högtryckstankar,
flytande vätgas i kryogeniska tankar vid -253ºC eller underjordisk lagring i täta bergrum och
håligheter. För mobila tillämpningar (för småskalig distribution och användning i fordon) lagras
vätgasen i tankar med 350-400 bar, eller numer också 700 bar vilket ger längre räckvidd. För fyra
stegs komprimering till 400 bar är energiåtgången ca 0,3-0,4 kWh/Nm3 (Sunction Gas Engines,
2007). Volymen minskar men viktproblemet kvarstår. Lagring i metallhydrider är under utveckling,
men inriktas främst för mobila tillämpningar (se nedan).
Storskalig distribution av vätgas sker effektivast i pipeline. Nybyggda naturgasledningsnät klarar
antagligen av att hantera vätgas, då ventiler och svetsar är tillräckligt täta för att undvika
vätgasläckage. För lite äldre ledningsnät är det lite svårare, ventiler och kopplingar riskerar att läcka
och materialet i rören riskerar att försprödas. Den lägre energitätheten leder dock till att sannolikt
ett lägre energiflöde måste accepteras eller kompenseras för vid vätgastransport. För att få samma
energiflöde som naturgas behövs större diameter på rören, högre kompressorkapacitet eller tillåta
ett större tryckfall i ledningen. Att bygga en pipeline anpassad för vätgasdistribution kan kosta mer
än en pipeline för naturgas. Uppskattningsvis är kostnaden 30-60% dyrare (Adolfsson m fl, 1999).
Merkostnaden beror på att man behöver stål som inte påverkas av vätgasen, man har högre krav på
svetsfogarna och diametern bör vara 20% större för att behålla samma energiflöde. Det krävs ca 4
gånger så mycket kompressorenergi för vätgas vid bibehållet energiflöde jämfört med naturgas, men
kompressorerna kan i gengäld placeras ut med större avstånd. Man pratar på flera håll, bland annat i
Sverige om att så småningom blanda in en liten mängd vätgas i naturgasen (hytan). Detta klarar de
flesta ledningsnät av. För att uppnå ett högt energiflöde för 100% vätgas bör dock ett separat
ledningssystem för vätgas byggas, eller naturgasledningar som är anpassade för framtida användning
av vätgas, tex. med större dimensioner och anpassade tryckförhållanden. (Björck & Grahn, 1999).
I en studie över kostnaden för vätgastransport i ett rörledningssystem mellan de större städerna i
hela Sverige (Adolfsson m fl, 1999) uppskattades distributionskostnaden (inklusive investeringar
och driftkostnader) till ca 19 kr/GJ (givet en livslängd på 30 år, 80 bars maxtryck, vätgasflöde > 0.5
TWh/år, rördiameter 0.4-0.9 m). För distribution ut till tankstationer i mindre nätverk
(flytande/komprimerad vätgas på lastbil eller tåg) uppskattades kostnaden till ungefär det dubbla.
CONCAWE (2007b) har uppskattat distributionskostnaden (80 km pipeline) till ca 2.7 Euro/GJ,
och distribution av komprimerad vätgas på lastbil till motsvarande 4.3 Euro/GJ (Figur 0-4).
Med flytande vätgas kan vikten per lagrad energienhet minskas, men energiåtgången för kylningen
är mycket hög och tankarna måste vara väl värmeisolerade. Energiåtgång för att kyla ner vätgas till
vätska motsvarar i dagsläget upp emot 40% av vätgasens energiinnehåll men kan på sikt i stora
anläggningar eventuellt nå ner till 20% (CONCAWE, 2006). Transport av vätgas på lastbil är dock
billigare i flytande form än i gasform (Adolfsson m fl, 1999). Med viss modifiering kan system för
lagring och distribution av flytande naturgas (LNG) användas, men pga. det lägre volymetriska
energiinnehållet krävs större volymer.
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IVI.4.2 Lagringsmetoder för mobila applikationer

Vätgasen kan lagras i gasform i behållare med 350-700 bars tryck. För en bil med bränsleceller
skulle det innebära en räckvidd på omkring 15-30 mil. Ett annat sätt är att kyla ner och lagra
vätgasen i flytande form i värmeisolerade trycktankar. Det skulle innebära en räckvidd på ca 50 mil,
vilket motsvarar vad dagens bilar klarar. Nackdelen är den stora energiåtgången för att kyla ner
vätgasen till flytande form. Ett tredje sätt är att binda vätgasen i en metallhydrid. Detta skulle kunna
ge en relativt bra prestanda, men tankarna är tunga. Tankarna skulle också bli mycket säkra
eftersom gasen är bunden. Hydriderna binder väte vid kylning och släpper ifrån sig väte vid
uppvärmning. Få hydrider är tillräckligt effektiva för lagring av väte (bör klara minst 10% av sin
vikt), och några lovande hydrider kräver höga temperaturer för att vätgasen skall frigöras vilket är
problematiskt. Den stora nackdelen är dock att kostnaden skulle bli alltför hög för det stora flertalet
bilägare som det ser ut idag. Försök har också gjorts med att lagra vätgasen i kolnanorör. Tyvärr har
försöken inte varit så framgångsrika att tekniken kan tillämpas i större skala. Effektivare
lagringsmetoder är avgörande för att vätgasbilen skall få ett stort genomslag. På Uppsala Universitet
forskar man på ny lagringsteknik, som innebär att vätgasen lagras i en mängd små sfäriska
högtryckstankar stora som pingisbollar, som alla är utrustade med ett elektromekaniskt chip, som
med förändringar i det omgivande trycket styr in- och utflöde i varje sfärisk microtank (Mistra,
2009; Stenmark, 2008). Den gemensamma bufferttanken, som endast utsätts för låga tryck, kan ha
godtycklig form som passar för ändamålet. Hur effektiv och hur kostsam lagringsmetoden väntas
bli framgår inte.

IV.5

Kostnader

Kostnaderna för framställning av vätgas från biomassa genom förgasning varierar något mellan de
olika studierna som gjorts. IEA (2001) beräknade kostnaden till $12-13/GJ att jämföra med
reformering av naturgas ($5.4-7.5/GJ) och förgasning av kol ($10-12/GJ). Andra studier återgivna i
Spath and Dayton (2003) visar på kostnader från $7/GJ till 21/GJ. CONCAWE (2007b)
uppskattar produktionskostnaden vid förgasning till 5.9-12.1 Euro/GJ (ca $4.5-9.3/GJ)35 beroende
på bioråvara.
CONCAWE (2007) ser reformering av naturgas som den mest praktiska och ekonomiskt
försvarbara produktionsvägen för storskalig vätgasproduktion i en nära framtid. Behovet av dyr och
komplicerad infrastruktur för vätgasdistribution och användning utgör en stor del av kostnaden för
vätgas. I Figur 0-4 ges uppskattade produktionskostnader för vätgas enligt CONCAWE, EUcar
och EUs Joint Research Centers Well-to-Wheel studie (CONCAWE, 2007b).

35

Baserat på 1 dollar = 0,77 Euro
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Figur 0-4 Uppskattade kostnader för framställning och distribution av vätgas i hela produktionskedjan från källa fram till tankstation
(CONCAWE, 2007b). Baserat på ett oljepris av 25 Euro/bbl.
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En annan uppskattning av produktions- och distributionskostnader för olika framställningsvägar
för vätgas och flytande drivmedel har gjorts av Grahn et al. (2008) och visas i Figur 0-5.
Vätgaskedjorna är betydligt dyrare än de fossila alternativen, och dyrare än flytande drivmedel
genom förgasning av biomassa (BTL) enligt uppskattningen. Det senare beror främst på den
betydligt högre distributionskostnaden för vätgas som uppskattas till 7,9 $/GJ för vätgas jämfört
med 2 $/GJ för bensin och 6,4 $/GJ för naturgas. Vätgas från förnybar elektricitet genom
elektrolys ger lägst totalkostnad (samma totalkostnad som GTL från biomassa) följt av vätgas från
naturgas. Om endast produktionskostnaden medräknas så är flera av vätgaskedjorna jämförbara
med konventionell bensin.
Om framtida energi- och koldioxidskatter och kostnader för utsläppsrätter vägs in kommer de
biobaserade alternativen (liksom de med CCS) ut betydligt bättre jämfört med bensin och diesel än
vad som anges i tabellen, pga de låga växthusgasutsläppen dessa bränslekedjor ger upphov till.
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Figur 0-5 Uppskattade produktions- och distributionskostnader för vätgas och andra alternativa drivmedel baserat på Grahn et al.
(2008).
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där I är investeringskostnaden, r är diskonteringsräntan (0,05/yr), T är anläggningens ekonomiska livslängd och F är anläggningens årliga
belastningsfaktor. Konstanten =31 Ms/yr behövs för omvandlingen från kW till GJ/år (GET-modellen har 10 år per tidssteg därför finns även
konstanten 10 med). Faktorn (1+r)5 är inkluderad eftersom GET-modellen antas göra investeringen mellan två tidssteg.
b:
Dessa primärenergipriser gäller endast för modellens startår. När modellen kör bildas både ett knapphetspris (på råvaror med högre
efterfrågan än tillgång) och ett koldioxidpris på fossila bränslen om CO2-utsläppen begränsas.
c:
Emissionsfaktorerna är hämtade från Naturvårdsverket
http://www.naturvardsverket.se/upload/05_klimat_i_forandring/pdf/emissionsdata_koldioxid.pdf och är för naturgas 15,4, olja 20,5, kol 24,7 och
biomassa 32 kgC/GJ.
d:
Kostanden för infångning och lagring av CO2 baseras på antagandet att fossil-CCS kostar 10 $/tCO2 och Bio-CCS kostar 20 $/tCO2, se
Azar et al. (2006) för mer detaljer. Vi antar att 90% av CO2-utsläppen kan fångas in.
e:
Den totala bränslekostnaden beräknas enligt: primärenergikostnaden/omvandlingseffektiviteten + CI + O&M kostnad +
distributionskostnad + CO2 lagringskostnad.
f:
Vi antar att biomassa kostar $2/GJ i alla regioner utom i Nordamerika där vi antar $3/GJ samt i Europa och Former Soviet Union där vi
antar $4/ GJ.
g:
Framtida användning av sol och biomassa antas ha försumbara utsläpp av CO2.
h:
Bio-CCS antas ske i mindre anläggningar jämfört med kol-CCS. Distributionskostnaden för lagring av CO2 har därför ökats med 0.5 $/GJ
på bio-CCS-anläggningar.
i:
Den extra kostnaden för infrastruktur jämfört med konventionell infrastruktur för bensin/diesel (Petro) är baserad på dessa data. Den
beräknade distributionskostnaden presenteras i kolumn 9. Kostnaden för Petro är satt till 2 $/GJ.
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Hedenus et al (2008) uppskattar produktionskostnaden förvätgas genom kolförgasning med CCS
till 7 USD/GJ och från termisk solel till 24 USD/GJ. Kostnaden för storskalig distribution av
vätgas för vägtransporter uppskattas till 7 USD/GJ och energiförlusten för komprimmering mm är
ca 10%. Storskalig hantering och distribution av vätgas till industrier eller elsektorn uppskattas till 2
USD/GJ. Börjesson (2008) uppskattar distributionskostnaden för vätgas för vägtransporter till 9,7
Euro/GJ

IV.6 Aktörer, marknad och styrmedel
IV.6.1

Marknad

Marknaden för vätgas är i dagsläget mycket begränsad. Vätgas framställs och används idag
huvudsakligen vid oljeraffinaderier. Vätgas betraktas dock inom EU och i USA som ett mycket
lovande och attraktivt alternativt bränsle i framtiden för el- och värmeproduktion och som
drivmedel främst genom förbränning i bränsleceller men också i förbränningsmotorer på kortare
sikt. Endast småskaliga försök med framställning av grön vätgas finns i dagsläget, men stora
forskningsinsatser görs inom såväl framställningsteknik, lagring och distribution som utvecklingen
av bränslecellstekniken och vätgasfordon. Storskalig produktion av vätgas kommer främst att styras
av efterfrågan på vätgasfordon och bränsleceller för el- och värmeproduktion och massproduktion
av konkurrenskraftiga vätgasfordon och bränsleceller kommer troligen först när det finns ett
utbyggt effektivt distributionssystem för vätgas. Utveckling och utbyggnad av distributionssystem är
i sin tur beroende av att det finns tillgång på vätgas och en kommersiell marknad för den (dvs.
vätgasfordon). Det är alltså frågan om en hönan-och-ägget situation och det krävs stora parallella
utvecklingsinsatser och statligt stöd för att vätgas skall få en stor användning till 2030. Troligen
kommer det att gå trevande hand i hand till en början, där nischmarknader blir viktiga såsom
bussar, taxi, budbilar osv. och där vätgas levereras till ett fåtal mackar med lastbil. Paralleller kan
dras mot utvecklingen av biogas som fordonsbränsle. Mycket talar för att vätgasfordon endast har
en mindre andel av transportmarknaden år 2030 och att alltmer elektrifierade fordon med
konventionella förbränningsmotorer (hybrider och plug-in hybrider) kommer att dominera även
2030. Därmed kommer troligen behovet av flytande bränslen att vara fortsatt stort 2030, samtidigt
som framställningsteknikerna för grön vätgas har hunnit utvecklas och kostnadseffektivare
lösningar för lagring och distribution av vätgas kommer att finnas kommersiellt tillgängliga. Det bör
under denna övergångsperiod finnas goda förutsättningar för Preem att utnyttja grön vätgas i
befintliga raff för krackning och hydrering av flytande konventionella bränslen. Trenden mot
övergång från bensin till snålare dieselmotorer kommer att förstärkas de närmaste decennierna,
vilket också ökar behovet av vätgas vid raffineringen och möjligheten till inblandning av grön
vätgas i produkterna (produktion av diesel kräver mer väteinsats än bensin). Kontrollstation 2008
har prognostiserat att den årliga dieselanvändningen i inrikes transporter kommer att öka från ca 3.4
miljoner m3 år 2004 till 6, 1 miljoner m3 år 2025, samtidigt som bensinanvändningen minskar från
5,4 miljoner m3/år till 4,1 miljoner m3/år (siffrorna inkluderar låginblandning av biodrivmedel på
knappt 5% av volymen 2025). Well-to-Wheel studierna prognostiserar en liknande ökning av
dieselanvändandet inom EU 25 fram till 2020 (Figur 0-6).
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Figur 0-6 Prognostiserat behov av bensin och diesel inom vägtransporter fram till 2020
inom EU 25 (CONCAWE, 2006).

IV.6.2 Styrmedel

Samma resonemang som för främst metangas gäller till stora delar.

