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Abstract 

Produktion av biodrivmedel och pellets i energikombinat med kraftvärme kan förbättra 
energibalansen avsevärt jämfört med separat produktion. Integrationspotential kan t.ex. 
finnas avseende råvaran, värmeförsörjning till biodrivmedelsproduktionen och/eller till-
varatagande av spillvärme och restprodukter från biodrivmedelsproduktionen. Energi-
kombinat kan innebära att kraftvärmeunderlaget ökar med möjlighet till ökad el-
produktion, åtminstone delar av året. 
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Sammanfattning 

Utvecklingsläget för ett antal produktionstekniker för biodrivmedel respektive pellets 
har följts upp med utgångspunkt från möjligheten till integration med kraftvärme-
produktion. Politiska styrmedel som kan påverka utvecklingen av energikombinat har 
också analyserats. Vidare har intervjuer hållits för att utreda olika branschers syn på 
möjligheterna med energikombinat. 

De vanligaste biodrivmedelsteknikerna är jäsning till etanol, förgasning och konvert-
ering till syntesgas och efterföljande biodrivmedelssyntes, pressning och esterifiering av 
biooljor till biodiesel samt rötning till biogas. Flera av teknikerna finns kommersiellt 
tillgängliga, medan andra kräver vidare utveckling. Det finns även ytterligare biodriv-
medelstekniker på forskningsstadiet. Gemensamt för flera av biodrivmedelsteknikerna 
är att verkningsgraden ökar vid integration med kraftvärme i energikombinat, särskilt 
om cellulosabaserade råvaror används som utgångsmaterial. Integrationen kan göras på 
olika sätt och möjligheterna varierar beroende på biodrivmedelsteknik. Vanligt är att 
integrationspotential finns avseende råvaran, värmeförsörjning till biodrivmedelspro-
duktionen och/eller tillvaratagande av spillvärme och restprodukter från biodrivmedels-
produktionen. För pellets finns integrationsmöjligheter avseende råvara och 
värmebehov för torkningssteget. Genom integrationen ökar kraftvärmeunderlaget med 
möjlighet till bättre utnyttjande av kraftvärmeverkets kapacitet över året och potential 
för ökad elproduktion åtminstone delar av året. Huruvida värmebehovet behöver täckas 
med ånga eller om mer lågvärdig värme kan användas varierar. Etanolproduktion och 
förgasning kräver ånga, medan fjärrvärme kan vara tillräckligt vid produktion av 
pellets, biogas och biodiesel.  

Styrmedel kan ha kraftig inverkan på utvecklingen inom biodrivmedelsområdet och kan 
därmed påverka incitamenten för investeringar i energikombinatanläggningar. Ur 
klimatsynpunkt kan det tyckas mer lämpligt att använda biomassa för andra ändamål än 
biodrivmedel där större minskning av CO2-utsläppen kan uppnås till lägre kostnad. Det 
finns dock andra viktiga drivkrafter för ökad biodrivmedelsanvändning, såsom försörj-
ningstrygghet, behov av förändrad jordbrukspolitik samt strävan att minska olje-
beroendet och växthusgasutsläppen från transportsektorn. Inom EU är dessa högpriori-
terade områden och det kan konstateras att det inte finns en lösning, utan kombinationer 
av åtgärder på drivmedelssidan, effektiviseringar och utveckling av mer bränslesnåla 
fordon kommer att krävas.  

Intervjuer med representanter från energi-, skogsindustri och raffinaderisektorn har visat 
att samtliga sektorer ser affärsmöjligheter i energikombinattekniken. Energisektorn ser 
möjlighet till effektivare och större produktion av både bränsle och el, Södra ser möjlig-
heter till att förbättra sin konkurrenssituation genom att producera mer el och bränsle 
och Preem ser möjligheter till biodrivmedelsproduktion.  Bilden är också samstämd vad 
gäller att styrmedel och politiska viljeyttringar är viktiga för utvecklingen. Även EU:s 
uttalade mål om växthusgasminskning och ökning av andelen bioenergi är viktiga. 
Ingen vill nu peka ut någon teknik eller råvara som mest lovande, men man är ganska 
enig om att skogsråvaran på sikt kommer att vara viktigast eftersom man inte tror att 
åkergrödor kommer att kunna täcka behovet. På sikt ser man också förgasning som en 
viktig teknik.  
 
Nyckelord: biodrivmedel, energikombinat, styrmedel, förgasning, systemanalys
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Summary 

The development status of biofuel technologies and pellets has been reviewed, with 
focus on the possibilities for polygeneration with combined heat and power (CHP). 
Policy instruments important for the development of polygeneration plants have been 
analysed and interviews with potential stakeholders have been carried out. 
 
Fermentation of biomass for ethanol production, gasification and conversion to syn-
thesis gas, biodiesel production from vegetable and animal oils, as well as anaerobic 
digestion for biogas production are examples of common biofuel technologies. Some of 
these are commercially available whereas others require further development. 
Substantial research and development is also spent to develop new technologies for 
biofuel production. Biofuel production can often benefit from integration with CHP 
resulting in increased efficiency and energy balances. The potentials for integration vary 
between different biofuels, but the most common options are integration with respect to 
the raw material, heat demand, waste heat and waste products. The integration potential 
for pellets is mainly associated with the raw material and the heat demand for drying of 
the raw material. Integration of biofuel and/or pellets production with CHP might 
increase the potential for power production since a new heat customer is provided the 
whole year around. The heat demand for some biofuels and for pellets can be covered 
by district heating, whereas some biofuels require steam. 
 
Policy instruments can strongly influence the development of biofuels and thereby has a 
potential to affect the incentives for investments in polygeneration. From a climate 
point of view, it can be argued that biomass is better used for emission reductions in 
other sectors where higher reduction of greenhouse gases can be achieved to a lower 
cost. However, there are other driving forces that motivate increased use of biofuels, 
such as security of supply, need of revised agriculture policy and reduction of oil 
dependence and greenhouse gas emissions from the transport sector. All these are 
highly prioritised political issues in the EU. It is not likely that one measure alone will 
meet all these needs, but combinations of biofuels, more efficient engines and driving 
behaviour will probably be needed. 
 
Interviews with stakeholders from the energy, forest and refinery sectors show that all 
sectors find business opportunities in polygeneration techniques. The energy sector sees 
possibilities for more efficient and increased production of both fuels and power, Södra 
(one representative from the forest industry) sees potential for increased competition by 
production of fuels and power and finally Preem (one representative from the refinery 
sector) sees opportunities in biofuel production. All sectors agree that policy 
instruments as well as political statements are important for the development in the field 
of polygeneration. All sectors believe it is still too early to appoint any raw material or 
biofuel as the winner, although they believe forest raw material will become 
increasingly important. Finally, they all see gasification as a promising future 
technology. 
  