IV.6.3 Aktörer

I Sverige är nätverket för vätgas relativt litet. En kartläggning som utfördes av Fuel Cell Today 2004
visar att det då fanns mer än 30 organisationer i Sverige inom branschen, vars verksamhet inom
området sysselsatte totalt omkring 100 personer. Bland organisationerna fanns
bränslecellstillverkare, material- och komponenttillverkare, bränsleleverantörer, konsulter,
finansiärer, forskare och myndigheter. I en annan uppskattning gjord av Magnus Karlström (2005)
hävdas att bränslecellsforskningen inom de statligt finansierade programmen i Sverige under 2005
involverade cirka 110 personer. I en enkätundersökning som Hultman och Saxe (2005) genomfört,
framkom att de personer som ansågs vara viktigast inom bränslecellsområdet i Sverige år 2005, var
Per Ekdunge och Göran Johansson på Volvo Technology, Göran Lindbergh på KTH och Lars
Sjunnesson på E.ON. (Jönsson, 2005).
I Västra Götaland bedrivs vätgassamverkan genom SamVäte i Väst. SamVäte är ingen förening,
utan ett samverkansprojekt och nätverk som verkar för att sprida kunskap och driva på arbetet med
att introducera vätgas som energibärare genom att till exempel få till stånd demonstrationsprojekt
(Jönsson, 2005).
Vätgas Sverige är branschens samarbetsorganisation i Sverige och drivs som en ideell förening.
Vätgas Sverige finansieras av medlemmarna för att främja vätgas som energibärare i Sverige. Man
driver och koordinerar bland annat vätgas- och bränslecellsprojekt i Sverige. Inom det nordiska
samarbetet Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP) verkar man för fler tankstationer
och vätgasfordon i de tre skandinaviska länderna.
Hur är inställningen från t ex staten, Volvo, Vägverket, energibolag, skogsindustrin etc kring vätgas
produktion och användning?

IV.7 Utvecklingen av vätgasfordon och infrastruktur
för tankning
Bilindustrin har de senaste åren kommit relativt långt i utvecklingen av vätgasdrivna fordon. BMW
och Mazda har nyligen presenterat hybrider som drivs på bensin eller vätgas i en
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förbränningsmotor. BMW satsar till skillnad från andra tillverkare på flytande vätgas (vid -253ºC) i
sin Hydrogen 7, vilket ger möjlighet till större tankar, medan övriga satsar på trycksatt gasformig
vätgas. Begränsad serietillverkning är igång. Toyota Prius Hydrogen med en räckvidd på 16 mil är
också en hybrid med förbränningsmotor. Mercedes B-klass finns med bränslecell i ett hundratal
exemplar och har en räckvidd på 40 mil. Verkningsgraden kommer att ligga på ca 50-60%. Mindre
serietillverkning utlovad under 2010. GM har också satsat hårt på vätgasdriven bränslecellsteknik i
sin elhybrid HydroGen4 som nu testas i trafik. Vätgasen lagras i 700 bars tankar och ger en
räckvidd över 30 mil. Ford har lanserat en konceptbil i form av en plugin-hybrid med bränslecell.
Batteriet har en räckvidd på 4 mil och i bränslecellsdrift 32 mil. Honda och norska elbilstillverkaren
Think har också nyligen lanserat vätgasbilar (Vätgas Sverige, 2009). Tekniken för vätgasfordon har
alltså kommit långt och är snart mogen för storskalig marknadsintroduktion. Största flaskhalsen just
nu är tillgången på vätgas och framförallt saknas ett utbyggt distributionsnät av tankningsstationer.
CONCAWE (2006) gör följande antaganden om bränsleeffektivitet i post 2010 bilar (motsvarande
5 dörrars VW):
Figur 0-7 Uppskattad bränsleeffektivitet för olika fordonstyper och bränslen enligt
CONCAWE (2007).
Bränsleförbrukning
Bensin
Diesel
CNG Vätgas
Vätgas
MJ/100 km
(komprimerad) (flytande)
Fordonstyp/motortyp
PISI DISI DICI+DPF PISI PISI
PISI
2002 konventionell IC
223.5 208.8 183.1
222.8
2010+ konventionell IC
190
187.9 176.7
187.2 167.5
167.5
2010+ hybrid
161.7 163
145.6
139.4 148.5
141.4
2010+ bränslecell
94
94
2010+ bränslecell hybrid
83.7
83.7
PISI= Förbränningsmotor (IC) med Port Injection Spark Ignition
DISI= Förbränningsmotor (IC) med Direct Injection Spark Ignition
DICI + DPF = Förbränningsmotor (IC) med Direct Injection Compression Ignition och Diesel
Particulate Filter
Hedenus (2008) har gjort motsvarande uppskattningar av bränsleeffektiviteten jämfört med
konventionell bensin/diesel bil (tabell).
Figur 0-8 Uppskattad bränsleeffektivitet (i HHV) jämfört med en bensin/diesel IC bil
(Hedenus et al, 2008).
Engine
Acronym Liquid fuels Natural gas Hydrogen Electricity
Internal combustion engine IC
1.00
0.97
1.03
Hybrid
HEV
1.33
1.30
1.40
Plug-in hybrid
PHEV
1.42
1.39
1.50
2.7
Fuel cell
FCV
1.25
1.60
Electric
EV
2.8
I CONCAWE (2007) antas att kostnaden för en vätgasbil med förbränningsmotor (ICE) kommer
att vara 25% dyrare än konventionell bensinbil och 50% dyrare med bränslecell även då
massproduktion har kommit igång.
Hedenus et al (2008) och Grahn (2008) gör i sina modeller följande uppskattning av merkostnaden
för nya bilar i förhållande till konventionella bensin/diesel bilar (Figur 0-9).
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Figur 0-9 Merkostnad i USD jämfört med bensin/diesel IC bilar för olika biltyper
(Hedenus et al, 2008).
Engine
Acronym Liquid fuels Natural gas Hydrogen Electricity
Internal combustion engine IC
0
1000
2700
Hybrid
HEV
1800
2700
4200
Plug-in hybrid
PHEV
6000
6700
8000
Fuel cell
FCV
5500
6200
Electric
EV
15000

IV.8 Infrastruktur för tankning av vätgasfordon
I Sverige finns endast en tankningsstation i Malmö och planer finns på ytterligare en vätgasstation i
Stenungssund och i Göteborg. Scandinavian Hydrogen Highway Partnership, ett samarbete mellan
Vätgas Sverige, HyNor (Norge) och Hydrogen Link (Danmark) har som mål att 15
tankningsstationer, 30 satellitstationer, 100 bussar och 1000 bilar eller specialfordon skall finnas i
regionen år 2015 (SHHP, 2009). Norge har kommit längst, där det ska gå att köra på vätgas mellan
Oslo och Stavanger redan under 2009. Genom EU:s sjätte ramprogram har projektet
HyFLEET:CUTE rullar nu 33 vätgasdrivna bränslecellsbussar i 9 städer i världen, och 14
vätgasbussar med förbränningsmotor i Berlin (HyFLEET, 2009). I dessa städer finns också
tankningsstationer. I föregångsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) var Stockholm
med och demonstrerade tre bränslecellsbussar och en tankstation (vätgas från elektrolys) i ett lyckat
projekt (Jönsson, 2006). Kalifornien ligger långt framme med ett antal tankningsstationer och
vätgasbilar tillgängliga för uthyrning. Det ska också bli lättare att importera vätgasbilar inom EU
sedan EU beslutat att det räcker med att ett fordon godkänns i ett medlemsland för att det ska gälla
inom hela EU (Vätgas Sverige, 2009).

IV.9

Klimatvärdering och miljökonsekvenser

Vätgas har flera fördelar ur miljösynpunkt. I princip ger förbränning av vätgas endast vatten i
avgaserna, dock bildas en viss mängd NOx i förbränningsmotorer. Vid användning i bränsleceller
blir det inga emissioner alls och verkningsgraden är ca 50% högre än i en vanlig bensinmotor
(CONCAWE, 2007). Emissionerna kopplat till vätgas är främst koncentrerade till
produktionsanläggningen och från den el/bränsle som åtgår vid distribution av vätgasen (och
råvaror). Emissioner från centrala produktionsanläggningar är dock betydligt lättare att kontrollera.
Elproduktion i Sverige är förknippat med mycket låga emissioner av växthusgaser, medan el från
övriga Europa generellt har betydligt högre klimatbelastning. Då vätgasproduktion via förgasning
eller ångreformering innebär att koldioxid måste avskiljas ur processen, är dessa tekniker särskilt
lämpliga för CCS. Även kol och naturgas har då potential att användas för produktion av drivmedel
med mycket liten klimatbelastning (minst 90% av kolet i den fossila råvaran räknar man med kan
avskiljas och lagras).
Även om vätgas potentiellt kan ge upphov till mycket låg klimatbelastning och med bränsleceller
ger en hög verkningsgrad, så finns stora energiförluster i vätgaskedjan beroende på produktionssätt
och distributionssätt. Energiåtgången för hantering och distribution av vätgasen för
fordonstransporter kan uppgå till 10% eller ända upp till 40% av vätgasens energiinnehåll beroende
på distributionssätt (Hedenus, 2008; CONCAWE, 2007). Dock lägre vid enbart transport i pipeline
från produktionsanläggning till användning direkt i raffinaderiprocesser för tillverkning av bensin
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och diesel. Omvandlingseffektiviteten vid vätgasframställning skiljer sig mellan olika
produktionstekniker. Vid förgasning av biomassa uppgår effektiviteten till omkring 60%,
ångreformering av naturgas med CCS omkring 75%, kolförgasning med CCS ca 60% och vid
storskalig elektrolys 60-70% (dvs. elåtgången uppgår till 30-40% av vätgasens energiinnehåll)
(Grahn et al, 2008; CONCAWE, 2007d). Totalverkningsgraden kan dock ökas vid exempelvis
förgasning om spillvärmen tas tillvara i energikombinat. Om biogas används för vätgasframställning
så är omvandlingsförlusten ca 20%. Därtill kommer energiförluster vid biogasframställningen.
Energiåtgång och emissioner förknippade med framställning av råvaran tillkommer också.
Restprodukter från skog och jordbruk (och avfall) belastas normalt endast med kostnader för
insamling och transport, men vid användning av energigrödor tillkommer även energiåtgång och
emissioner förknippade med odlingen.
Om ”grön” vätgas används som input i Preems befintliga raffinaderiprocesser för framställning av
konventionella drivmedel kan slutprodukten sägas ha ett förnyelsebart inslag. Det krävs dock
beräkningsmetoder för att avgöra hur stor andel av slutprodukten som kan anses vara förnybar och
definitioner för vilken typ av vätgas som kan anses vara förnybar. Vätgas via förgasning av
biomassa bör kunna räknas som förnybar vätgas, liksom vätgas från biogas. Vätgas framställd via
elektrolys kan vara förnybar om elen produceras från vatten-, vind-, sol- eller biokraft. Då
elsystemet är fullt integrerat med Europa och elen som köps i Sverige består av en elmix från
många olika källor (inklusive exempelvis kolkraft) är det dock inte så enkelt. Kan vätgas producerad
med svensk medelel anses vara förnybar? Kol och naturgas är fossila källor, men kan med CCS
uppnå jämförbar klimatprestanda som förnybar vätgasproduktion. Kan denna vätgas anses vara
”grön” eller förnybar? Sett ur ett systemperspektiv, bör vid bedömningen av ett bränsles miljö- och
klimatprestanda dessutom bränslekedjans totala energieffektivitet, vilken typ av hjälpenergi som
åtgår och vad alternativanvändningen av råvaran är beaktas. Att använda el för produktion av
vätgas istället för direktanvändning leder till stora energiförluster, liksom reformering av biogas eller
naturgas till vätgas ger energiförluster jämfört med direktanvändning av metangasen för
elproduktion eller för fordonsdrift. Undantaget är möjligtvis om vätgasen används i bränsleceller
(med hög effektivitet). Med CCS blir dock energiförlusten motiverad eftersom man slipper
koldioxidemissionerna.
Hur stort är väteinslaget i raffinerier idag? Finns en begränsning i hur många TWh som kan
förgrönas genom väteinblandning i dagens flytande bränslen? Kan väteinblandningen ökas i
diesel/bensinprodukterna idag, som ett sätt att få in mer grön vätgas i flytande ”konventionella”
bränslen? I så fall, vad får det för effekter på bränslet, fordon etc? Detta avgör dels potentialen för
förgröningen av befintlig produktion via vätgas, samt vid beräkningar av klimatvärdering.

IV.10 Forskning och utveckling
Minskat oljeberoende, försörjningstrygghet, klimatförändringarna och möjlighet till renare luft
genom utsläppsfri energiproduktion och transporter har gjort vätgasen till ett intressant alternativ
till konventionella bränslen. Elektrifiering av transportsektorn med hjälp av HEVs36, PHEVs37 och
även BEVs38 har dock med batteriutvecklingen blivit det hetare alternativet på senare år. Mer
forskning och demonstration längs hela produktions- och användningskedjan behövs för att
HEV = Hybrid Electric Vehicle
PHEV = Plug-in Electric Vehicle
38 BEV = Battery Electric Vehicle
36
37
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möjliggöra storskalig introduktion av vätgas som energibärare. Produktionskostnaderna är
fortfarande för höga jämfört med konventionella alternativ och både distribution och lagring av
vätgas är än så länge för komplicerat och dyrt. De senaste åren har på flera håll i världen
forskningen på vätgas och bränsleceller intensifierats. Framförallt sker forskningen inom EU och
USA. Bilindustrin (främst i Japan, Tyskland och USA) har på senare år intensifierat utvecklingen av
vätgasfordon både med förbränningsmotor och med bränslecell. Flera demonstrationsprojekt med
elproduktion via bränsleceller från lokalt producerad vätgas med hjälp av vindkraft har startats i
bland annat Norge och Danmark.
Huvudsakliga forsknings- och utvecklingsbehov kan sammanfattas i följande punkter:
 Forskning och stöd för effektiva och billiga lösningar för distribution och lagring av vätgas.
Kostnader, energiåtgång och/eller utrymmesbehov för distribution och lagring av vätgas är
idag mycket höga. Det gäller framförallt för mobila tillämpningar men även för stationära
tillämpningar.
 Demonstration och utveckling av produktionslinor för vätgas från förnyelsebara råvaror;
framförallt via förgasning av biomassa.
 Forskning och demonstration av koldioxidinfångning och lagring (CCS) vid produktion av
vätgas från kol (förgasning) eller naturgas (ångreformering). Med CCS kan vätgas
producerat från fossila råvaror potentiellt bli ett nära klimatneutralt drivmedel, eftersom
vätgas är fritt från kol och därmed i princip allt kol kan infångas vid produktionen.
 Utveckling av billigare och effektivare bränsleceller och vätgasfordon