Keywords: biofuel, polygeneration, CHP, policy instruments, system analysis, 
gasification
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Energiförsörjningen i Sverige och globalt har med tiden blivit en allt viktigare fråga. 
Stigande energipriser, knapphet på vissa energislag och en allt allvarligare syn på 
klimatproblematiken har på ett påtagligt sätt aktualiserat energifrågornas betydelse. Två 
viktiga frågor i detta sammanhang är valet av energiresurser och verkningsgraden vid 
resursernas utnyttjande. I Sverige har biobränslen kommit att bli ett attraktivt alternativ 
till fossila bränslen bl.a. på grund av goda inhemska resurser och på biobränslenas goda 
egenskaper beträffande klimateffekter. Intresset för biomassa för olika ändamål har 
också ökat och förutses fortsätta att öka framöver. Försörjningstrygghet, höga oljepriser, 
miljö och klimat är exempel på drivkrafter, som också drivit fram en rad politiska beslut 
och styrmedel som syftar till att öka användningen av biobränslen. Ett allt högre 
utnyttjande av biobränslen leder dock till konkurrens mellan olika sektorer och en 
tendens till detta har redan kunnat påvisas i Sverige. Ett effektivt utnyttjande av 
energiresurserna blir således allt viktigare. Ett stigande energipris gör också att 
investeringar i energieffektiviserande åtgärder snabbt kan bli lönsamma. Denna studie 
tar sin utgångspunkt i just effektivt utnyttjande av biobränslen genom samlokaliserad 
produktion av olika energibärare i energikombinat. 
 

1.2 Beskrivning av forskningsområdet 

Ett syfte med denna rapport är att sammanfatta teknik- och forskningsläget på området 
bioenergikombinat och beskrivning av och referenser till pågående forsknings-, utveck-
lings- och demonstrationsprojekt görs löpande i rapporten. Nedan görs därför endast en 
övergripande omvärldsbeskrivning och beskrivning av tidigare Värmeforskprojekt på 
området.  
 
På biodrivmedelsområdet pågår en mängd forsknings- och utvecklingsarbete såväl i 
Sverige som utomlands. Det är välkänt att effektiviteten ökar om biodrivmedel 
produceras i energikombinat, men en stor del av utvecklingsarbetet inom t.ex. EU 
fokuseras ändå mot separat biodrivmedelsproduktion. Några europeiska projekt 
beskrivs senare i rapporten. I Sverige ser det dock annorlunda ut och det satsas mycket 
på forskning, utveckling och demonstration av energikombinat med biodrivmedel. Olika 
förutsättningar avseende värmeunderlag och tillgång till fjärrvärmenät i Sverige jämfört 
med stora delar av EU är givetvis en orsak till skillnaden. En annan bidragande faktor 
kan vara att fokus inriktas mot olika råvaror och att potentialen för integrering med 
kraftvärme därmed kan variera. Inom EU görs satsningar särskilt på spannmålsbaserade 
drivmedel, medan utvecklingen i Sverige går mot skogsråvara.  
 
Värmeforsk har genomfört några studier med direkt eller indirekt koppling till 
bioenergikombinat. Den studie som närmast berör den föreliggande rapporten är ett 
projekt kring biobränslebaserade energikombinat med samtidig produktion av biodriv-
medel [1], i vilket utvecklingsläget för förgasning av biomassa och svartlut samt för 
produktion av etanol från cellulosa studeras. Projektet fokuserade mot teknikstatus för 
tillverkning av olika biodrivmedel och berörde möjlig integrering i energiprocesser. 
Föreliggande rapport skiljer sig från [1] främst genom att vara mer inriktad mot 
integrering av olika processer, att inverkan av styrmedel utreds samt att energikombinat 



VÄRMEFORSK 
   
 

2 

med pellets studeras. De båda studierna utgör mycket bra komplement till varandra. En 
annan Värmeforskstudie beskriver teknikstatus för produktion och användning av 
biogas [2] och möjligheten till energikombinat med etanol och biogas nämns, men 
beskrivs inte närmare. I [3] beskrivs ett energikombinat med kraftvärme och pellets, 
som uppförts i Skellefteå Krafts regi, se vidare i avsnitt 3.11. 
 
Energimyndigheten genomför ett flertal satsningar på pilotanläggningar för biodriv-
medel (och pellets) och flera av projekten omfattar energikombinat. Samtliga beskrivs 
närmare senare i denna rapport.  
 
Andra initiativ som bör nämnas är EU:s teknikplattform för biobränslen, EU:s hand-
lingsplan för biomassa från 2005, den svenska Biobränsleutredningens slutrapport från 
2004, Skogsutredningens slutbetänkande från oktober 2006 samt utredningen kring 
jordbruket som bioenergiproducent. Den sistnämnda lämnade sitt slutbetänkande i maj 
2007. I slutbetänkandet nämns fördelarna med energikombinat vid ett flertal tillfällen. 
 
Elforsk anordnade den 31 januari 2007 ett seminarium på temat framtidens energi-
kombinat – såväl energikombinat med pellets som energikombinat med biodrivmedel. 
Följande är en sammanfattning av viktiga budskap som framfördes vid seminariet samt 
slutsatser som IVL själva drog efter att ha lyssnat på föredragshållarna: 

• Låt många blommor blomstra! Det är ännu för tidigt att döma ut någon 
biodrivmedelsteknik, utan fortsatt forskning och utveckling behövs innan beslut 
kan fattas om vilka alternativ som är bäst i olika situationer.  

• Samverkan mellan olika branscher är troligen fördelaktigt åtminstone på kort 
sikt. 

• Totalt systemperspektiv bör användas vid jämförelser av olika alternativ, t.ex.: 
o Hur kan restvärmen användas?  
o Kan restprodukter såsom drank från etanolproduktion ersätta 

importerade varor, såsom djurfoder? Finns lösningar/möjligheter som 
inte kräver energikrävande torkning? 

• CO2-effektivitet och kostnadseffektivitet är viktiga aspekter, men inte de enda. 
Självförsörjning, pedagogik, behov av jordbruksomställning, sysselsättning 
m.m. kan även vara viktiga drivkrafter för att öka produktionen och använd-
ningen av biodrivmedel.  