IV.10.1.1 EU-projekt

Inom EU:s sjätte ramprogram (2003-2006) har mer än 60 projekt beviljats EU-bidrag på totalt
motsvarande 2,5 miljarder kronor. Utöver det läggs ett lika stort bidrag från privata sektorn och
andra organisationer i Europa. För att accelerera utvecklingen på vätgas- och bränslecellsområdet
och för att styra inriktningen inom EU:s sjunde ramprogram (2007-2012) initierades år 2003 ”the
European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform” (HFP).
HyFLEET:CUTE
Ett EU finansierat forsknings- och demonstrationsprogram under EU:s sjätte ramprogram för
demonstration av vätgasdrivna statsbussar. Programmet ska utveckla tekniken för
bränslecellsbussar, utveckla effektiva och miljövänliga sätt att framställa vätgas, identifiera
forsknings- och utvecklingsbehov för att en effektiv infrastruktur för vätgastankning skall komma
till stånd och optimering av befintlig infrastruktur samt verka för ett framtida vätgas-baserat
transportsystem (HyFLEET, 2009). I föregångsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for
Europe) var Stockholm med och demonstrerade tre bränslecellsbussar och en tankstation (vätgas
från elektrolys) med lyckat resultat (Jönsson, 2006).
HyWays
HyWays är ett treårigt samfinansierat projekt inom EU:s sjätte ramprogram som avslutades i juni
2007. Projektet syftade till att ta fram en aktionsplan för storskalig introduktion av vätgas som
energibärare inom EU, the EU Hydrogen Energy Roadmap. Tekno-socio-ekonomiska analyser på
medlemslandsnivå har gjorts för 4 tidsperspektiv (2010, 2020, 2030 och 2050) över
växthusgasemissioner, lämpliga teknologier för infrastruktur, produktion och
slutanvändningsteknologier för vätgas för att ställa om transportsektorn till en vätgasekonomi. Det
beskriver nödvändiga steg som måste tas inom olika medlemsländer för en storskalig introduktion
av vätgas som energibärare i en nära framtid. (HyWays, 2009).
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Joint Technology Initiative on Fuel Cells and Hydrogen
I ett nytt EU initierat forskningsprogram, Joint Technology Initiative (JTI) on Fuel Cells and
Hydrogen (FCH),
satsas 1 miljard Euro under 6 år på forskning kring bränsleceller och vätgas, teknikutveckling och
demonstrationsprojekt. Målet är att dessa tekniker ska kommersialiseras före 2020. Programmet har
utarbetats av European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (HFP, 2009) och ingår i EU:s
sjunde ramprogram. Ett första call annonserades oktober 2008 som främst fokuserar på utveckling
av infrastruktur, produktion, lagring och distribution av vätgas.
Artificiell fotosyntes och foto-biologisk vätgasproduktion
Forskning på nya alternativa metoder att utnyttja solljus för produktion av vätgas via kemiska eller
biologiska processer pågår också runt om i världen. I ett nytt EU-finansierat program ”Solar H2”
skall nya metoder för att framställa vätgas från sol och vatten upptäckas och utvecklas, bland annat
artificiell kemisk fotosyntes och foto-biologisk vätgasproduktion från levande organismer (Uppsala
Universitet, 2009). Forskning bedrivs bland annat vid Uppsala Universitet. Forskningen på
Ångströmslaboratoriet i Uppsala har tilldelats över 100 miljoner från bland annat
Energimyndigheten för framställning av vätgas av blågröna alger (cyanobakterier). Vätgas bildas
som biprodukt då bakterierna fixerar kväve från luften med hjälp av solljus. Bakterierna har
genmodifierats för att öka vätgasproduktionen och för att de skall släppa ifrån sig vätgasen så den
går att samla upp. Det är dock långt kvar före tekniken blir kommersiellt konkurrenskraftig mot
exempelvis solceller, verkningsgraden måste upp från som allra bäst 5% idag till över 10%.
Tekniken kommer sannolikt att vara intressant främst i mindre applikationer som på hustak (Ny
Teknik, 2008).
Andra produktionsmetoder som det forskas på är solceller i kombination med en elektrolysör som
omvandlar solel till vätgas på kemisk väg, fotoelektrokemiska solceller där det solljusinfångande
materialet och elektroden är ett och samma samt artificiell fotosyntes som är ett försök att på
konstgjord väg efterlikna växternas fotosyntes (Jönsson, 2006).
Förgasning
Det EU-finansierade programmet RENEW som pågick mellan 2004-2007 inriktades på utveckling
och demonstration av BtL-tekniker för att ta fram flytande drivmedel från lignocellulosa (etanol,
FT-diesel, metanol, DME), dock inte vätgas. Erfarenheterna från förgasning av biomassa kan
användas även för vätgasframställning. Slutrapport från programmet kom 2008 (RENEW, 2008).
Från Energimyndighetens sida sker sedan 2004 en stor satsning på tre svenska pilotanläggningar för
produktion av biodrivmedel. Utgångspunkten är skogsråvara, i bemärkelsen rester från skogsbruk
och skogsindustri. De tre försöksanläggningarna inriktas mot förgasning av biomassa i Värnamo,
svartlutsförgasning i Piteå och produktion av etanol från skogsråvara i Örnsköldsvik. Forskningen i
Värnamo, under benämningen CHRISGAS, finansieras av EU under EU:s sjätte ramprogram och
Energimyndigheten. Syftet är att demonstrera storskalig trycksatt förgasning av biomassa i
Värnamo Växjö Biomass Gasification Center (VVBGC) och använda syrgas som
förgasningsmedium. Den väterika syntesgasen som bildas ska främst användas för framställning av
olika alternativa drivmedel såsom DME, metanol, Fischer-Tropschdiesel eller vätgas. Projektet
sträcker sig över fem år med start 2004. Finansiering av fas II, där pilotanläggningen skall byggas
om för demonstration av drivmedelsyntes är inte klar ännu och anläggningen har tillfälligt lagts i
malpåse (CHRISGAS, 2009).

IV.10.2 USA

I USA har DOE (Department of Energy) och DOT (U.S. Department of Transportation)
gemensamt tagit fram en plan för vätgas ”The 2006 Hydrogen Posture Plan” och är en uppdatering
av planen som kom 2004. Några av de långsiktiga målen för programmet är att kostnaden för
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vätgas ska nå 2-3 USD/GGE (Gallon Gasoline Equivalent = 1 kg vätgas), att räckvidden för en
vätgasbil ska uppnå ca 480 km samt att ett bränslecellsystem för en bil ska kosta 30-45 USD/kW. I
utvärderingen utgår författarna från bedömningen att kostnaden för vätgasproduktion ligger på ca
3,1 USD/GGE (i ett läge då det finns många tankstationer) samt att kostnaden för ett
bränslecellssystem som massproduceras har sjunkit från ca 275 USD/kW (2004) till ca 110
USD/kW (2006). (Vätgas Sverige, 2008).
I USA:s Hydrogen Fuel Initiative (HFI) satsas 1,2 miljarder dollar av den amerikanska
energimyndigheten (DOE) och transportmyndigheten (DOT) för forskning och utveckling av
ekonomiskt lönsamma tekniker för vätgas och bränsleceller, som ett sätt att minska USA:s
beroende av importerad olja (DOE, 2009). Ett viktigt fokus är vätgasframställning genom
kolförgasning inom forskningsprogrammet Hydrogen from Coal Program (2008-2016), som ett led
att bygga upp en vätgasekonomi på inhemska resurser. Anläggningarna skall designas så att
koldioxidinfångning och lagring (CCS) görs möjligt. Forskningen inriktas också på central SNGproduktion (främst från kolförgasning) för distribution i naturgasledningar till lokal reformering av
naturgasen till vätgas.
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Appendix 5
V

Metanol

V.1 Inledning - Allmänt Metanol
Hypotes för teknikspår Metanol är att 25 TWh drivmedel skall baseras på metanol år 2030.
I detta teknikspår beskrivs användandet av metanol som drivmedel direkt, Direktanvändning kan
ske som inblandning i bensin med idag maximalt 3 procent. M3, eller som ren metanol i form av
M85. Utnyttjandet och möjligheten att använda metanol som råvara för vidareförädling beskrivs
också. Olika vägar finns att från och via metanol framställa gröna bensin- eller dieselprodukter:
DME, MTG mm
Principerna och detaljerna för tekniken kring framställningen av syntesgas/metanol via förgasning
beskrivs i separat teknikspår.
Metanol (och tex DME) kallas 2:a generationens bränsle. Mycket av tekniken (FT-processen) är
idag känd men framställning från förnybara råvaror är fortfarande under utveckling och forskning.
Metanol framställd från icke-fossila råvaror (biometanol) eller tom via CCS (koldioxid avskiljning)
kan framstå som världens räddning, varför får då metanol inget genomslag, vilka faktorer begränsar
användningen?
Tabell V-1. Fysikaliska och kemiska data för metanol, DME och diesel. (Källa: Olah, A., mfl. 2007,)
Systematiskt namn Metanol

DME

Kemisk formel

CH3OH

CH3-O-CH3

Molmassa

32,04 g/mol

46,07

Densitet

0,791 g/cm³

0,668

Smältpunkt

-98 °C

-138,5

Kokpunkt

64,7 °C

-24,9

Flampunkt

11 °C

-41

Temperatur
självantändning

455 °C

350

Energiinnehåll

5420 kcal/kg 6880

Oktantal

100-120

Cetantal
Ångbildningsvärme

Dieselolja

0,840
180-360
200-300
10150

55-60

40-55

9,2 kcal/mol

Teknik för produktion, distribution och nyttjande av metanol för drivmedel finns idag utvecklad
och beprövad. Under 80-talet genomfördes stora satsningar på metanol med såväl tankstationer
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som fordon. Dessa satsningar resulterade dock i ett fortsatt nyttjande av bensin framförallt pga. att
priset för råolja var mycket lågt och svårt att konkurrera emot.
Metanol, likväl som etanol, är korrosivt vilket medför ökade krav och materialval för att bemöta
detta jämfört med bensin och diesel. Metanol är korrosivt mot material som aluminium, zink och
magnesium, men stål och gjutjärn attackeras dock inte. Metanol kan även reagera med plaster och
gummi. De fordonskomponenter som idag används för etanolmotorer (bifuel) skall enligt
tillverkare redan vara godkända för metanol, varför inga stora kostnader för komponentutbyte
skulle komma att krävas.
Metanol är giftigt, en egenskap som gör att produkten möter motstånd och inte blir accepterat på
marknaden. Dessa egenskaper bör dock ställas i relation till bensin och diesel som också är giftiga
och har otrevliga egenskaper vid läckage mm.

V.2 Råvaror och råvarutillgång
Råvarutillgången beskrivs här för att ge ett underlag till vilken produktionspotential metanol
(biometanol) har. Vilka typer av råvaror som kan användas och i vilka mängder dessa finns, liksom
om behovet kan försörjas med inhemska råvaror eller om import kommer att vara nödvändig.
Ren cellulosa som råvara
Framställning av metanol sker bl.a. genom torrdestillation av trä med efterföljande syntes. Metanol
tillverkas genom förgasning av skogsråvara. Därav kommer namnet ”Träsprit”.
Torrdestillation, eller också pyrolys, innebär att ett organiskt ämne upphettas utan syretillförsel.
Ämnet kommer då att sönderdelas till enklare ämnen; exempelvis sönderdelas trä vid
torrdestillation till enkla kolväten och kolmonoxid.
Svartlut
Svartlut är en biprodukt från pappersmassatillverkning. Idag produceras cirka 40 TWh svartlut i de
svenska massabruken. (motsvarande omkring 20 TWh drivmedel). Svartlut är ingen outnyttjad
restprodukt utan svartlut används idag för värme och elproduktion till processen (papper och
massabruk) och annat bränsle måste därför användas för att kompensera uttaget av svartlut.
Svartluten kan förgasas till syntesgas för vidare syntes till drivmedel, bl a metanol. (Mer detaljer
kring Förgasning och Pyrolys finns i separat teknikspår.)
Framtiden - Kemisk recirkulering av koldioxid
CO2 kan recirkuleras och nyttjas från avgaser från fossil förbränning. CO2 från atmosfären kan
också nyttjas. Industriella utsläpp av CO2 från tex. fossil förbränning är lättseparerat på grund av
den höga halten. Vattenfall bygger en demonstrationsanläggning för avskiljning och lagring av
koldioxid vid brunkolskraftverket Jänschwaldes i Brandenburg/Tyskland.
Demonstrationsanläggningen kommer att tas i full drift senast år 2015.
Atmosfärisk avskiljning är svårare då luften endast innehåller en låg halt av CO2. Vätgas kan
framställas genom exempelvis elektrolys av vatten med tex. solenergi (se separat teknikspår för
Vätgas). Både vätgasframställning och CO2 avskiljning kostar mycket energi. Syntes av metanol på
detta sätt har därför mycket låg verkningsgrad.
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Koldioxidutsläpp från industrin kan nyttjas som råvara i Mitsui Chemicals metanolfabrik
(pilotanläggning i Japan.) Projektet går ut på att avskilja och ta hand om koldioxid. Genom att
tillföra vätgas, framställd från fotokatalys av vatten, ska syntetisk metanol framställas, som sedan
kan användas i produktionen av olefiner och aromater.
Fossila råvaror och övrigt
Naturgas kan användas och används idag som råvara vid metanolproduktion. I tex. Kina framställs
idag metanol från förgasning av kol. Koks från stålverk kan också nyttjas som råvara.
Utsläpp av koldioxid från förgasning av fossila källor är stora om inte koldioxiden avskiljs (och
lagras). Om CCS-tekniken får sitt kommersiella genombrott, kan metanolframställning från
naturgas eller via förgasning av kol att kunna ske i stor skala med låga utsläpp av koldioxid.

V.2.1 Svensk råvarutillgång

Bioenergi är en förnyelsebar men inte oändlig resurs. Ett ökat användande av biodrivmedel medför
ett ökat tryck på uttag av biomassa. Hur mycket råvara är möjligt att ta ut från skogen varierar från
källa till källa. Skogsstyrelsen menar att- ett ökat uttag av GROT (alltså rester vid avverkning och
röjning) samt ett uttag av stubbar vid slutavverkning kommer uppskattningsvis att möjliggöra
ytterligare skogsbränsleuttag från skogen. (Skogsstyrelsen 2008). I skogsstyrelsens
konsekvensanalyser presenteras potentialen av biomassa från skogen utifrån olika ekologiska nivåer,
denna studie menar att ett uttag på över 60 TWh (med ökat uttag och tillväxt upp emot 150 TWh)
Jordbruket nyttas idag endast till en liten del som energikälla. Här finns en stor potential för
produktion av råvaror för drivmedelsproduktion. Uppskattningsvis skulle 22-48 TWh kunna
hämtas från bland annat jordbruksrester och odlad energigrödor mm
.
Verkningsgraden för tillverkning av drivmedel ger omkring halva energimängden. Nedan i Tabell
V-2 sammanfattas några referenser för biobränsle som råvara för tillverkning av metanol/DME.
(Naturgas och kol kan även nyttjas som råvara för syntesgas med dessa tas ej med som möjlig
råvarukälla, dessa skulle kunna vara av intresse under en omställningsperiod)
Tabell V-2. Råvarupotential för olika råvaror till metanol/DME-produktion
Motsvarande
Potentiell
Metanol (eller DME,
Råvarutillgång år
Råvara
FT) som
Ref.
2020
fordonsbränsle,
TWh
TWh
Biomassa (träråvara)
7,7
Skogsindustrierna
direktförgasning
Svartlut
Svartlut
Totalt

45TWh

7,2

Skogsindustrierna

20-30

Energimyndigheten

15-30

Osäkerheterna i framtida potential är stora. Bedömningar och studier kring vilken potential
biobränsle från skogen har är många och ger varierade resultat, vilket illustreras i Tabell V-3..
Konkurrens med matproduktion samt markutnyttajnde är en viktig faktor. Vid ett ökat utnyttjade
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av skogens och jordbrukets resurser måste hänsyn till ekosystem och biodiversitet vägas in.
Sammanfattat kan från nedanstående studier sägas att bedömningar kring en potential på lång sikt
kring 100 TWh kan vara rimligt.
Tabell V-3. Potentialbedömningar för biobränsle från skog från ett antal olika källor ((Källa: STEM
2007)
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Figur V-1. Energiinnehåll/utbyte av drivmedel från olika jordbruksråvaror Ref
Metanol ger ett högt utbyte vid användande och odling av energigröda per ytenhet.
Att nyttja energigrödor för produktion av metanol är därför ett energieffektivt sätt att nyttja
jordbruksmarken jämfört med t ex jäsning av vete till etanol..
Tabell V-4.. Inhemsk förväntad produktion av biodrivmedel fram till 2050 Källa (SOU, 2004).
Biodrivmedelspotential (TWh/år)
DME/Metanol

2005

2010

2020

2030

2050

Bef. prod. och
anläggningar med
finansieringen klar
Förprojektering,
förstudier
Tentativa planer och
visioner
Summa DME/metanol

-

-

-

-

-

-

0,2

-

-

-

-

-

10

30

48

0,0

0,2

10

30

48

Ecotraffic skriver i sin marknadsanalys att DME och biometanol befinner sig ännu på
försöksstadiet med i nuläget ingen eller försumbar produktion, men man förutspår en inhemsk
produktion på 30 TWh drivmedel år 2030 (samt 48 TWh år 2050).
Endast biomassa och svartlutsförgasning från inhemsk råvara kommer att kunna uppfylla vårt
uppsatta mål för teknikspåret med 25 TWh men tillgången på råvara kommer att vara begränsad
och utsatt för konkurrens. Om man däremot i framtiden kan nyttja koldioxidavskiljning, vilket är en
teknik som befinner sig på forskningsstadiet, kan potentialen eventuellt säkerställas.
I Sverige pågår bland annat projektering av en metanolanläggning med biomassa som råvara, se
senare avsnitt.
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Internationellt produceras metanol framförallt idag ur naturgas men även flera andra råvaror är
möjliga. Vid ett införande av metanol som drivmedel, direkt eller vidareförädlat, kan snabbt ökade
volymer i takt med efterfrågan bemötas. Detta ger metanolen stor flexibilitet och
försörjningsstabilitet. (ref Ecotraffic)
Internationellt sett finns biomassa att importera men denna kommer också att vara begränsad och
utsatt för en marknad då drivmedelsfrågan ej kommer att vara nationell på sikt. Endast
omställningen av den svenska fordonsparken och det svenska energisystemet är varken önskvärt
eller inte troligt. Drivmedel (inklusive metanol) kommer att kunna importeras till Sverige.
Tillgången internationellt sett på metanol bedöms vara relativt god. Metanol produceras idag
primärt som råvara till kemisk industri. År 2004 producerades mer än 32 miljoner (ton per år).
Största delen av denna metanol produceras dock inte från biomassa.