1.3 Forskningsuppgiften 

Den föreliggande studien belyser tekniktrender, styrmedel och systemaspekter för 
bioenergikombinat. Energikombinat innebär en samlokaliserad produktion av flera 
energibärare och bioenergikombinat är därmed biobränslebaserade energikombinat. Ett 
exempel på vanligt förekommande bioenergikombinat är konventionella biobränsle-
eldade kraftvärmeanläggningar som producerar el och värme samtidigt. Energikombinat 
ökar totalverkningsgraden vid produktion av en önskad energibärare (annat än värme). 
Totalverkningsgraden vid kraftvärme är således högre än vid separat elproduktion i 
kondensdrift. Biodrivmedel och pellets är andra energibärare som vinner på integrering 
i bioenergikombinat genom att bättre energiutnyttjande och bättre totalverkningsgrad 
kan uppnås. Ett antal energikombinatanläggningar finns idag i Sverige och ytterligare 
fler planeras. Denna studie är en översiktsstudie vars syfte är att beskriva ett urval av 
befintliga och planerade anläggningar och projekt, att sammanställa forsknings- och 
utvecklingsläget, analysera trenderna i utvecklingen och förväntade tekniska mål och 
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resultat samt att belysa de styrmedel som finns tillgängliga och därmed påverkar 
utvecklingen av forskningsområdet.  

1.3.1 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att för olika energikombinatalternativ redovisa utvecklings-
trender, teknikalternativ och aktuella FUD-projekt, beskriva olika systemaspekter såsom 
integrering av olika processer i energikombinat, flexibilitet, kostnadseffektivitet och 
effektivitet i koldioxidreduktion samt att analysera hur nuvarande och kommande 
styrmedel kan komma att påverka förutsättningarna för energikombinat.  
 
De mål som ställts upp inom projektet är: 

• att presentera teknikalternativ och utvecklingstrender för olika energikombinat-
alternativ 

• att analysera och beskriva hur olika processer kan integreras i energikombinat 
• att för olika energikombinatalternativ redovisa och resonera kring system-

aspekter (kostnadseffektivitet, verkningsgrad, effektivitet i CO2-reduktion och 
flexibilitet) samt att göra jämförelser med konventionella alternativ1 

• att analysera viktiga direktiv/styrmedel (befintliga och tänkbara kommande) och 
hur dessa kan påverka utformning av energikombinatanläggningar 

• att beskriva aktuella, intressanta FUD-projekt som kopplar till projektet 
 

1.3.2 Avgränsningar och definitioner 

Med energikombinat avses i denna rapport anläggningar där både värme, el och biodriv-
medel alternativt pellets produceras samlokaliserat. Med pellets avses i rapporten 
bränslepellets från biomassa. Rapporten beskriver endast bioenergikombinat och 
inriktas mot energisektorns möjligheter. Den berör och beskriver dock översiktligt 
aktuella demonstrationsprojekt för svartlutsförgasning då tekniken har likheter med 
förgasningskoncept som kan bli aktuella för energisektorn. 
 
Ursprungligen var tanken att en kvantitativ beskrivning av systemaspekter skulle göras. 
Kvantitativa analyser hade krävt framtagande av tekniska data på ett systematiskt sätt 
för alla tekniker för att säkerställa att siffrorna framtagits utifrån samma förutsättningar. 
Eftersom syftet i projektet inte har varit att göra noggranna tekniska beskrivningar 
(vilket särskilt påpekats av Värmeforsk) utan snarare att beskriva utvecklingstrender i 
kvalitativa termer bedömdes att ett mer översiktligt resonemang kring systemaspekter 
istället fick ersätta den ursprungliga planen. I rapporten görs därför främst beskrivningar 
av integrationsmöjligheter, totalverkningsgrad, flexibilitet etc. Detta har också stämts av 
med referensgruppen. Det finns även andra studier som gjort beräkningar av energi-
balanser för olika biodrivmedelsalternativ, även exempel på energikombinatlösningar, 
se t.ex. [5][6][7][8]. Det är viktigt att betona att totalverkningsgrader och energibalanser 
är starkt beroende av vilka förutsättningar och systemgränser som satts upp för beräk-
ningarna och att jämförelser ytterligare försvåras av att olika tekniker har kommit olika 
långt i teknisk utveckling. Vissa siffror är alltså baserade på faktiskt uppmätta data, 
medan andra är resultat av teoretiska beräkningar. Jämförelser mellan olika tekniker bör 
därför göras med stor försiktighet.  

                                                 
1 Denna del av syftet har inte kunnat uppfyllas såsom planerat, vilket förklaras närmare under avsnitt 
1.3.2. 
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1.3.3 Målgrupp 

Målgrupp för rapporten är energisektorns olika aktörer, t.ex. energiföretag, myndigheter 
och branschorganisationer, vilka har intresse av en omvärldsbevakning på området 
energikombinat och styrmedel som har relevans för planering och utformning av 
energikombinatanläggningar.  

1.3.4 Metod 

Projektet har genomförts huvudsakligen genom intervjuer, litteraturstudier och egna 
bedömningar. Intervjuer har genomförts med företrädare från energisektorn, raffinaderi-
sektorn och skogsindustrin för att få en uppfattning om hur olika branscher ser på 
möjligheterna att bli framtida ägare av bioenergikombinat och därmed producenter av 
biodrivmedel (och pellets). Intervjuerna har också utgjort en stor del i arbetet med att 
beskriva typer av bioenergikombinat och pågående svenska satsningar. Dessa intervjuer 
har varit inriktade mot befintliga och framtida anläggningsägare (i de fall projekten 
ännu inte förverkligats). 

1.3.5 Referensgrupp 

För projektet tillsattes följande referensgrupp: 
• Johan Alsparr, Fortum Värme (ordförande) 
• Barbara Goldschmidt, CarlBro Energikonsult 
• Emma Gunnarsson, ÅF-Process  
• Roger Nordman, SP 
• Fredrik Starfelt, Mälardalens Högskola 

 
Vi vill tacka referensgruppen för givande diskussioner och bra synpunkter. 
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2 Teknisk beskrivning  

Avsnittet inleds med en översikt över biodrivmedel som ofta nämns i olika 
sammanhang (avsnitt Tabell 1). Därefter görs kortfattade beskrivningar av 
teknikalternativ för produktion av biodrivmedel och pellets (avsnitt 2.2-2.6). De 
omvandlingstekniker för biodrivmedel som beskrivs är: 

• Jäsning (fermentering2) för produktion av etanol 
• Förgasning till syntesgas med efterföljande produktion av många tänkbara bio-

drivmedelsalternativ 
• Rötning till biogas 
• Pressning och esterifiering för produktion av biodiesel/FAME3 
• Övriga tekniker under utveckling  

 
Slutligen beskrivs kortfattat tekniken för pelletsproduktion (avsnitt 2.7). 
 