V3

Produktion

Biometanol kan tillverkas från olika typer av biomassa genom förgasning till syntesgas. Utbytet är
högt och energiinnehållet lika så, uppåt 60%. Värme erhålls som en restprodukt vilken kan nyttjas
till andra ändamål som tex. värme till fjärrvärmenät.
Metanol produceras via syntesgas enligt:
Reaktionsformel: CO + 2 H2 → CH3OH
Biomassa → Syntetgas (CO) & (H2) → Metanol
(Solceller → Vätgas → Metanol
från atmosfären)

(får kolet från koldioxid avskiljning från fossilförbränning eller
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Figur V-2. Schematisk bild över metanol/DME-produktion med biomassa som råvara. (Källa:
Fjärrsyn 2008:8)
Metanol produceras från olika råvaror via syntesgas, som består av e n blandning av kolmonoxid
och vätgas. Syntesgas produceras av förgasad träråvara, eller annan kolinnehållande råvara.
Syntesgasen genomgår en flera steg under processen, katalytisk reaktion, skiftreaktor och syntes till
färdigt metanol (beroende på processteg kan även DME tas ut som produkt).
Förgasningstekniken som är det första steget vid en metanolproduktion, medför även spillvärme
som restprodukt. En restprodukt som är att se som en tillgång och tillvarata. Om spillvärmen skall
kunna nyttjas för fjärrvärme är lokaliseringen av produktionsanläggning viktigt för att finna
avsättning för spillvärmen vilket kraftigt påverkar produktionskostnaden.

V.4 Användning
Metanol är som sagts tidigare korrosivt vilket måste tas i beaktande vid val av bränslesystem,
bränsletank, bränslepump, bränslenivågivare med mera. Även insprutnings-ventiler och -system
måste förstärkas. Detta är något som till stor del redan utretts vid införandet av etanol. En etanolbil
bör därför kunna drivas med metanol men för bästa energiutbyte bör kalibrering för metanol ske.
(Nyteknik)
Metanol används i huvudsak som råvara i kemisk industri. Idag produceras 32 miljoner ton
metanol. Omkring 70% används för formaldehyd produktion. Formaldehyd använd för bland annat
isolering i kylskåp mm. Metanol används dock redan idag som bränsle. Metanol används idag i
förbränningsmotorer inom tex. motorsport.
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Direkt som fordonsbränsle
Metanol skulle efter mindre förändringar kunna användas som bränsle i bensinmotorer. Metanol
har dock ett lägre energiinnehåll, ungefär hälften jmf med bensin, vilket innebär att ett fordon drivet
på metanol skulle dra knappt dubbelt så mycket jämfört med om man kör på bensin (pga. att
metanol har en högre verkningsgrad) och den utsläppta mängden skadliga avgaser skulle minska.
Metanol kan även ersätta diesel som bränsle i dagens dieselmotorer. Metanolen görs då om till
dimetyleter (DME).
Metanol finns idag som beståndsdel i FAME. Idag säljs 1,2 TWh (2007) FAME i Sverige, metanol
innehållet motsvarar ca 0,1 TWh MTBE, metylterbutyleter, en oktantalshöjande tillsats i bensin
består till stor del av metanol. Användandet av metanol för inblandning i bensin regleras av EU:s
drivmedelsdirektiv (98/70/EG) som tillåter idag en maximal inblandning av 3 procent metanol. 3%
av den svenska bensinförsäljningen (5 253 tm3 för år 2007) motsvarar omkring160 000 m3 metanol.

Metanol som bränsle i bränsleceller

Metanol kan också användas som bränsle i bränsleceller. För att komma bort från problemen med
att lagra och distribuera vätgas kan metanol nyttjas som vätgasbärare som konverteras i anslutning
till eller på vätgas”tappen”. En stor fördel för metanolen jämfört med vätgas är att metanolen är
mycket mer lätthanterlig. Vätgas kan alltså lagras via metanol och användas som drivmedel i
bränsleceller. (Mer detaljer kring Vätgas finns i separat teknikspår.)
Metanol kan även användas direkt till drift av elbilar genom omvandling till elektrisk energi via
bränsleceller. Detta i en annan typ av bränslecell, direkt metanolbränslecell, som är inte beroende av
väte. DMFC – Direct Methanol Fuel Cell, där metanol som reagerar direkt med luftens syre ger el
tillsammans med koldioxid och vatten:
CH3OH + 1/2 O2 → CO2 + 2H2O + El

Flera fordonstillverkare har tagit fram prototyper för bränsleceller drivna med metanol: Daimlerchrysler, Ford- THINK, GM- Zafira, Honda, Nissan, Toyota.

V.5 Feedstock till Preem raffinaderi - Metanol som
råvara för vidareförädling
Dimetyleter, DME, produceras via att metanol dehydreras. DME är en förening av två
metanolmolekyler. DME har ett högt väteinnehåll. DME är en gasformig produkt men som an
trycksättas och vid fem bars tryck blir DME flytande. Eftersom DME produceras via metanol kan
råvarorna vara flera, naturgas, biomassa etc. DME är ett effektivt bränsle med låga utsläppsnivåer
för dieselmotorer.
FT-diesel - Fischer-Tropsch processen går ut på att kolmonoxid och vätgas erhålls genom partiell
oxidation, förgasning av kolkälla. Fischer-Tropsch-processen kallas även för indirekt förvätskning,
eftersom fasta råvaror förgasas till syntesgas, som sedan förs över en katalysator, som finns i en
kemisk reaktor och vätskeformiga kolväten erhålls. Fischer-Tropsch-processen kan även direkt
använda gasformiga råvaror som naturgas eller biogas, metan (CH4). Produkterna, kolvätena, har
blandade storlekar från metan till långa kedjor av vax. Kolvätena är främst av typen alkaner
(paraffiner) eller alkener (olefiner). Den syntetiska dieselolja som framställs genom Fischer-
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Tropsch-processen kallas FT-diesel eller BTL (biomass to liqiud) eller GTL (gas to liquid). GLT
och BLT är mycket energikrävande processer. DME och FT-diesel har båda ett högre
energiinnehåll än metanol.

V.5.1 Syntetiska kolväten
Från metanol kan framställning av syntetiska kolväten ske. Metanol kan alltså användas som råvara
för framställning av syntetiska drivmedel vilka kan blandas direkt med fossil bensin.
Vilket ligger i raffinaderiets (PREEMs) ”normala arbetsområde”. Lurgis MTP (metanol till propen),
Norsk Hydros MTO (metanol till olefiner) samt Exxon mobils MTG-teknik för att nämna några.
Dessa processer kan vara speciellt intresse som feedstock till raffinaderiet:
MTO, innebär omvandling av metanol till olefiner, som sedan konverteras till syntetiska kolväten
enligt:
CH3OH → CH3COH3 → H2C:CH2 + H2C:CH-CH3 etylen och propylen
Katalysatorer är zoelit/aluminiumsilikat (zeolite ZSM-5) eller WO3/AL2O3 och metanolen
omvandlas till etylen och propylen vid temperaturer på 250-350 grader.
UOP och Norsk hydro har utvecklat MTO-processen och teknologin har testats på en norsk
demonstrationsanläggning. MTO-processen finns kommersiellt idag i Nigeria. Denna process kan
styras för att tex ge mer propylen (MTP, ref. Lurgi)
MTG, Metanol till bensin (Methanol-To-Gasoline)
Exxon Mobil har utvecklat en process för omvandling av metanol till bensin av hög kvalité,
methanol-to-gasoline (MTG)processen. MTG processen innebär kortfattat att metanol reagerar först till
dimetyleter DME och sedan till lätta olefiner och vidare till kolväten av prima bensinkvalité.
Bensinprodukten som kommer ut är av hög kvalité och har ett högt oktantal och kan blandas direkt
med vanlig bensin.
Processen för produktion av syntetiskt bränsle utvecklades i början på 1970-talet som en effekt av
oljekrisen och dess ökande priser. Långt tillbakagående erfarenhet av produktion av MTG finns tex.
i Nya Zeeland. Nya Zeeland, där en anläggning byggdes 1973, är helt beroende av importerad olja
och kunde på detta sätt producera ett inhemskt alternativt bränsle, då från naturgas. Av ekonomiska
skäl har ingen produktion skett sedan 90-talet.
MTG processen kan effektivt genom katalytisk reaktion omvandla metanol till kolväten, C2-C10,
med hjälp av zeolite ZSM-5 enligt (ref : Kirk-Othmer)

n/2 _2 CH3OH −←−→− CH3OCH3 +H2O_ −→ CnH2n −→ n_CH2_
2 CH3OH → DME→lätta olefier → Alkaner, högre olefiner, aromater
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Figur V-3: Processchema för Metanol-To-Gasoline processen som går via dimetyleter. (Källa KirkOthmer.)

V.5.2 Ekonomi
I Tabell V-4 listas skattade värden för produktion av metanol eller DME från biomassa.
Kostnaderna för produktion av metanol från biomassa är idag högre än kostnaderna på bensin (jmf
att det åtgår nästan 2 liter metanol per liter bensin). Dock är skalfördelarna stora och kostnaderna
vid en framtida marknad kan antas lägre. (Ecotraffic)
Tabell V-4 Produktionskostnad för biometanol som drivmedel.
Drivmedel
Kostnad
Metanol
(från biomassa/ved)
Metanol
(från skogsråvara)
Metanol, DME från
svartlutsförgasning

referens

5,6 kr/bensinekvivalent

Ecotraffic 2007

6 kr/bensinekvivalenter

Värmlandmetanol

3-6 kr/bensinekvivalenter

Skogsindustrierna
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Figur V-4. Produktionskostnader för biodrivmedel. Källa: Ecotraffic MSR
Well-to-Whell studien visar att metanol och DME från förgasning har lägst kostnader, se figur
ovan. Metanol producerat från förgasning har en produktionskostnad på 2,45 kr/bensinekvivalent
vilket är i det närmaste att jämföra med 3-6 kronor för inhemsk produktion uppskattat av
Skogsindustrierna, se tabell ovan.
Metanol kan blandas med bensin som tex. låginblandning (M3) på samma sätt som i dagsläget görs
med etanol vilket ger lägre omställningskostnader för distributionssystem, pumpstationer och
fordon. (Fjärrsyn, 2008)

V.6 Distribution
Metanol är ett flytande bränsle och system och infrastruktur för transport och distribution denna
typ av bränslen finns redan i hela Sverige. De nödvändiga åtgärder som krävs för att distribuera
metanol har redan tagits höjd för i samband med etanolinförandet. (jmf gas). Om man väljer
inblandning av metanol i bensin (typ M3) krävs inga speciella åtgärder kring distributionen. Redan
idag finns ett utbrett distributionssystem för metanol inom kemiindustrin. Omställningen av det
befintliga system som finns för tankstationer och lagring är relativt okomplicerat.
Metanol är vattenlösligt, vilket är en fördel vid eventuella läckage eller olyckor. Utspädningen skulle
ske snabbt och metanolen skulle snabbt spridas, en direkt förorening av närområdet skulle dock
kunna ske. Metanol är biologiskt nedbrytbart. Metanol är giftigt för människan och skall därför
behandlas med samma försiktighet som andra drivmedel. Kroppen kan ta upp metanol via
inandning och förtäring samt via huden och ge metanolförgiftning och hjärneffekter. Teknik för att
minska exponering och spill vid tankning likt de som förekommer på bensinpumpar idag antas
fungera effektivt.
Eftersom metanol är mindre lättflyktigt än bensin, så är också brand- och explosionsrisken lägre.
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V.7 Aktörer och marknad
Det finns flera aktörer på den svenska marknaden (en tänkt marknad då det idag inte finns någon
marknad för metanol som drivmedel). Internationellt sett finns ett flertal aktörer som producerar
metanol samt bedriver forskning och producerar vidareförädlade produkter.
Växjö Värnamo Biomass Gasification Center är ett forsknings- och utvecklingscentrum för
förgasning av förnyelsebara energiråvaror (främst biomassa) och därtill relaterade syntesgasprocesser
På den svenska marknaden etablerar sig just nu Värmlandsmetanol AB. Sverige siktar på att blir
först med att använda skogsråvara som förgasas för tillverkning av metanol (SvD 090316).
Värmlandsmetanol AB har köpt mark för fabriken utanför Hagfors kommun i Värmland och
skogsråvaran kommer att tas från närområdet med en radie av 10-15 mil. Fabriken förväntas kunna
producera 345 000 liter metanol per dygn. Det skulle svara för cirka 2 procent av bensinen till den
svenska bilparken. Räknat som M3, alltså inblandning av metanol på 3%, skulle detta motsvara nära på hela
det svenska behovet för inblandning. Fabriken kommer samtidigt att förse Hagfors kommun med
fjärrvärme, motsvarande 15 MW. Fabriken planeras att stå klar 2011/2012.
Kappa Kraftliner i Piteå har idag en pilotanläggning för svartlutsförgasning. Denna pilotanläggning
har en kapacitet på 3MW bränsle. Fokus framöver kommer att vara utveckling av syntesstegen för
drivmedelsproduktion från syntesgasen, främst bio-DME. Denna process är ju mycket nära
metanol-processen, så om metanol slår igenom istället för DME så kan ju denna kunskap lätt
användas.
Andra projekt är tex. Biokombi Rya, Göteborg, där olika förgasningsmöjligheter har undersökts. I
Trollhättan har EU finansierat undersökningar för förutsättningar för en storskalig
förgasningsanläggning.
Inställningen från fordonsindustrin är tveksamt och avvaktande. Metanol finns ofta med i
jämförelser mellan olika drivmedel men är i princip aldrig med i diskussionerna kring potentiella
framtida drivmedel. Att satsa på fel teknik är kostsamt. Därför känns fordonsindustrin avvaktande
vad gäller metanol. Oljeindustrin ser ingen marknad för metanol, pga. att efterfrågan inte finns. (ref
Ecotraffic)
Metanol från skogsråvara har i en undersökning på uppdrag av Vägverket (ref??) utsetts till
huvudkandidat för att ersätta bensin. Den är intressant även på sikt eftersom den fungerar direkt i
vissa typer av bränsleceller. (ref volvomag)

V.8 Styrmedel
EU:s drivmedelsdirektiv (98/70/EG) tillåter idag en maximal inblandning av 3 procent metanol (5
procent etanol). Det pågår idag inga diskussioner inom EU för att ta fram en standard för metanol
som drivmedel. Däremot diskuteras en höjning av den tillåtna inblandningen av etanol på upp till
10%.
EU:s biodrivmedelsdirektiv slår fast att medlemsländerna till år 2005 ska uppnå 2 % förnybara
drivmedel och till år 2010 5,75 %.
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EU-kommissionens förslag till direktiv om förnybar energi (N2008/1203/E) föreslår hårdare krav
och en kraftigt ökad användning av förnyelsebara drivmedel, inget specifikt kring metanol tas upp
här.
Flera typer av styrmedel och subventioner, skatter kan tänkas för att påverka och styra nyttjandet av
metanolfordon. Redan idag finns tex. styrmedel som skulle gynna metanol som drivmedel tex.:
 reducerade förmånsvärdet för miljöbilar,
 parkeringssubventioner,
 fri parkering för miljöfordon samt skattelättnader för biodrivmedel.
Inga speciellt riktade styrmedel för specifikt metanol som drivmedel finns idag.

V.9 Klimatvärdering och miljökonsekvenser
Luftföroreningar från transporter är ett stort problem i storstadsområden. NOx, partiklar samt
VOC ger allvarliga effekter på människors hälsa. De totala emissionerna (NOx, SO2 och partiklar)
från metanolfordon är mycket låga. För dieselmotorer är reduktionen av NOx emissioner stora.
(Vad gäller partiklar uppkommer dessa indirekt till stor del från uppvirvlande vägdamm vilket ej
påverkas genom drivmedelsbyte.) Vid nyttjande av ren metanol finns problematik vid kallstart
medför höga halter av formaldehyd, som är hälsovådlig.
Enligt ”Well-to-Wheel” studier har bränslen tillverkade via förgasning lägst påverkan. (ref
CONCAWE) ”Well-to-Wheel” analys innebär att klimatpåverkan från alla steg räknas in. Metanol,
DME och syntetisk diesel har mycket låg påverkan.
Biomassa som råvara för produktion av metanol eller vidareförädlat drivmedel medför minskade
halter av koldioxid från transport sektorn. Utsläppen från inrikes transporter var 20,8 miljoner ton
koldioxidekvivalenter år 2007. Om ca 25 % av transportsektorns fossila drivmedel byts ut mot
koldioxidneutralt drivmedel kan alltså ton koldioxidekvivalenter reduceras.
Sociala aspekter, arbetsmiljöförhållanden, barnarbete, påverkan på närmiljö mm är viktiga aspekter
att ta i beaktande. För metanolproduktion från biomassa eller svartlut från inhemska råvaror är
detta relativt lätt att studera, effekter på utvecklingsländer vid tex. ett ökat tryck på biomassa är mer
komplext, omställning av odlingsbar mark samt brukande av mark som varit obrukad.

V.10Forskning och utveckling
Både Volvo och Scania har vid flera tillfällen visat att man bedriver forskning och utveckling kring
nya generationens förbränningsmotorer. Volvo har presenterat sju olika lastbilar med olika
biodrivmedel, dessa kan köras på biodiesel från vegetabiliska oljor, syntetisk diesel från förgasning
av biomassa, metanol/etanol, DME (dimetyleter), biogas, biogas-vätgasblandning och en
tvåbränsleteknik med biogas som spetsats med biodiesel.
Forskning kring bland förbränningsmotorer med hög effektivitet samt ny teknik som bränsleceller
är intensiv. Fordonstillverkare runt om i världen har tagit fram prototyper på fordon med olika
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typer av motorer och drift, tex. DMFC (direktmetanolbränslecell) eller fordon för direkt
metanoldrift.
Forskning kring förgasning av svartlut samt förgasnings av GROT och skogsråvaror kommer att
vara avgörande för tillgången på koldioxidneutral syntesgas i Sverige. Energitekniskt centrum och
Chemrec driver idag intensiv forskning och en förgasnings pilotanläggning i Piteå.
I juni 2008 presenterade NyTeknik en framtidsmöjlighet i koldioxidutsläpp från industrin som en
av råvarorna till en ny metanolfabrik som Mitsui Chemicals ska bygga i Japan. Genom att tillföra
vätgas, som framställs genom fotokatalys av vatten, ska syntetisk metanol framställas.
Pilotanläggningen med en kapacitet på 100 ton metanol per år planers att tas i drift 2010 (ref
NyTeknik 080626).
Vattenfalls pilotanläggning, vid brunkolskraftverket Jänschwaldes i Brandenburg/Tyskland, för
koldioxidavskiljning och därmed möjlighet till att ta tillvara koldioxidutsläpp från fossilbaserad
kraftvärmeproduktion är mycket intressant, där eventuella win-win effekter kan erhållas.

V.11 Aspekter PREEM raffinaderi
För och nackdelar med metanolprodukter som drivmedel för Preem listas här:
Fördelar
+ System, infrastruktur och teknik för distribution finns för flytande drivmedel
+ Kolväten, kunskapen finns
+ DME, ersätter diesel för tunga fordon
+ Preem har erfarenhet av distribution av tex LPG som liknar DME (BG)
+ GTO, MTG eller annan vidareförädling, direkt inblandning i bensin
Nackdelar
- Produktion av syntesgas från biomassa kräver transporter och en process som klarar stora
volymer mm volymkrävande, transportproblematik
- Teknik för förgasning ej kommersiellt tillgänglig idag
- Korrosivitet samt hälsovådligt att hantera
- Konkurrens och osäkerheter kring råvarutillgång och dess prisutveckling
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Appendix 6
VI El
VI.1 Introduktion
Kapitlet Tekniskpår el diskuterar övergripande vad som kan förväntas från el som drivmedel till
vägtransportfordon år 2030. Arbetsgruppens arbetssätt har främst bestått i att kritiskt granska den
strida ström av rapporter, artiklar och utspel som kommer nationellt och internationellt gällande
elbilar, el som drivmedel m.m. Vi diskuterar även i viss utsträckning konkurrens mellan
förnyelsebara drivmedel och fossila (i Sverige och i utlandet), innebörden av 25 TWh fossilbränsleekvivalenter i Svensk fordonsflotta samt andra ämnen som diskuteras i rapporter och media.
Detta kapitel är upplagt enligt följande rubriker;
1) introduktion
2) definitioner, avgränsningar
3) kort om elhybrider
4) råvarutillgång
5) produktion, användning och distribution
6) aktörer, marknad, styrmedel
7) klimatvärdering och miljökonsekvenser
8) forskning och utveckling
9) omvärldsgranskning
10) slutkommentarer

VI.2 Definition av Teknikspår el
I detta kapitel om teknikspår el innefattas vägtransportfordon som drivs med hjälp av el.
Inom samlingsnamnet elbilar finns ett antal benämningar som bör särskiljas
– ‘elhybrid’ (HEV), exempel Toyota Prius
– ‘plugin-hybrid’ eller ’laddhybrid’ (PHEV), som tankas från el-nätet men som ej
finns på den svenska marknaden idag
– Elfordon innefattar lätta personbilar samt tunga transportfordon, men i denna fas
diskuteras framförallt personbilar
Hybrid är det begrepps som används för att beskriva ett fordon som använder två typer av drivlina.
Dvs, en kombination av förbränningsmotor och el-motor i fallet Teknikspår el.
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Avgränsningar
Arbetsgruppen fokuserar i detta kapitel främst på ladd-hybrider av anledningar som vi specificerar
mer noggrant senare i kapitlet. Mikrohybrider (tex Prius) är snarare energieffektivisering av
förbränningsmotorer än en del av Teknikspåret elfordon. I korta ordalag kan sägas att el-hybrider
bör vara en självklar lösning för höjd 'energieffektivet' inom vägtransporter år 2020, framförallt för
tunga transporter. På grund av körbeteenden för tunga transporter räknar vi däremot inte med att
laddhybrider kommer ha stort genomslag i detta transportsegment i framtiden.

VI.3 Kort om elhybrider
Som tidigare diskuteras kommer vi i denna studie inte noggrannare granska elhybrider, utan endast
nöja oss med en snabb genomgång. Elhybrider är att betrakta snarast som en höjning av
bränsleeffektivitet och dess introduktion kommer i och med detta att vara sammanhängigt med
utveckling av bränslekostnader för de transportslag som är av intresse.
Figur VI-1. : Prognos bränsleförbrukning i lastbilar, inkl bränsle-effektivisering mha hybrid
(Hofstedt, 2008).
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Ovanstående bild visar Scanias hypotetiska utveckling av bränsle-effektivitet i tunga fordon. I denna
syns att en 20% minskning i bränsleåtgång bör kunna nås med hybrid-teknik. För en
åkeribranschen som har stora kostnader för bränsle innebär en sådan besparing en stark
motivationskraft för att introducera sådan teknik.
I Figur VI-2 syns en kostnadssammanställning av elhybrid-tekniker och andra tekniker av intresse
för personbilar från Eurelectric (Eurelectric 2007). I denna sammanställning redovisas även
typexempel på CO2-utsläpp för vanliga förbränningsmotorer i personbilar (80 kW motor) och
motsvarande för elhybrid-lösningar.
Figur V10: Bild som visar motorkostnader för fordon inklusive vanliga el-hybrider, ca 4000 € extra
för en hybridmotorteknik, källa Eurelectric (Eurelectric 2007).

I Eurelectrics räkneexempel minskar en hybrid CO2-utsläppen från 181 till 145 g / km (2,5 - 2 MJ
/km, eller 0.7639 till 0,6 liter / mil bränsleförbrukning) för bensinbilar och från 147 till 128 g / km
(2 - 1,7 MJ / km, eller 0,5540 till 0,47 liter / mil bränsleförbrukning) för dieselbilar. Utsläppen är
beräknade enligt 'well to wheel'-metoden. Genomsnittlig transportlängd för personbilar i Sverige år
2005 var ca 15 000 km / år. Med ett antaget bensinpris på ca 10 kronor litern innebär detta en
kostnadsbesparing på ca 2300 kronor / år för en bensinbil. Investeringskostnaden på ca 40 000 - 50
000 SEK som anges i Eurelectric visar att det då inte var en kostnadsbesparing för en
personbilsinnehavare att investera i en hybrid (avskrivningstiden skulle vara mer än 10 år).
Kostnaderna för hybrid-teknik har sedan dess antagligen minskat och kommer att fortsätta minska,
så detta är en sanning under omprövning.
39
40

energiinnehållet i bensin är ca 32 MJ / liter
energiinnehållet i bensin är ca 36 MJ / liter
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Är hybridteknik en kostnadseffektiv åtgärd för att minska CO2-utsläpp?
Enkel annualisering av investeringskostnader och utsläppsminskningar givet samma antaganden
som ovan + årliga bränslekostnadsbesparingen visar att motsvarande åtgärdskostnad skulle vara
4800 SEK / ton CO2 (~480 € / ton CO2), vilket inte kan anses kostnadseffektivt i jämförelse med
åtgärdskostnaden i andra sektorer. Denna siffra antar 10 års livstid på bilen, 15000 km / år, 4 %
årlig ränta på investering (lågt för privatpersoner), 10 kronor per liter bensin, 20% bränslebesparing.
Till hybridens försvar kan däremot sägas att följande alternativ var för sig gör hybriden till en
kostnadsbesparing för bilägaren:
1. Investeringskostnaden sjunker till 23000 kronor per fordon,
2. Bilen körs i 21 år,
3. Bensinpriset höjs till 17,50 i pumpen
4. Bränslebesparingen blir 40 % istället för 20%
En snabb rimlighetsbedömning är att högre bensinpriser och sjunkande investeringskostnader leder
till att hybriden blir direkt lönsam för privatpersoner till år 2020. Om investeringskostnaderna
sjunker med strax under 4 % per år är hybriden lönsam till år 2020, allt annat lika.

VI.4 Råvarutillgång
Råvarutillgång i form av el anses allmänt inte vara problem inom Europa och därmed inte av större
intresse för Teknikspår el. Den Europeiska branschorganisationen för el-producenter,
EURELECTRIC har låtit Tekniska Universitet i Tessaloniki köra sin energisystemmodel PRIMES
för att studera ifall ökad el-produktion kan användas för att möta EU:s miljömål (Eurelectric 2007).
Föga förvånande blev svaret ja. I detta scenario ökades EU25:s el-behov till ca 4000 TWh år 2020,
som jämförelse med den dåvarande baselinens 3600 TWh. Ökningen motsvarar 4 gånger det fossila
energibehov som behövs i Sveriges vägtransportsektor år 2005.
Det som däremot är intressant för Teknikspår el är vilken råvara som används för elproduktion. De
senaste publicerade prognoserna med PRIMES modellen, som simulerar eventuella konsekvenser
av EU:s beslutna klimat- & energipaket visar att för EU:27 så kommer 20 % av elproduktionen
komma från förnyelsebara källor år 2020 (23 % år 2030) enligt deras baseline (Capros mfl. 2008). 21
% respektive 20 % kommer från kärnkraft år 2020 och 2030 enligt samma scenario. Fortfarande
kommer ca 59 % av elen vara från fossila källor år 2020 (57 % 2030). Stora nationella variationer
föreligger. I korta ordalag kan sägas att en stor del av elektriciteten i EU-27 kommer från fossila
källor även i framtiden. Andra råvaror av intresse är de som kommer att behövas för produktion av
batterier, men inte heller i detta fall beräknas tillgången på råvara vara av större vikt för Teknikspår
el i denna studie även om en stark global ökad efterfrågan ökar konkurrens om de tillgängliga
resurserna (se nedan).