Tabell 1. Några biodrivmedel. KOM = kommersiellt tillgänglig, FoU = forsknings- och 

utvecklingsstadium, DEMO = demonstrations- eller pilotanläggningar finns.  

Table 1. Examples of biofuels. KOM = commercially available, FoU = research and 
development status, DEMO = demonstration and/or pilot plant stadium. 

Biodriv-
medel 

Omvandlings-
teknik 

Utgångsmaterial Drivmedelsersättning Teknikstatus 

Etanol Jäsning Socker, stärkelse, 
lignocellulosa 

Bensin KOM (socker och 
stärkelse), FoU/DEMO 
(lignocellulosa) 

Metanol Förgasning Organiskt material, stor 
flexibilitet 

Diesel, kräver 
specialmotorer 

FoU/DEMO 

DME  Förgasning Organiskt material, stor 
flexibilitet 

Diesel, kräver 
specialmotorer 

FoU/DEMO 

FT-diesel Förgasning Organiskt material, stor 
flexibilitet 

Diesel FoU/DEMO 

SNG  Förgasning Organiskt material, stor 
flexibilitet 

Gasformigt, kräver 
specialmotorer 

FoU/DEMO 

Vätgas Förgasning Organiskt material, stor 
flexibilitet 

Gasformigt, kräver 
specialmotorer 

FoU/DEMO 

FAME Pressning och 
esterifiering 

Vegetabiliska eller 
animaliska oljor 

Diesel KOM 

RME Pressning och 
esterifiering 

Rapsolja Diesel KOM 

Biogas Rötning Organiskt material, stor 
flexibilitet, ofta restflöden 

Gasformigt, kräver 
specialmotorer 

KOM 

 

2.1 Biodrivmedel – översikt  

Det finns flera olika typer av biodrivmedel, vilka kan produceras från olika råvaror och 
med olika omvandlingsprocesser, se sammanfattning i Tabell 1. Ofta görs en indelning i 
första och andra generationens biodrivmedel. Första generationens biodrivmedel finns 
redan i kommersiellt tillgänglig teknik och till denna grupp räknas etanol, biogas och 
RME. Andra generationens biodrivmedeltillverkas med mer avancerad teknik som ännu 
inte är fullt utvecklad, såsom förgasning och exempel på andra generationens 
                                                 
2 Fermentering är den vetenskapliga termen för jäsning. I rapporten har vi dock genomgående valt att 
prata om jäsning eftersom det kan underlätta förståelsen för läsare som inte är helt insatta i ämnet. 
3 FAME = Fatty Acid Methyl Ester (Fettsyrametylester), däribland rapsmetylester (RME).  
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biodrivmedel är därmed DME, metanol och syntetisk diesel. Ibland nämns också tredje 
generationens biodrivmedel och då avses t.ex. vätgas gärna i kombination med 
bränsleceller. Det går idag inte att dra någon allmän slutsats om vilka råvaror, processer 
och slutprodukter som är bäst att satsa på inför framtiden. Olika tekniker respektive 
bränslen har skilda fördelar vilka inte så lätt kan jämföras mot varandra. Nedan följer 
dock några sammanfattande rader om vanligt omtalade biodrivmedel.  
 
Etanol produceras genom jäsning av biomassa och har fördelen att den är enkel att 
distribuera och föra in i dagens transportsystem. Den kan dessutom låginblandas i 
bensin (upp till 10 %), vilket varit en viktig åtgärd för många EU-länder att öka andelen 
biodrivmedel enligt rekommendation i biodrivmedelsdirektivet, se vidare avsnitt 5.1. 
Etanoltekniken är kommersiell och årligen används i Sverige ca 1,7 TWh etanol [9]. Av 
detta utgör svenskproducerad etanol ca 0,4 TWh (ca 0,3 TWh från jordbruksprodukter 
och 0,1 TWh från sulfitlut). På forskningsstadiet finns även etanolproduktion från 
skogsbränsle – en teknik som anses lovande för framtiden. Hur restprodukter och 
spillvärme tillvaratas samt hur hjälpenergi till processen tillgodoses är avgörande för 
energibalansen och det finns goda möjligheter att öka energieffektiviteten genom 
integrering i energikombinat. 
 
Biodiesel tillverkas genom pressning av vegetabiliska eller animaliska oljor med 
efterföljande esterifiering. Biodiesel kallas ofta FAME1 eller FAEE4 beroende på 
tillverkningsprocess. Produkten är ett vätskeformigt bränsle som därmed är lätt att 
distribuera. Exempel på biodiesel är RME (Rapsmetylester) som framställs från 
rapsolja med kommersiellt tillgänglig teknik. I Sverige tillverkas idag 0,5 TWh (2006) 
RME för låginblandning i diesel. Utformning av processen och framförallt mängden 
tillförd hjälpenergi för t.ex. odling och skörd kan påverka energieffektiviteten kraftigt. 
Integrationsmöjligheterna är inte lika uppenbara som för t.ex. etanol, men vid 
pressningen bildas en energirik kaka, som kan användas för förbränning även om den 
vanligaste tillämpningen idag är djurfoder. 
 
DME (dimetyleter), metanol m.m. tillverkas genom förgasning – en lovande framtids-
teknik med högt utbyte av drivmedel per tillsatt mängd råvara. Förgasning ger en 
flexibilitet att producera ett flertal olika biodrivmedel (förutom de ovan nämnda även 
metan, vätgas m.m.) DME lyfts ofta fram som ett framtidsbränsle, som uppvisar god 
energibalans i livscykelanalyser. Nackdelen är dock att specialanpassade motorer krävs, 
vilka inte kan drivas på vanlig diesel. Dess introduktion är därmed begränsad av teknisk 
utveckling både avseende DME-produktionen och motorerna. Metanol är ett annat 
vanligen omnämnt biodrivmedel, som liksom etanol kan låginblandas i bensin eller 
användas som bränsle i bensinmotorer5. Ett skäl till att det råder viss tveksamhet om 
metanolens framtidspotential är att den är mycket toxisk.  
 
Biogas produceras genom rötning av organiskt material. Olika biflöden som inte har så 
många alternativa användningsområden, såsom avfall, avloppsslam och restprodukter 
från etanolproduktion, är exempel på lämpliga utgångsmaterial. Rötning är 
kommersiellt tillgänglig teknik och idag produceras ca 1,3 TWh biogas i Sverige 
årligen, främst från avloppsreningsverk och deponier. Att bränslet är gasformigt 
försvårar distributionen i jämförelse med t.ex. etanol och RME, vilket begränsar 

                                                 
4 FAEE = Fatty Acid Ethyl Ester (Fettsyra etylester) 
5 Viss anpassning av motorerna krävs. 
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användningen något och idag används biogas främst för stadsbussar och andra lokala 
fordon. Det bör påpekas att ordet biogas ibland även används för syntesgas från 
förgasning av biomassa. I denna rapport används termen biogas endast för rötgas (gasen 
från förgasning benämns syntesgas eller syntetisk naturgas, SNG).  