VI.5 Produktion, användning och distribution,
Produktion – batterier
I dagens elhybrider används batterier av typen Nickelmetalhybrid (NiMH). Även om dessa batterier
har en förhållandevis låg energilagringsförmåga i förhållande till vikten, har de varit tillräckliga i
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elhybrider där en förbränningsmotor står för primära framdrivningen. Framtidens elbilar och
laddhybrider ställer högre krav på räckvidden för den rena eldriften, och därmed högra krav på
batteriets energilagringsförmåga. Det stora genombrottet för laddhybrider och elfordon är direkt
beroende av utvecklingen av batterier med högre prestanda än dagens NiMH-batterier.
Stora mängder utvecklingsmedel satsas i dag från världens industriländer på litiumjon-batterier.
Dessa har en högre energidensitet än NiMH-batterier, men har tidigare haft problem med livslängd,
säkerhet och pris. Till exempel uppstod en serie bränder i litiumjon-batterier under 2006. Även om
dessa batterier används i andra tillämpningar än fordon, ägnas stora resurser åt att utveckla
batterier som inte ska kunna brinna. Säkerhetsaspekterna är naturligtvis viktiga för branschen, men
lagringskapaciteten är den dominerande utvecklingsparametern. Litiumjon-batterier anses ha en
potentiell lagringskapacitet på 200-300 Wh/kg, men uppnår i dagsläget till ca 100 Wh/kg. Detta kan
jämföras med dagens NiHM-batterier som når ca 80 Wh/kg. Serietillverkning av litiumjon-batterier
förväntas finnas år 2010 eller kort därefter (Elforsk, 2008).
Utöver prestandautmaningar för batteriutvecklingen har det funnits farhågor kring tillgängligheten
av de nödvändiga metallerna. Björn Sandén har visat att dagens kända fyndigheter av litium skulle
totalt kunna räcka till över en miljard bilar (Andersson, 2001). Dock, givet en snabbt stigande
efterfrågan, kan problem uppstå i att få tillgång till råvaran. Stora delar av världens litiumfyndigheter
finns belägna i Tibet och Sydamerika. Det är i dag oklart hur dessa länder kommer att hantera sina
resurser och i vilken utsträckning omvärlden kan ta del av dem. Det finns dessutom risker med en
påskyndad utvinning som kan ge en sämre effektivitet i brytningen – en snabb utvinning kan ge
mindre litium.41
Som ett resultat av det markant ökade intresset för litium till batterier är Europas första litiumgruva
planerad att öppna 2010 i finska Österbotten.
Produktion – fordon
Allt fler fordonstillverkare riktar utvecklingsmedel mot framtagning av antingen rena elbilskoncept
eller hybridiseringar mellan el och förbränningsmotorer. General Motors (GM), BMW, DaimlerChrysler med flera har utvecklingsprogram för elhybrider, och har i diverse sammanhang kunnat
visa upp demonstrationsexemplar. Japanska Toyota var tidigt ute med lansering av den
serietillverkade Toyota Prius, den första generationen fanns till försäljning redan 1997 i Japan.
Toyota Prius är en hybrid bestående av förbränningsmotor, elmotor, generator och batteri. Batteriet
laddas av elmotorn vid medelhög belastning eller av elmotorn vid inbromsningar. Elmotorn avlastar
förbränningsmotorn vid acceleration och vid långsam körning kan bilen drivas enbart på elmotorn.
Konceptuellt har Toyota Prius varit en succé och uppmärksammats världen över för sin
bränslesnålhet och, för sin tid, nya teknik.
Japan anses vara världsledande inom hybrider med både Toyotas Prius samt Hondas Insight som
framgångsrika exempel. Nästa steg för fordonsbranschen är utvecklingen av hybridiseringar med
primär framdrivning från elmotorn där förbränningsmotorn agerar komplement för att öka
räckvidden och där laddning sker från elnätet. Parallellt pågår även utvecklingen av rena elfordon.
Där västvärlden och Japan har försprång inom de traditionella förbränningsmotorerna och
hybrider, rustar Kina för att bli världsledande inom elbilar.
År 2008 tillverkades 2 100 elfordon i Kina. Ambitionen är att öka produktionen till 500 000 vid
slutet av 2011. Redan i år lanseras världens första serietillverkade laddhybrid av Kinesiska
41

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.217575/ravaran-som-kan-satta-stopp-for-elbilsboomen
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tillverkaren BYD Auto. Modellen F3DM erbjuder ägaren möjligheten att ladda bilen via det egna
eluttaget. En laddning anges av tillverkan ge bilen en räckvidd på ca 10 mil. F3DM kommer i ett
första steg att säljas till företag i Kina till ett pris beräknat till 176 000 SEK, därefter kommer den
att finnas till försäljning för privatpersoner. Företaget utreder om F3DM uppfyller de säkerhetskrav
som ställs i USA och Europa, vilket i så fall skulle möjliggöra export.
Oavsett om BYD Auto lyckas exportera F3DM till västvärlden eller inte, byggs nu kompetens upp i
Kina kring produktion och användning av elfordon. Vid sidan av BYD Autos produktion pågår
andra satsningar mot både laddhybrider och rena elfordon (exempel, Zotye Electric). Toyota
förväntas lansera en serietillverkad laddhybrid tidigast 2010.
I Sverige är Volvo Lastvagnar tidigt ute med hybridisering av tunga fordon. Tekniken är att jämföra
med Toyotas Prius; fordonet drivs primärt av en förbränningsmotor, elmotorn nyttjas framför allt
vid acceleration. Även om det är osäkert exakt när Volvo kan lansera serie-tillverkade hybrider,
förväntas de finnas tillgängliga på marknaden inom ett par år.
I Västsverige annonserade nyligen EV Adapt sitt samarbete med Italienska Fiat. Avsikten är att
konvertera Fiat 500 till ren eldrift med EV Adapts egenutvecklade drivlina och Alelion AB:s
batterier. I september i år kommer de 400 första bilarna att kunna levereras.
Elfordon har en uppskattad merkostnad på ca 20 % i jämförelse med motsvarande konventionella
fordon (Concawe 2006, 2007).
- Användning:
Från ett användarperspektiv innebär eldrift få direkta fördelar vid körning (möjligen minskat buller)
men ett par svåröverkomliga hinder är: att tanka fordonet (ladda) tar betydligt längre tid för el än
konventionella bränslen samt räckvidden per laddning. Laddningstiden beror av effekten på
tillgängliga laddningsenheter. Bil- och eljättarna i Europa har nyligen enats om en universalkontakt
för laddning som kommer att kräva en spänning på 400 volt. Universal-kontakten möjliggör
laddning av elbilar med samma standard i all EU-länder. En spänning om 400 volt minskar
laddningstiderna betydligt, som beroende på batteri kan variera mellan 3 och 10 timmar för
befintliga fordon.
Figur VI-3: Den nya pluggen för laddning av el-bilar, 400 volt, RWE, redovisad i Hallands Nyheter,
2009).

Tabell VI-1 ger info om laddningstider för ett antal spänningar och strömstyrkor för laddning av
ladd-hybrider.
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Tabell VI-1: Laddningstid som en funktion av spänning och strömstyrka (Bergman, 2007).

Majoriteten av vardagsbehoven för en privatbilist , som i genomsnitt reser 5 - 30 km dagligen
(Helminen, 2007), ryms inom de flesta elbilars räckvidd. Däremot finns det få befintliga hybrider
eller rena elbilar som klarar av sträckor över 100 km på en laddning. Alltså finns det behov utöver
de vardagliga som dagens eldrift inte klarar av att täcka. Därför behöver eldriften kompletteras
antingen med förbränningsmotor i samma fordon (hybrid), eller så måste man öka tillgängligheten
till olika fordon som uppfyller olika behov (antingen ha flera fordon i samma hushåll, eller
gemensamt ägande via bilpooler). Oavsett om elfordon kommer att dominera framtidens
privatbilism eller inte är det sannolikt att flytande drivmedel inom överskådlig tid kommer att fylla
funktionen av transporter bortom eldriftens begränsade räckvidd.
- Distribution:
Som nämnts ovan har Europas fordons- och kraftindustri enats om att elfordon kommer att
standardiseras för en spänning på 400 volt för laddning. Detta medför naturligtvis att användare
kommer att få konvertera befintliga eluttag för att möjliggöra laddning vid sidan av de laddstolpar42
som diverse marknadsaktörer förväntas installera. Regeringen har nyligen i samverkan med Sveriges
dominerande elbolag börjat planera för en utbyggnad av infrastruktur för laddning av elfordon.
Elfordon väntas spela en viktig roll för Sveriges (och världens) framtida biltransporter och därför är
det angeläget att bygga ut infrastruktur snarast. Utbyggnaden av distributionsnätet kommer
antagligen ske med en kostnad som kommer att öka priset på el till bil. En utbyggnad av en ny
infrastruktur tar dessutom tid.

VI.6 Aktörer, marknad och styrmedel
De aktörer som är inblandade i distribution av fordon och batterier har presenterats under avsnitt
(d) och kommer inte att redovisas noggrannare i detta avsnitt. Det som kan sägas om marknaden
för el är att den är etablerad. Marknaden för elbilar är under uppvaknande och därmed utsatt för
vilda idéer, gissningar och spekulationer (mer om detta i avsnitt (h).
Om man ska diskutera elbilens konkurrens med andra förnyelsebara drivmedel tycker vi oss se två
tendenser.

42

Språkrådet utsåg ”laddstolpe” till mars månads nyord: http://www.sprakradet.se/4041
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1. Konkurrensen mellan el som drivmedel och andra förnyelsebara drivmedel tycks vara störst i
personbils-segmentet (se Tabell VI-2).
Tabell VI-2: Konkurrens mellan el och flytande drivmedel, fördelat på fordonslag

Konkurrens mellan gas/flytande drivmedel och el?
Fordonstyp

Låg

mellan

MC

hög

Kommentar

X

Personbil

X

Buss

X

Eventuell el/vätgaskombination ökar konkurrens

lätt lastbil

X

Eventuell el/vätgaskombination ökar konkurrens

tung lastbil
arbetsmaskiner

X
X

2. Konkurrens mellan el och biodrivmedel är delvis kopplad till klimatnyttan hos en elbil, vilket är
strängt kopplat till den bränslemix som används för att producera elen. Klimatnyttan (beräknat på
genomsnittlig elproduktionsmix) med en elbil är stor i länder som t ex Sverige som producerar
majoriteten av den el som används inom landet med vattenkraft och kärnkraft. Detta givet att elen
som bilen kör på produceras på detta sätt och inte produceras med hjälp av fossila bränslen.
Klimatnyttan med en elbil riskerar att vara lägst i länder med mycket kol i sina energisystem,
exempel på dessa finns främst i Östeuropa. Capros mfl (2008) beräknar i sina modellresultat att
användningen av samtliga energibärare förutom olja kommer att öka fram till 2030, så vilken
klimatpåverkan som elen till elbilar kommer att ha och hur den ska beräknas återstår att se. Ett sätt
att försäkra sig om stor klimatnytta för elbilar är att se till att de drivs med el som ej ger upphov till
CO2-utsläpp. T ex med hjälp av miljömärkning av el. Samtidigt behöver det inte heller vara en
konkurrens mellan el och biodrivmedel eftersom laddhybrider skulle kunna använda biodrivmedel
istället för bensin/diesel.
De styrmedel som finns verkar mer och mer vara anpassade för att styra in elbilar på samma villkor
som andra förnyelsebara drivmedel. Som stöd för detta kan nämnas att man i EU:s klimat och
energipaket diskuterar förnyelsebara drivmedel snarare än biodrivmedel.

VI.7 Klimatvärdering och miljökonsekvenser
- Klimatvärdering
Klimatvärderingen från laddhybrider är, som sagts tidigare, beroende på det bränsle som används
för elproduktion. Som tidigare presenteras beräknas EU:27s elmix till ca 59 % bestå av fossila
bränslen år 2020, och om man antar att denna elmix motsvarar den el som används innebär det att
klimatvärderingen av laddhybrider blir mindre positiv än om enbart el från t ex vindkraft skulle
användas.
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Följande figur är hämtad från Sten Karlssons presentation under Energitinget 2009, vi har
dessutom lagt in indikationer på ungefärliga utsläpp från olika elmixar. Figur VI-3 visar CO2-utsläpp
från en elbil beräknat enligt WTW-metoden, samt utsläppen i form av avgaser (TTWolja).

TTW olja

EU:25 elmix

Gaskondens

Svensk elmix

Figur VI-3. CO2-utsläpp från konventionell bil och elbil (Sten Karlsson, 2009 + egen bearbetning)

I följande tabell redovisas CO2-utsläppen för olika sätt att framställa el, samt alternativa sätt att
beräkna utsläpp av CO2. Denna bild visar på den osäkerhet och variation som föreligger i
energiåtgången i el-motorer i personbilar. Karlsson mfl. räknar med en åtgång på ca 0,12 kWh /
km, medan nedanstående referens räknar på 0,2 kWh/km, vilket har stor påverkan på resultaten.
Tabell VI-3: Utsläpp av CO2 kopplat till användning av el i bil.
g CO2/kWh
Kolkraft
Marginalel (i huvudsak kolkraft)
Genomsnittlig el i EU 415
Genomsnittlig el i Norden
Genomsnittlig el i Sverige
Förnyelsebar
Genomsnittlig svensk bil

800
750
415
58
20
~0

g/km CO2 för elbil
(0,2 kWh/km)
160
150
83
12
4
~0
174

- Framtidsprognoser för el-behov?
Som tidigare presenteras i kapitlet så beräknas EU:27s elmix till ca 59 % bestå av fossila bränslen år
2020. Elbehovet inom EU:27 och Sverige beräknas öka och samtliga energibärare som används för
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elproduktion. CO2-utsläpp från elproduktion kommer att ändras över tiden. För EU27 och Sverige
visar följande tabell (VI-4) de genomsnittliga utsläppen från en elbil som använder 0,12 kWh el per
km, samma värde som anges av Karlsson (2009).
Tabell VI-4: CO2-utsläpp enligt PRIMES-modellens analys av EU:27 C&E paket, baseline Capros
mfl. (2008).
2005
2010
2015
2020
2025
2030
EU27 El-produktion,
brutto
3275359
3568320
3839408
4078237
4272996
4408034 [GWh]
EU27 CO2-utsläpp
el/fjärrvärme
1374.9
1350.9
1430.8
1482.8
1509.5
1462.5 [Mton CO2]
Sverige Elproduktion, brutto
158341
172992
185921
188746
190416
191585 [GWh]
Sverige CO2-utsläpp
el/fjärrvärme
5.5
4.9
8.2
6.7
6.7
5.4 [Mton CO2]
EU27 elmix TTW
50
45
45
44
42
40 [g CO2 / km]
CO2 utsläpp / km
Svensk elmix (TTW)
CO2 utsläpp / km
4
3
5
4
4
3 [g CO2 / km]

Som jämförelse med ovanstående tabell (VI-4) kan sägas att en vanlig personbil släpper ut ca 160 180 gram CO2 / km (TTW). En 'miljöbil' får i dagsläget släppa ut max 120 gram CO2 / km.
Ovanstående tabell hämtar resultat från de senaste publicerade körningarna med PRIMESmodellen, där resultatet är en betydande mängd kol i Svensk elproduktion. CO2-utsläppen
inkluderar dessutom utsläpp från fjärrvärmeproduktion, vilket gör att utsläppen per kilometer är
större än vad de bör vara. Med en svensk elmix som i dagsläget beräknas ha utsläpp på ca 20 g CO2
/ kWh skulle motsvarande utsläpp per kilometer vara 2,4.
I ovanstående beräkningsexempel använder vi en el-åtgång på 0,12 kWh per km. Det bör nämnas
att Energimyndigheten i sin senaste underlagsrapport (ER 2009:20) antar att el-åtgången för elbilar
ligger på 0,24 kWh per km inklusive förluster. En siffra som enligt underlagsrapporten antagligen är
en överskattning. Om man använder detta värde dubblas CO2-utsläppen från elbilar i tabellen ovan
- 25 TWh fossilbränsleekvivalenter
Med samma antaganden om körmönster och bränsleförbrukning som antogs för elhybrider ovan
kan man enkelt beräkna antal elfordon (personbilar) som motsvarar 25 TWh fossila bränslen. En
snabb sammanställning visar att 25 TWh fossilbränsle ungefär motsvarar 2,4 miljoner personbilar
som kör 1500 mil om året. Dessa fordon står då tillsammans för ca 6300 kton CO2 -utsläpp (174 g
/ km). Genom att ersätta dessa 2,4 miljoner fordon med elfordon skulle utsläppen minskas till
följande nivåer:
Tabell VI-5: Utsläpp från el motsvarande 25 TWh fossila bränslen i personbilar (TTW)
Fossilbränsle
6264 kton CO2
Svensk elmix
86 kton CO2
Nordisk elmix
251 kton CO2
EU27-mix
1 810 kton CO2
'Grön el'
Anders fyller i

Utsläppen kopplade till fordonstillverkning är i dessa siffror undantagna då det värde vi fått fram
(27,84 g CO2 / km) är omotiverat högt enligt våra bedömningar. Därför redovisas endast TTW-
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resultat. Tyvärr har vi i detta läge inte heller fått fram merkostnader kopplat till laddhybrider och
kan därför inte heller beräkna åtgärdskostnad av att införa laddhybrider.
- Andra miljökonsekvenser
Energieffektivitet är också mycket viktigt vid diskussion av miljönyttan med en åtgärd för att
minska CO2-utsläpp. Karlsson visar i Figur VI-4 att totala energieffektiviteten (när man inkluderar
både drivmedelsproduktion och drivemedelsanvändning, WTW) inte nödvändigtvis är så överlägsen
fallet med fossilbränslen.

Figur VI-4. Energieffektivitet (Karlsson, 2009)

VI.8 Forskning och utveckling
I takt med att förnyelsebar elproduktion ökar, i synnerhet från vindkraft, ställs också allt högre krav
på drift och underhåll av elnäten. Vindkraft är en så kallad intermittent kraftkälla – produktionen
varierar med vindstyrkan och tillskottet av el till elnäten blir fluktuerande, och behöver
nödvändigtvis inte matcha efterfrågan. Elsystem med hög andel sådana kraftkällor blir svåra att
dimensionera för att tillgodose variationer i elanvändningen. Dagens elnät saknar i princip
möjligheter för lagring av överskottsproduktion, likväl som att en mängd reserv-kraftverk43 är
nödvändiga för att tillgodose tillfälliga toppar i elbehovet eller förluster av kraftproduktion.

Traditionella reservkraftsverk är klart dominerade av fossil energi. I Sverige utgörs merparten av
oljekondenskraftverk och naturgasturbiner.
43
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Problem med lagring av överskottsel och att möta topplaster i elanvändningen är välkända; att
underhålla nationella elnät är en ständig balans mellan att möta användarnas behov med tillgänglig
produktion och att skapa stabila strömmar av el. På senare år har elbilar uppmärksammats som en
möjlighet att möta överproduktion och jämna ut elnätets toppar och dalar. Teoretiskt kan
stillastående elbilar uppkopplade mot nätet laddas med överskottsproduktion som annars inte kan
tas till vara. I fallet med t.ex. vindkraft sker stor del av elproduktionen under nattetid då både
hushåll och industrins behov är låga, men det å andra sidan är lämpligt att ladda fordon. Vice versa
är det möjligt att urladda batterier från elbilar och föra ström tillbaka till nätet. Principen kallas för
”Virtuella kraftverk” och förutsätter naturligtvis samförstånd mellan nätoperatörer och bilägare via
tydliga spelregler för när ström kan föras mellan fordon och nätet, och under vilka förutsättningar.

VI.9 Omvärldsgranskning.
- Danska och Israeliska investeringar i laddstolpar och batteri-byteshandel
(http://www.betterplace.com/company/press-release-detail/better-place-israel-signs-agreementwith-jerusalem-to-shift-to-electric-tra/)
- Elbilar som ”mikro-kraftverk” för att tillvarata överskottsproduktion från interminenta
kraftkällor (Bradley & Frank, 2007)
- McDonalds laddstolparprojekt i Sverige,
(http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article500693.ece?commentsort=1)
- John Holmbergs Japanska exempel på nya tankesätt (elnätsfri mikroproduktion och
lagring av el mha elbilar och solceller)
- http://www.dn.se/ekonomi/ny-batterifabrik-ger-bilindustrin-hopp-1.843973
- Energimyndigheten (ER2009:20) prognosticerar att det kommer finnas ca 85 000 elbilar
och laddhybrider i Sverige år 2020.
- Referat av Mckinsey studie av elbilars potentiella användning i stora städer visar att uppåt
15 % av nybilsförsäljningen skulle kunna vara elbilar till år 2015 (www.wbcsd.org)44
- Leksakstillverkarna gillar el-bilar (se bilderna nedan):
- Och på senare tid har även mer 'folk-bilar' blivit föremål för elbilsintresse45.
(http://t360.idg.se) (se bilderna nedan)
- "Den som hävdar att elbilen är klar för kommersiella marknaden har antingen ingen aning om
teknikutveckling, eller så är man ansvarslös" - Detta sade en av cheferna för Bosch, Franz Fehrenbach
under en politikerträff i Berlin. Artikel publicerad i Ny Teknik den 22 juni 200946.

Figur Vi-5: Koeniggsegg Quant, 0 - 100 på 5.2 sekunder, 512 hk, solceller i karossen...

http://www.wbcsd.org/plugins/DocSearch/details.asp?type=DocDet&ObjectId=MzcxMDY
http://t360.idg.se/2.8229/1.283525/8-miljobilar-som-stjal-showen-idetroit?utm_source=anp&utm_medium=email
46 http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article597866.ece
44
45
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Figur Vi-6: Tesla Roadster, finns i USA, 0-100 på ca 4 sek, 150 km per laddning?

Figur VI-7: Chevrolet Volt, ca 60 kilometer per laddning

Figur VI-8: Konceptmotorcykel, Vectrix
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FigurVI-9: Volvo C30 - pluginhybrid

Figur VI-10: Nissan Leaf (som ska tas i produktion under året 2010)

VI.10 Slutkommentarer
Budskap:
 Elbilar och pluginhybrider är med största sannolikhet mest intressant för lätta personbilar
och inte för tunga, längre transporter
 Klimatnyttan för laddhybrider: beror av bränslemix vid elproduktion, t.ex. stor skillnad
mellan Sverige och övriga EU (USA: 70 % fossil 543 g/kWh, EU: 54 % fossil 387 g/kWh,
Sverige: ~20g/kWh). Klimatnyttan beror också på vilket flytande bränsle som används
jämte el i fordonet (om biodrivmedel blir klimatnyttan förstås högre än om fossilt bränsle).
 För att undvika framtida problem med vilka energibärare som används för att producera el,
bör det funderas kring om elbilar eller laddstationer ska abonnera på grön el eller liknande
certifikatsystem
 El-priset för elbilar är en osäkerhet som bör beaktas vid resonemang kring hur attraktiva
elbilar kommer vara i jämförelse med andra fordon. Priset på el kan till exempel drivas upp
av separata system för laddning som skiljer sig från de 220 Volts uttag som idag finns lätt
tillgängligt i svenska hushåll
 Hybrid-drivlinor kommer antagligen vara nödvändiga för längre räckvidd. Vilket innebär
att användning av flytande bränsle inte kan uteslutas. Men det är mycket möjligt att
biodrivmedel skulle kunna utgöra det flytande bränslet i en laddhybrid
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Oavsett om elfordon kommer att dominera framtidens privatbilism eller inte är det
sannolikt att flytande drivmedel inom överskådlig tid kommer att fylla funktionen av
transporter bortom eldriftens begränsade räckvidd
Ökad användning av el-fordon medför andra miljönyttor än de relaterade till minskad
klimatpåverkan: NOx, partiklar, marknära ozon, buller (främst på sträckor med låga
hastigheter)

Övriga kommentarer
* Alla motorfordon bör i framtiden återvinna bromsenergi = vara mer energieffektiva.
Investeringskostnaden måste däremot sänkas för att detta i jämförelse med andra sektorer ska
kunna räknas som en kostnadseffektiv åtgärd för att minska utsläpp av CO2.
* återvinning av batterier måste kommas ihåg i diskussionen
* PREEM som producent av biodrivmedel bör kika på konkurrensen mellan olika fordonsslag och
även titta på länder där el är ett dåligt alternativ (med höga CO2-utsläpp).
* PREEM bör i fortsättningen även hålla koll på om det kommer fler laddhybrider som kombinerar
el med biodrivmedel. Detta skulle kunna leda till en ökad efterfrågan på biodrivmedel.
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Appendix 7
VII Sammanställning av intervjusvar
VII.1 Inledning
En marknadsundersökning utfördes av IVL med syftet att ta reda på hur aktörer ser på den svenska
och den globala marknadens utveckling, vilka styrmedel som krävs samt hur detta påverkar
råvaruproduktionen för drivmedel inom de sex olika teknikspåren fram till år 2030. Målet med
undersökningen var att höra synpunkter från olika branscher och organisationer som har
anknytning till de olika teknikspåren. De utvalda aktörerna fick först per telefon svara på om de var
intresserade av att vara med i undersökningen, sedan mejlades marknadsundersökningen ut till
aktörerna som valt att delta. Resultatet blev att 8 stycken olika aktörer deltog i undersökningen:
Lantmännen energi, Perstorp, Södra, Business Region Göteborg, LRF, Fortum, Volvo
personvagnar och Volvo lastvagnar. Marknadsundersökningen delades in i tre olika områden:
användning och teknikspår, råvaror och producenter.

VII.2

Användning och teknikspår

VII.2.1 Teknik, marknad, konkurrens
1. Vilka utmaningar eller hinder med teknikutveckling, marknadsutveckling, samt
konkurrens mellan marknader och aktörer inom Sverige anser du är de största med
avseende på fordons och energibärarens (drivmedel) utveckling för att nå en minskning
av vägtrafikens klimatpåverkan fram till år 2030?
Utmaningar:
 Globala och långsiktiga lösningar
Lösningar som innan var globala kommer att bli mer lokala. Petroleumprodukter är relativt lika
över hela världen, men biobränsle och vegetabiliska oljor skiljer sig väldigt mycket åt. Den svaga
ekonomiska konkurrenskraften gentemot fossil energi har avgörande betydelse. Utveckling av
drivmedel kräver stora och långsiktiga investeringar, vilket kräver stabilitet, långsiktighet och god
energipolitik.
 Innovation och effektivare metoder
Det behövs effektivare metoder att transportera gods som kan nås genom att integrera lastbil, tåg
och båt på ett bättre sätt. En av de största utmaningarna anses vara att få ihop biodrivmedel med eldrivlina på det mest energieffektiva sättet. Vid framtagning av ny teknik för drivlinor är resurser en
viktig fråga.


Hög-inblandning/rena biodrivmedel
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Hög-inblandning eller rena drivmedel är en stor utmaning som kräver stora investeringar i
infrastrukturen och fordon för att komma upp i volymerna som krävs. Detta kan också leda till att
man hamnar i ett icke-optimalt system som minskar investeringsviljan och beslutsbenägenheten hos
politikerna.
 Politiska beslut och styrmedel
Politikernas roll är av stor betydelse. För att kunna hinna ifatt de fossila drivmedlens försprång så
måste övergripande och långsiktiga styrmedel till då det tar fem år för att utveckla en ny drivlina.
Teknikneutralt regelverk nödvändigt för stöd och subventioner i den tidiga utvecklingsfasen,
samtidigt som man måste agera kortsiktigt för att undvika problem, men också stimulera olika nya
initiativ.
Den svenska basstyrmedel strategin har huvudsakligen varit inriktad mot efterfrågesidan, gällande
energi- och koldioxidskatt, vilket visat sig vara framgångsrik. Denna strategi behöver kompletteras
med styrmedel mot utbuds- och produktionssidan, som exempelvis produktions- och
investeringsstöd, för att snabbare nå resultat och teknikupphandling. Det är viktigt att göra Sverige
till ett intressant land att investera i inom energisektorn.
 Forskning och utveckling
Det behövs satsning på forskning och utveckling, samt satsning på att påverka attityder, sprida
information, rådgivning etc.
Hinder:
 Brister i planering av styrmedel
Fortvarighet i samhällets stöd är till investerare är osäker gällande exempelvis hur länge
skattebefrielser varar, hur slår en kvotplikt, hur gör man i andra EU-länder etc. Det politiska
agerandet kan även ge oanade effekter, som i fallet med ändrade skatte- och tullregler för etanolen
som gav en negativ effekt eftersom investerare blev tveksamma till att investera på
biodrivmedelområdet i Sverige. Detta påvisar att det politiska agerandet är av stor vikt för framtida
investeringar i biodrivmedel.
 Osäkerheter kring vad marknaden vill ha: ”Moment 22”
Sverige är en liten marknad som påverkas av den globala marknaden. Det råder ett ”Moment 22”
där alla väntar på alla: bränsleindustrin, fordonsindustrin och lagstiftning.
Det är viktigt för investerare att veta att produkten går att sälja, och vad kunden vill ha under ett
projekts livslängd. Detta kan äventyras då olika aktörer lobbar för sin idé, etanol-lobby, gas-lobby,
DME-lobby etc. Fordonstillverkare kan inte satsa på bara en modell eller en teknik, utan måste
satsa på flera. Detta gör att investeringskostnaderna blir högre än om bränslet som används till
fordonsindustrin är lika över hela världen. Olika drivmedel finns, samt olika motorer och teknik för
produktion men ingen börjar bygga en helt ny fordonsflotta och ny distributionsanläggning om inte
bränslet finns framme. Ett alternativbränsle kan inte “slå” om det inte finns ett internationellt
distributionsnät. En annan åsikt är att fordonsindustrin har en gamla och förlegad struktur och
håller sig till förbränningsmotorerna som de gjort i över hundra år, och det har inte skett någon
större utveckling där. Det uppstår en ’hönan och ägget’ situation eftersom ingen heller utvecklar en
ny bränsleproduktion om inte efterfrågan finns. Att ”låta alla blommor blomma” är en rimlig
strategi i tidiga utvecklingsfaser. Men när man skall bestämma sig för stora övergripande satsningar
som leder till skalfördelar, så som med de fossila alternativen, gäller det att man vet att
investeringarna står sig långsiktigt.
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Uppfattningen att den framtida lösningen kommer att bli så bra att man väljer att inte satsa
tillräckligt på befintliga alternativ till fossila bränslen eller parallella spår kan göra att utvecklingen
inte går framåt. Det råder en splittrad mening om vilka bränslen och tekniker som det bör satsas på.


Tillgång och konkurrens om biomassa kan vara de största hindren för flytande drivmedel i
Sverige.
Konkurrens om biomassa gör att andra aktörer på marknaden, så som kraftvärme, har högre
betalningsförmåga. Men så länge som världen domineras av fossila bränslen kommer den att styras
av hur marknaden kommer att se ut framöver. Systemverkningsgrad och miljöpåverkan, påverkar
flytande biodrivmedel negativt.
 Säkerheten för elfordon
Ett möjligt hinder för elektrifiering av fordon är om säkerhetskraven minskas. Bilarna har flera nya
faktorer som påverkar detta, dels högspänning som vid en räddning kan innebära problem, och dels
att batterier behöver packas på ett sätt i bilen. Materialvalet i batterier bör väljas så att ingen skada
sker vid en olycka eller packas in så att behållaren för batterier klarar en olycka. Likaså är
totalkostnaden för kunden en viktig fråga, då kapitalkostnad för bilen, servicekostnader och
bränslekostnader är viktiga faktorer.