2.2 Jäsning till etanol 

Jäsning, eller fermentering, är den dominerande tekniken för att framställa etanol ur 
biomassa. Etanol kan även framställas syntetiskt genom förgasningsteknik, men det 
behandlas inte här. Etanol kan produceras av allt biologiskt material som är uppbyggt av 
socker, stärkelse och/eller cellulosa. Grundprincipen är att först bryta ner biomassan till 
fria sockermolekyler som sedan jäses av mikroorganismer till etanol. Etanolen avskiljs 
och uppkoncentreras sedan genom destillation. Tekniken för att framställa etanol från 
sockerråvara och från stärkelserika råvaror är väl etablerad medan teknologin för 
lignocellulosa är under utveckling. Tillverkningsprocessen kan uppdelas i huvudstegen: 
förbehandling, fermentering, destillation, dehydrering och hantering av biprodukter. En 
skiss över etanolprocessen, tänkbara råvaror och hantering av biprodukter visas i Figur 
1. Processen skiljer sig för olika råvaror framförallt avseende förbehandlingssteget och i 
vilka biprodukter som uppstår. För sockerråvaror som sockerrör och sockerbetor är 
processen enkel då sockret i princip kan extraheras i varmvatten.  
 
För stärkelserika råvaror såsom spannmål och majs inleds förbehandlingen med att 
råvaran mals till mjöl och blandas med enzym och vatten, varvid stärkelsen löses ut. 
Stärkelsen förvätskas sedan vid 60-90°C under ett par timmar där stärkelsestrukturen 
bryts upp och enzymet alfa-amylas spjälkar kolvätekedjorna till kortare polymerer. 
Slutlig nedbrytning till glukos sker sedan med hjälp av enzymet gluco-amylas, ofta vid 
ca 60°C eller efter nedkylning till jäsningstemperaturen på 30-35°C. Fermentering sker 
sedan med vanlig bagerijäst under ett par dygn, där sockret omvandlas till etanol och 
koldioxid. Etanolen avskiljs från mäsken genom destillation i flera steg och dehydreras 
slutligen till ren etanol vanligen med molekylsikt. Destillationsresten, dranken, som 
innehåller mycket protein, fett och rester från fermenteringen kan användas som djur-
foder. Den fasta olösliga återstoden avvattnas och torkas till fodermjöl eller säljs som 
vått foder. Vätskefraktionen indunstas i flera steg till trögflytande sirap som säljs som 
foder eller blandas med det torkade fodermjölet och pelletteras till torrfoder. Dranken 
kan också rötas till biogas för att undvika indunstning och torkning som är mycket 
energikrävande processer. Rötning av drank har ännu inte testats i kommersiell skala. 
 
Cellulosahaltig biomassa som skogsråvara, halm och energigrödor är svårare att bryta 
ner och hydrolysera till jäsbart socker. Tekniken är fortfarande obeprövad i industriell 
skala men utvecklingsarbete pågår i bl.a. Sverige. Barrved består av ca 40 % cellulosa 
som är uppbyggt av jäsbara hexoser6 och 25 % hemicellulosa som förutom hexoser 
också är uppbyggt av svårjästa pentoser7. Resten består mestadels av lignin som blir en 
energirik biprodukt. För lövved och halm, som innehåller mycket hemicellulosa, krävs 
att pentosjäsande jäst utvecklas för att uppnå bra etanolutbyten8. De dominerande för-
behandlingsteknikerna är svagsyrametoden och enzymmetoden. Med svagsyrametoden 
behandlas råvaran med högtrycksånga vid 180-230°C och katalysator (H2SO4 eller SO2) 
i två steg. Därefter avskiljs ligninet från mäsken som går till fermentering. Vid enzym-

                                                 
6 Hexos = sockerart med sex kolatomer, t.ex. glukos och fruktos 
7 Pentos = sockerart med fem kolatomer, t.ex. xylos och ribos 
8 Sådant forskningsarbete pågår bl.a. vid Umeå Universitet. 
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metoden följs svagsyrahydrolysen (i ett eller två steg) av ytterligare ett hydrolyssteg 
med enzymet cellulas. Detta kan också göras samtidigt som fermenteringen, så kallad 
SSF (Simultaneous Sacharification and Fermentation). Fermentering sker sedan vid 30-
37°C följt av destillering. Enzymmetoden ger högre etanolutbyte, men nackdelar är den 
höga enzymkostnaden och den långsammare processen. Den fasta återstoden, ligninet, 
torkas till bränsleprodukt för att förbrännas direkt eller säljas som pellets. Dranken kan 
indunstas och förbrännas eller rötas till biogas. 
 

 

Figur 1. Översikt över etanolprocessen med tänkbara råvaror och alternativ för hantering 
av biprodukter.  

Figure 1. Overview of the ethanol process with possible feedstock and alternative uses of 
byproducts 

 

2.3 Förgasning av biomassa 

Förgasning innebär i detta fall en process vid vilken kolhaltigt fast eller flytande 
material, som gasrika stenkol, petroleum eller biomassa omvandlas till en gas genom 
upphettning i frånvaro av syre eller i starkt syreunderskott. Temperaturen vid vilken 
förgasningen sker varierar mellan ca 700-1000°C. Sammansättningen på gasen kan 
variera beroende på processval och utgångsmaterial. Exempel på gassammansättningar 
för olika förgasartyper visas i tabell 2 tillsammans med det effektiva värmevärdet för 
den producerade gasen. Gasen förädlas ofta vidare till s.k. syntesgas bestående 
huvudsakligen av kolmonoxid (CO) och vätgas (H2). Förgasning av olika bränslen görs 
av olika anledningar, t.ex.:  
 

Gödningsmedel 

Pellets 

Lignocellulosa 
(Skogsråvara, 

hampa, salix, halm) 

Förbehandling 
Fermentering 
Destillering 

Indunstning 
Torkning 

Socker 
(Sockerrör, 
sockerbetor) 

Lignin 
(lignocellulosa) 

Vått foder 
(spannmål) 

Etanol 

Sirap 

Anaerob rötning 

Biogas 

Stärkelse 
(Spannmål, majs, 

potatis) 

Torrt foder 
(spannmål) 

Fordonsgas Förbränning Pellets 

Hantering av 
dranken Förbränning 

Slam 
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• för att göra en gas som är lättare att distribuera än det fasta bränslet,  
• för att använda gasen i kemiska processer 
• för att vidareförädla gasen till andra bränslen t.ex. Fischer-Tropsch-(FT)-diesel, 

tillverkning av syntetisk naturgas (SNG) etc.  
• för användning i kombicykler för att ge en hög elverkningsgrad och ett högt α–

värde9.  
 