VII.2.2 Aktörer, Branscher, Produktionskapacitet
2. Vilka utmaningar eller hinder med olika aktörers insatser och olika branschers produktionskapacitet, anser du
finns med avseende på fordons och energibärares (drivmedel) utveckling för att nå en minskning av vägtrafikens
klimatpåverkan fram till år 2030?
Första generationens biodrivmedel kommer att spela en avgörande roll under överskådlig tid
framöver. Enligt EU Kommissionens gemensamma forskningscentrum, JRC, så kommer andra
generationens biodrivmedel 2020 fortfarande att vara betydligt dyrare än första generationens.
Teknik och råvaror för första generationens biodrivmedel är under ständig utveckling och kan
förbättras, vilket talar för kontinuerligt förbättrad klimat- och energiprestanda.
Utmaningar:
 Olika intresse och tidsperspektiv vägs mot varandra
Olika intressen gör det svårt med långsiktiga lösningar och därför krävs det bättre optiska kunskap.
Det mesta talar för att det kommer att finnas fordon med dieselmotorbränslen, special oljor och
bränslen för ottomotorer även 2030. Alltså gäller det att ta fram bränslen som kommer att fungera
även med dessa motorer.
 Utveckling av eldrift är en viktig faktor för att minska klimatpåverkan
Det bör satsas på skattemedel på elfordon istället för biodrivmedel, och använda biodrivmedel till
något annat ändamål är en åsikt bland många om vilka drivmedel som det bör satsas på.
Utmaningarna för elfordon är den tekniska utvecklingen av elfordon.
 Biogasdistribution behöver kraftigt utökad kapacitet
Det är den lokala distributionen av biogas som behöver utökas, och inte distributionen av biogas
via det distributionsnät som finns för naturgas mellan olika regioner. Det finns inga regionala
obalanser gällande produktion kontra användning av biogas så att man bör binda upp strategin för
biogas på distribution av fossil energi, naturgas.
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Hinder:
 Investeringsstöd och lånegarantier för att kunna satsa på ny teknik
Innovationen i fordons- och drivmedelsbranschen hindras av olika politiska beslut och framförallt
ändrade spelregler. Varje företag i branschen bör ha bra kontroll på pågående politiska beslut som
rör deras utveckling vilket kan annars kan hindra utvecklingen.
 Priset på fossila råvaror är relativt lågt
Priset på fossila råvaror är relativt lågt eftersom prisets sätts av priser på fossilbaserade varor. När
man talar om biobränsle glöms det ofta bort att energiinnehållet är lägre vilket innebär större
volymer som får inverkan på industrier som jordbruk och skogsindustrin, vilket leder till att
råvarupriset är på orimliga nivåer.

VII.2.3 För och emot olika teknikspår
3. Vad talar för och emot olika teknikspår (bensin/dieselmotorer, biogas, vätgas, el-hybrider/plugin-hybrider etc.)
utveckling fram till 2030?
Alla för och nackdelar för de olika bränslena har en gemensam faktor: pengar. Tillgång, efterfrågan,
teknikutveckling, utsläppsnivåer etc. styrs av pengar. Nyckeln är energieffektivitet från ett
livscykelperspektiv. Fordon som sälj idag kommer fortfarande vara kvar i fordonsflottan 2030
eftersom de kan hanteras i befintliga distributionssystem. De första anläggningarna för stora
volymer av biodrivmedel är minst fem år borta.
Fördelar med olika teknikspår:

 Flexi-fuel fordon
Bensin har stor tillgänglighet, driftsäkerhet och god kunskap hos kunderna, men idag
syns redan en tydlig övergång till dieselfordon. Bensinbilar med rena bensinmotorer står
idag bara för 5% av totalförsäljningen i Sverige. Flexi-fuel fordon är enligt
Naturvårdsverket en mycket lyckad lösning då 66% av koldioxiden är förnyelsebar.
Tillgängligheten är god då drygt en tredjedel av tankställen har E85, och teknikmässigt
så finns inga problem för kunden då bensin/E85 blandas i samma tank.

 Dieselmotorn har fördelar med att drivas med förnybara bränslen
Diesel är mer bränsleeffektivt än bensin och genererar 20% mindre koldioxid vid bibehållen
motorstorlek. Diesel har dessutom mycket god tillgänglighet och driftsäkerhet. De flesta anser att
dieselprocessen är den mest effektiva förbränningsprocessen och effektiviteten kan ökas med
hybridisering och annan energiåtervinning. Dieselmotorn är dessutom effektivare än ottomotorn
och har en välkänd teknik med enorma skalfördelar och anses därför bestå med en bättre
effektivitet än idag. Intressanta bränslen för dieselmotorn är etanol i form av ED 95, nya biodieslar
från FT-anläggningar, samt biodiesel, syntetisk diesel eller processad vegetabiliska oljor. För tunga
fordon kan MDE (methane diesel engine – dual fuel) vara ett effektivt alternativ.


Kommersiell introduktion av olika former av eldrift, plug-in hybrider
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Det hetaste biodrivspåret idag är plug-in hybrider som kan anpassas till tyngre fordon genom bl.a.
återvinning av bromsenergi, och kan kombineras med små motorer som drivs med biodrivmedel.
För lätta fordon kan biogasens förbränningsegenskaper utnyttjas fullt ut med el-hybrider/plug-in
hybrider. En liten förbränningsmotor som utnyttjar metangasens exceptionellt höga oktantal kan
köras on/off på jämn last för laddning av batterier och kompensera batteriernas korta räckvidd.
Motorn skulle kunna vara en HCCI (kompression/tändstift) motor. Men det förefaller vara en bit
kvar innan kommersiella standardiserade elfordon introduceras på bred front.
Energieffektiviseringar, mer spårbundet, biodrivmedel etc. kan i huvudsak betraktas som skillnader
i grad jämfört med en omfattande hållbar introduktion av eldrift för vägtransporter.
Batteriprestanda är ett väsentligt svårt och dyrt problem när de gäller elfordon främst på grund av
produktionskostnaderna och drifttiden, men även brist på metaller som är nödvändiga i batterierna
om produktionen kommer igång.
Enligt flera kan introduktion av eldrift vara det största steget framåt inom överskådlig tid, och den
rimligaste energi formen så länge elproduktionen sker miljö- och klimatmässigt. Idag finns redan ett
befintligt distributionsnät för el som i det korta perspektivet kan använda finns vatten- och
kärnkraftverk. Men det väsentliga är att komma ifrån förbränning av fossila bränslen, och öka
användandet av vår-, sol- och vindkraftverk.
Volvo i samarbete med Vattenfall kommer att lansera en bilmodell som väntas vara i produktion
2012. Modellen kommer att kunna laddas med el i ett vanligt vägguttag som räcker till cirka 5 mil,
därefter tar dieselmotorn över. Detta innebär att de flesta bilresor kommer att kunna gå på enbart el
som bränsle, men flexibiliteten finns kvar. Största fördelen är de låga koldioxidutsläppen, men
nackdelen är att modellen kräver tillgång till ett 220V-eluttag under minst 5 timmars laddning. Rena
elbilar är ytterligare ett alternativ som är intressant för främst pendlare som inte åker på några längre
resor.


Gasfordon har i dagsläget fortfarande en marginell totalförsäljning

Fordon drivna på gas anses som en eventuell kommande teknik, men är beroende av
utvecklingen av infrastruktur som i dagsläget enbart har 100 tankställen.
Koldioxidutsläppsminskningen är cirka 56% enligt Naturvårdsverket, men betydligt
högre vid ren biogas. Däremot ger naturgas endast 20% reduktion, vilket är lika mycket
som för diesel. De hälsorelaterade emissionerna är dock mycket lägre vid gasdrift,
metan.
Nackdelar med olika teknikspår:
 Biogas har begränsad potential
Biogas har stora utmaningar vad gäller produktion, uppgradering, distribution och
fordonsutveckling. Utmaningarna kan vara större än för hög-inblandade och rena flytande
biodrivmedel, men om förgasningstekniken blir effektiv och kommersiell har den enorma fördelar
vad gäller tillgång till biomassa. Råvaran är billig, och när det gäller avfall och stallgödsel fås positiva
dubbla klimatnyttor än om man fångar upp metan. Men kundacceptansen är förhållandevis lågt på
grund av den ökade inköpskostnaden av fordonet, samt att problemet med tvåbränslesystem
återstår.
 Vätgas innebär en dyr teknik
En generell åsikt är att vätgas som drivmedel ligger långt i framtiden eftersom det inte går att
jämföra med dagens kommersiella drivmedel, varken i bränsleceller eller i direkt förbränning.
Vätgas är svårt att lagra samt att bränslecellerna är mycket dyra. En åsikt gällande elen är att om det
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finns el som krävs för produktion av vätgas anses elen kunna användas bättre till direkt användning
än till produktion av vätgas.
 Förbränningsmotorer och flytande drivmedel kommer fortfarande att finnas kvar
I utvecklingen av förnyelsebara bränslen kommer flytande drivmedel fortfarande spela en viktig
roll. I övergången till laddhybrider i personbilsflottan och i tunga fordon väntas el och vätgas ta
över på lång sikt, är en annan åsikt.

VII.2.4 Influenser EU och Globalt
4. Hur påverkas Sverige av det som händer på EU-nivå, samt globalt, gällande de olika teknikspårens
(bensin/dieselmotorer, biogas, vätgas, el-hybrider/plugin-hybrider etc.) utveckling och användning?
De flesta är överens om att Sverige är ett litet land som påverkas mycket av utvecklingen i EU och
internationellt. Lagstiftningar och politiken är integrerade och fordonsindustrierna är idag så pass
sammanflätade att teknikutvecklingen i stort är den samma. Svensk fordonsindustri, forskning och
bränslepolitik är inte självständig, därför krävs det lösningar som fungerar globalt och är långsiktiga.
Utvecklingen i EU är avgörande för FOU och demonstrationsstöd i Sverige. En enighet om en
standard mellan svensk fordonsindustri, bränsleindustri och lagstiftare skulle kunna bli applicerbar i
första hand inom EU men även globalt. Ett exempel är EU:s biobränslerabatt (5g reduktion på
snittfordonet av de fordon som har biobränslen) jämfört med den svenska synen på biobränslen,
vilket gör att det är avgörande att ha en gemensam EU lagstiftning. Det är också olyckligt när
exempelvis Storbritanniens biodieseldebatt, om att palmolja används för biodiesel, spiller över på
den Svenska etanoldebatten. Likaså är det bra om det finns gemensamma standarder för bränslen
mellan närliggande länder.
Det är även viktigt är att klimat-, areal- och energieffektivitet står i fokus, och inom dessa områden
har Sverige goda möjligheter att bli et ”tesland” för ny teknik och bränsleutveckling. Tekniska
genombrott och bränsletillverkning kommer ha stor betydelse för vilken biodrivmedel som blir den
ledande. Här är batteriutveckling viktig, eftersom den leder till högre kapacitet och lägre kostnader.
Ett annat intressant spår är utveckling av syntetisk biodiesel som kan användas i en konventionell
dieselmotor.

VII.3 Råvaror
5. Vilka viktiga faktorer bedömer du kommer att påverka utbudet av råvaror (från skogsindustrin,
jordbruksindustrin, kraftvärmeverk, (import) m.fl.) till framställning av el, gas och flytande biodrivmedel fram till
2030 i Sverige?
 Priset
Priset är avgörande för utbudet av råvaror, men miljölagstiftningen kan innebära visa begränsningar
åtminstone i industriländerna. Minskade oljetillgångar gör att bioenergi kommer att värderas till fullt
energivärde, vilket leder till att priser på bioråvaror inom Europa kommer att ha fossilenergi som
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bas. Behov av biobränsle till Europa för EU:s 2020-mål kommer att innebära att Sverige blir en
nettoexportör av biobränsle, samt att importen av bioråvaror till Europa kommer att öka.
 Styrmedel
Styrmedel kan innebära skatter på fossila bränslen och generera bidrag till olika tillämpningar av
biobränslen, men det finns också risk för onödiga begränsningar om vad som får odlas och skördas.
 Konkurrens om energi
Den användningsprocess som på bästa sätt utnyttjar energibasen kommer att vinna mest
marknadsandelar. Livsmedelsindustrin kommer att konkurrera om den tillgängliga odlingsarealen.
Konkurrensen om biomassa från skogen mellan pappers/massa-, kraftvärmeindustrin och
drivmedeltillverkarna påverkar också utbudet.
Bortser man från de ekonomiska aspekterna så är det jordbrukets intensitet, produktivitet och totala
avkastning, samt miljölagstiftning som avgör hur mycket som kan produceras. Inom skogsindustrin
är det troligen istället naturvårdshänsyn och ekologi som sätter gränser för hur stor uttaget kan bli.
Fordonsindustrin behöver jämn kvalité och standardiserade bränslen som tillverkas på ett
miljömässigt bra sätt för att kunna ersätta bensin och diesel, men de behöver dock inte vara
producerade nationellt. Exempelvis så är "hållbart certifierad etanol" ett mycket bra initiativ.
Infrastrukturen är också mycket viktig.

VII.4

Producenter

VII.4.1 Produktionskapacitet
6. Hur anser du att produktkapacitet för bioenergi kommer att utveckla sig fram till år 2030, i Sverige totalt?
Vilka verksamhetsplaner finns för utbyggnad av bioenergi?
Lantmännen har tagit fram ett scenario över utvecklingen till 2020. Fordonsindustrin tror på en
positiv utveckling med mer fokus på ökad användning av restprodukter.
I Sverige kommer kanske någon eller några fullskaliga demo-anläggningar finnas om några år, men
inte så stora för att kunna försörja Sverige. Små förändringar på kraftvärmesidan, minskad
skogsindustri, ökad pellets- och biobränsleproduktion, samt ökad export av biobränslen kan väntas,
men produktionen kommer efterhand att flytta dit råvarorna är billigast.

VII.4.2 Incitament/Styrmedel

7. Vilka incitament kommer att styra energiproduktionen och företagen (producenterna) mot bioenergiproduktion
(biodrivmedelsproduktion), anser du?
 Lönsamhet och investeringar
Tillräcklig övertygelse om att de investeringar som görs är lönsamma är det största incitamentet till
energiproduktion, eftersom kostnaderna och lönsamhet är avgörande för vilka investeringar som
görs.


Energipriset och styrmedel

197

Biobaserade drivmedel –analys av potential, förutsättningar,
marknad, styrmedel och risker - ”BIODRIV”

IVL rapport B1884
Appendix 7: Sammanställning av intervjusvar

Styrmedel, inklusive koldioxidskatter och utsläppshandel, måste gynna klimatsmarta drivmedel på
bekostnad av fossila. Det behövs styrmedel för att de alternativa drivmedlen ska vara
konkurrenskraftiga gentemot fossila.

VII.4.3 Drivkrafter

8. Vilka andra syften än att bara ’tjäna pengar på miljö-image’ anser du att det finns för företag att satsa på
bioenergiproduktion?
De flesta håller med om att miljöimage är kortsiktigt och av mindre betydelse i det långa loppet.
Det handlar istället om sund företagsamhet, lönsamhet och bra affärer. Biobränsleproduktionen i
sig är lönsamt och det borde räcka för att intressera företag, är en annan åsikt.
I samhället ökar intresset för hållbarhet som blir en allt viktigare värdegrund i näringslivet om man
vill vara konkurrenskraftigt i vår allt mer miljömedvetna värld. Men att bygga ”luftslott” på oseriösa
PR-handlingar är inte en väg framåt för seriösa företag. När det gäller bränslen är svanenmärkning
av fordonsgas och hållbart verifierad E85 positivt. Däremot kommer inte biobränslen i stort leda
till att fordonsindustrin når de satta koldioxidmålen på EU nivå eftersom det är för dålig utväxling
med endast 5 grams reduktion. Fordonsindustrin måste nå målen på annat sätt. Men inom Sverige
har bioenergi reducerande effekt på koldioxidutsläppen och påverkar det nationella koldioxidmålet.
i
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