Tekniken att förgasa fast material är relativt gammal och försök utfördes redan i början 
av 1800-talet. Under senare delen av 1800-talet användes tekniken för att producera 
stadsgas till gatubelysningen och för att användas som bränsle i köksspisar. Under 
1900-talet har förgasningstekniken fått stå tillbaka för de mera lättanvända petroleum-
produkterna samt elektricitetens introduktion på marknaden. Emellertid har 
förgasningstekniker i olika former alltjämt använts inom den kemiska industrin vid t.ex. 
ammoniaktillverkning. För allmänt bruk har förgasningstekniken mera förknippats med 
energiproduktion vid krig och andra kristider.  
 
En av fördelarna med förgasningstekniken är dess flexibilitet. Många olika organiska 
material kan användas som utgångsmaterial och processen kan styras till att producera 
många olika produkter beroende på behov. Trots att tekniken har använts under många 
år är det befogat att behandla tekniken med viss respekt. Det praktiska utförandet av 
förgasningstekniken erbjuder många svårigheter varför många projekt genom åren har 
haft betydande tekniska problem. En grundläggande svårighet är att organiskt material 
upphettas i frånvaro av syre eller i starkt syreunderskott. När de organiska materialen 
krackar sönder utan att sedan förbrännas fullständigt i syreöverskott, som vid en vanlig 
förbränningsanläggning, bildas intermediära krackerprodukter vilka bildar nya 
föreningar. En vanlig förening som bildas är bensen som sedan kan förenas med andra 
bensenringar till större molekyler. Dessa bildar tjära (tar) i processen och utgörs t.ex. av 
PAH. Detta är i princip samma mekanism som utgör sotbildningsmekanismerna vid 
vanliga förbränningsanläggningar. Dessa tjärföreningar måste destrueras, då de annars 
kan skapa problem dels i själva processen och dels i produktgasen. Den bildade tjäran är 
ofta svåroxiderad varför speciella tjärkrackers måste användas. Olika utgångsmaterial 
såsom kol eller biomassa har olika sammansättning och olika egenskaper. Dessa kan då 
också kräva speciellt anpassade utrustningar för just detta material vilket gör att 
flexibiliteten inte är så stor som man skulle kunna tro.  
 
Stadsgas producerades förr genom pyrolys av lättare kolsorter (vanligtvis stenkol) med 
hög andel flyktiga kolväten. Processen skedde i frånvaro av syre med extern uppvärm-
ning av kolet, varvid de lättare fraktionerna (CH4, H2, m.fl.) drevs av och bildade 
stadsgas medan återstoden den s.k. koksen användes för bl.a. uppvärmning av bostäder. 
Med förgasning avses ofta en närmast total omvandling av bränslet till gas. Detta sker 
oftast med partiell förbränning vid autoterma förhållanden d.v.s. förbränningen drivs så 
långt så att energiutvecklingen räcker för att driva förgasningen. Förgasningsprocessen 
kan drivas med luft eller syrgas. För kemikalieändamål används vanligen syre förutom 
vid ammoniakproduktion. Den bildade produkten kallas syntesgas och består av CO och 
H2. För vidare bränsleproduktion (DME, metanol, FT-diesel, SNG etc.) används före-
trädesvis syrgas som oxidationsmedel.  
 

                                                 
9 Förhållandet mellan el och värmeproduktion i en anläggning. 
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I huvudsak finns tre olika typer av förgasare (O2 eller luft som oxidationmedel): 
• Fastbäddsförgasare (kan drivas motströms eller medströms) 
• Cirkulerande fluidiserande bädd, CFB (kan vara trycksatt eller drivas vid 

atmosfärstryck) 
• Pulver-/gasfasförgasare (ofta kolpulver) 

 
Fastbäddsförgasare används framför allt för mindre anläggningar (<5 MW). Fluidbädds-
förgasare används för större anläggningar (5-200 MW).  
 
 
Tabell 2. Exempel på gassammansättning och effektivt värmevärde för några olika typer av 

förgasare *).  

Table 2. Example of gas composition and lower heating value for different types of gasifiers*).  
 

 
Atmosfärisk  

CFB (luft) 
Atmosfärisk 

CFB (O2) 
Trycksatt  
CFB (O2) Indirekt Pulverförgasning 

CO ( %) 19,3 26,9 16,1 42,5 46,1 
H2 ( %) 15,6 33,1 18,3 23,1 26,6 
CO2 ( %) 15,0 29,9 35,4 12,3 26,9 
H2O ( %) 13,4 32,2 34,0 37,1 16,7 
CH4 ( %) 4,2 7,0 13,5 16,6 0 
N2 44,5 0,7 12,3 0 0 
C2Hn 1,4 2,4 4,4 5,5 0 
LHV (MJ/Nm3) 5,76 8,85 8,44 13,64 7,43 

*) Held, Jörgen, Biometanseminarium, Svenskt Gastekniskt Center AB, maj 2006.  
 

2.4 Rötning till biogas 

Biogas är ett gasformigt bränsle som bildas vid anaerob (syrefri) nedbrytning av 
organiskt material. Biogasen består till största delen av metan, CH4 (45-85 %) och 
koldioxid, CO2 (15-45 %) men små mängder av andra ämnen (H2S, NH3, N2) kan 
förekomma. Gasen bildas av mikroorganismer då dessa bryter ner det organiska 
materialet. Produktion av biogas kan ske ur många olika material. Utvinning av biogas 
sker bl.a. vid soptippar där gasen (deponigas) samlas upp i olika rörsystem. Normalt kan 
man på detta sätt inte samla upp mer än 50 % av den bildade biogasen och gas-
uppsamling pågår endast under en del av avfallsdeponins livslängd. Detta gör att 
omvandlingsgraden av biomaterialet till gas blir förhållandevis låg.  
 
Biogas kan också utvinnas ur t.ex. reningsverkens avloppsslam, jordbruksavfall eller 
matavfall. Detta sker då genom rötning i rötkammare. Processen sker ofta i flera steg för 
att erhålla rätta mikrobiella betingelser då processen kan vara känslig för föroreningar. 
Viktiga driftparametrar är tillgång till vatten och näringsämnen, temperaturför-
hållandena, styckestorleken på det organiska materialet och pH-värdet. Ofta inleds pro-
cessen med en förbehandling (sönderdelning, siktning, konditionering och hygienisering 
vid 70 °C i en timma för att undvika smittorisker) varefter materialet tillförs röt-
kammarna där själva rötningen och biogasbildningen sker. Rötningstemperatur är en 
viktig parameter. Generellt leder en högre temperatur till snabbare nedbrytning och 
högre biogasproduktion. Samtidigt kräver en högre temperatur ett större energitillskott 
för uppvärmningen. De flesta anläggningarna drivs idag under s.k. mesofila (35-40 °C) 
eller termofila (55-60 °C) betingelser. Tillgång på spillvärme är här således en fördel 
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och energikombinatdrift torde vara ett bra alternativ. Denna process erbjuder ett bra 
alternativ att ta tillvara lågvärdig energi (spillvärme med låg temperatur). Ett annat 
energikombinatalternativ med biogasproduktion är rötning av dranken från etanol-
tillverkning. 
 
Återstoden bildar ett rötslam som kan återföras som jordförbättringsmedel. En noggrann 
kvalitetskontroll måste dock göras på rötslammet innan det används. Avsättningen för 
rötslammet har ibland varit problematisk. Produktion av biogas genom rötning får 
betraktas som en relativt storskalig produktion även om tekniken i grunden är enkel. Av 
hygieniska skäl ställs stora krav på anläggningen och processen kräver också 
omfattande reglerteknisk utrustning. En rötningsanläggning blir därför relativt 
komplicerad och kapitalkostnaderna relativt höga. En stor produktion krävs därför för 
att bära investeringskostnaderna. En nulägesrapport över biogastekniken har nyligen 
gjorts i Värmeforsks regi [2].  

2.5 Biodieselproduktion 

Biodiesel (eller fatty acid methyl ester, FAME) tillverkas genom pressning av 
vegetabiliska eller animaliska oljor med efterföljande esterifiering. Med biodiesel avses 
ofta rapsmetylester (RME), vilket produceras från rapsolja. Processen för tillverkning 
går till på liknande sätt oavsett utgångsmaterial, men i detta avsnitt beskrivs översiktligt 
produktion av just RME. Det första steget i RME-produktionen är att rapsfrön pressas 
till rapsolja, varvid en pressrest bildas. Pressningen sker vanligtvis vid 20°C i små-
skaliga anläggningar, medan varmpressning vid ca 80°C är vanligt vid större anlägg-
ningar [11]. En del studier anger även att utvinningen av rapsolja kan ske direkt genom 
extraktion av rapsfrön, t.ex. med hexan [12][7]. Det anges även i [7] att utbytet blir 
högre med extraktion än med pressning, men eftersom pressning är den vanligast före-
kommande metoden i Sverige inriktas beskrivningen mot pressning.  
 
Pressresten, eller rapskakan, innehåller efter pressningen fortfarande ca 50 % olja och i 
nästa steg är målet att öka utbytet av rapsolja och därmed minska oljehalten i rapskakan. 
Detta görs genom kemisk extraktion med ett lösningsmedel (t.ex. hexan), och är således 
en liknande process som nämndes i föregående stycke som alternativ till pressning. 
Efter extraktionen innehåller rapskakan inte mer än ca 1 % olja [43]. Rapsolje-hexan-
blandningen kan enkelt separeras genom att kokpunkterna skiljer sig åt. Efter pressning 
och extraktion har ursprungsmaterialet (rapsfröna) givit upphov till ca 40 % rapsolja 
och ca 60 % rapskaka [11][12]. Rapskakan används idag vanligen som djurfoder, men 
kan också utnyttjas för energiändamål, som gödningsmedel alternativt kan den rötas till 
biogas. Avsättning för rapskakan är väsentligt för att få lönsamhet i produktionen [11]. 
 
Innan esterifiering av rapsoljan måste den först renas, vilket brukar göras med 
sedimentation, filtrering eller centrifugering. Därefter värms oljan upp till ca 60°C och 
behandlas med metanol10 i närvaro av katalysator (kalium- eller natriumhydroxid). 
Produkter vid reaktionen är RME och glycerol och då glycerolen är tyngre än RME kan 
den enkelt avskiljas. Innan RME kan användas som biodrivmedel måste den renas, 
neutraliseras, avsaltas och filtreras. Glycerolen kan användas som kemikalie i t.ex. 
kosmetika eller läkemedel, men kan också rötas till biogas. Det krävs dock stora 
anläggningar för att uppnå så stora kvantiteter att det blir lönsamt att sälja glycerolen 
[11].  
                                                 
10 Om istället etanol används bildas REE, rapsetylester (eller FAEE om andra oljor än rapsolja avses). 
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2.6 Exempel på andra tekniker 

Nedan ges ett fåtal exempel på andra biodrivmedelstekniker med grov bedömning av 
integrationsmöjligheterna i energikombinat. De exempel som redovisas har valts för att 
illustrera den bredd av tekniker som förekommer för biodrivmedelsproduktion och 
urvalet har således inte gjorts utifrån några särskilda urvalskriterier.  

2.6.1 NExBTL 

Neste har utvecklat en teknik för att framställa en biodiesel av andra generationen, 
NExBTL, ur alla typer av vegetabiliska oljor och animaliska fetter [13][14]. Först sker 
en hydrering för att avlägsna syre ur fettet så att raka kolvätekedjor bildas. Rest-
produkten är surt vatten. I steg två isomerisas paraffin till isoparaffin, vilket innebär att 
de raka kolvätekedjorna med hjälp av en katalysator omvandlas till förgrenade 
kolvätekedjor. Isomeriseringen gör att bränslet tål kyla vilket gör biodieseln användbar 
även i kalla klimat. I nästa steg destilleras propangas och små mängder bensin bort, och 
det som återstår är ren biodiesel som består av förgrenade kolvätekedjor. Slutligen 
stabiliseras biodieseln i en destillationskolonn [15]. NExBTL har liknande egenskaper 
som syntetisk GTL och BTL diesel, och är fri från syre, svavel, kväve och aromater. 
Med sitt höga cetantal11 (ca 90) kan det direktinblandas i konventionell diesel som 
kvalitetsförbättrare i olika procenthalter [13]. En första fullskaleanläggning byggs vid 
raffinaderiet i Porvoo i Finland, där existerande infrastruktur effektivt kan utnyttjas vad 
gäller energi, inblandningsfaciliteter, logistik och laboratorium. Produktionen startar 
under sommaren 2007 med en kapacitet på 170 000 ton per år [14]. Investeringen är på 
ca 100 miljoner Euro. Ytterligare en anläggning i samma storlek planeras i Porvoo till 
slutet av 2008. Integreringspotentialen i ett energikombinat bör vara goda. 
Processenergi kan levereras från ett kraftvärmeverk och spillvärmen tillvaratas i 
fjärrvärmenätet. Biprodukterna, bl.a. propan, kan förbrännas för el och 
värmeproduktion.  

2.6.2 KDV® 

Företaget AlphaKat AG har utvecklat en ny patenterad process som kallas för KDV® – 
Katalytische Drucklose Verölung (katalytisk depolymerisering utan trycksättning) som 
arbetar i temperaturområdet 290-340ºC. Processen tar hand om kolväten i olika 
insatsmaterial som splittras till syntetisk mineralisk diesel med hjälp av en katalysator. 
Katalysatorn är ett aluminiumsilikat som är dopat med andra ämnen. Dieseln som då är i 
gasfas separeras sedan genom destillation. Biprodukt blir en lättare fraktion (ca 10 %) 
med kortare kolvätekedjor som vid förbränning i ett kombikraftverk räcker för att täcka 
processens el- och värmebehov. En fast återstod av överskottskolväten som inte kan 
ombildas till diesel blir till kolmassa som torkas och pressas till pellets med högre 
energiinnehåll än vanliga träpellets. Man anger ett utbyte på minst 30 % från biomassa 
och minst 80 % från produkter av mineralisk olja (t ex restoljor och plaster). Kostnaden 
för processen anges till 0,23 € per kg producerat bränsle. Detta gäller då råmaterialet är 
ett avfall som är "gratis". Skogsflis, halm, etc., anges ge ett utbyte av ca 300 l diesel, 
150 kg kolmassa, per ton insatsmaterial (torrsubstans). Energiåtgången för processen 
anges till 10 % av den producerade bränslemängden. Processen kan användas på all 
biomassa eller avfall som innehåller kolväten. Även lignin kan ombildas till diesel men 
ger en större mängd kolmassa[16][17][18].  
 

                                                 
11 ett mått på tändvilligheten hos dieselmotorbränslen 
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För närvarande finns ett 20-tal anläggningar som använder plaster eller restprodukter 
från raffinaderier som råvara. I Sverige hoppas man kunna leverera sin första 
anläggning med träråvara som insatsmaterial under 2008. Kolmassan måste dock 
avskiljas från katalysatorn som då kan återanvändas, men tekniken för detta är ännu inte 
färdigutvecklad. Integrationspotentialen i ett energikombinat är tämligen goda då rest-
produkterna (lättare kolvätefraktion och kolmassa) kan förbrännas i ett kraftvärmeverk 
och spillvärme kan användas till fjärrvärme. Studier i Tyskland har visat att med högt 
elpris kan det även bära sig att förbränna hela dieselprodukten i ett kraftvärmeverk [18].  

2.6.3 Framställning av biodiesel från alger 

En forskargrupp vid Campus Universitario, Bari, Italien har jämfört två metoder för 
framställning av biodiesel från makroalger, dels termokemisk förvätskning och dels 
extraktion med superkritisk koldioxid. Båda processerna är ännu bara på forsknings-
stadiet och har olika för- och nackdelar. En fördel med den första metoden är att den 
inte kräver någon torkning, medan den andra metoden kräver torkning av 
utgångsmaterialet. Processerna finns mer detaljerat beskrivna i [19]. 

2.6.4 Vätgasframställning 

Vätgas kallas ibland ett tredje generationens biodrivmedel, särskilt om det används som 
bränsle i bränsleceller. Vätgas kan framställas på många olika sätt. Med biomassa som 
ursprungsmaterial är den huvudsakliga omvandlingstekniken via förgasning och 
efterföljande skiftreaktion. Förgasningstekniken beskrivs separat ovan (avsnitt 2.3). Det 
finns även nya tekniker för omvandling av biomassa till vätgas. En sådan är under 
utveckling i EU-projektet HYVOLUTION (non-thermal production of pure hydrogen 
from biomass), som undersöker bakteriell framställning av vätgas genom termofil jäs-
ning och fotofermentation. För processbeskrivning och ytterligare information hänvisas 
till [20]. En fördel med processen är att biomassan kan vara våt och att ingen torkning 
därmed behövs. Kortfattat kan sägas att processen efter förbehandling av biomassan 
består av två huvudsteg. I det första steget tillsätts termofila12 bakterier, varvid vätgas 
och organiska syror bildas. De organiska syrorna behandlas därefter i ett andra 
processteg i vilket en annan typ av bakterier omvandlar en del av de organiska syrorna 
till ytterligare vätgas. Slutligen renas och uppgraderas vätgasen till slutlig kvalitet. 
Tänkbara integreringsmöjligheter i energikombinat nämns inte, men det är rimligt att 
tänka sig att de två bakteriella stegen kräver tillförsel av värme, särskilt det första som 
involverar termofila bakterier som verkar vid högre temperatur än 37°C. Inte heller 
omnämns några uppkomna restprodukter som skulle kunna förbrännas för el- och 
värmeproduktion. 
 
Exempel på andra produktionsmöjligheter för vätgas är elektrolys av vatten, 
reformering av naturgas, förgasning av kol eller annat organiskt material samt s.k. 
artificiell fotosyntes. Dessa metoder beskrivs inte närmare i rapporten eftersom de inte 
har någon direkt koppling till bioenergikombinat (möjligen med undantag för elektrolys 
av vatten som givetvis kan göras med el producerad från biomassa).  

                                                 
12 Termofila bakterier är bakterier som klarar/föredrar höga temperaturer 
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2.7 Pellets 

Bränslepellets av biomassa, nedan kallat pellets, består av sammanpressat finfördelat 
biomaterial i små cylindriska kutsar med en diameter om ca 3-12 mm och en längd av 6-
25 mm. Tillverkning av pellets görs av flera anledningar. Finfördelat material såsom 
sågspån kan vara svårt att elda kontrollerat utan att först sammanpressa det till större 
bitar. Densiteten ökar också jämfört med t.ex. sågspån vilket effektiviserar transporterna 
och lagerhållningen. Pellets enhetliga form gör det lätt att distribuera och 
förbränningsanläggningarna kan enkelt automatiseras varför pelletseldning idag är ett 
alternativ till eldningsolja. Vid pelletstillverkningen kan också biomaterialet torkas på 
ett effektivt sätt och därmed kan effektiviteten på hela bränslekedjan ökas. Kan sedan 
torkningen kombineras med annan produktion och spillvärme användas för 
torkprocessen kan effektiviteten höjas ytterligare. Detta kan i sådana fall vara ett bra 
energikombinatalternativ.  
 
Produktionsprocessen för pellets kan generellt sägas innehålla följande delsteg; 

• förbehandling av råvaran genom avlägsnade av föroreningar och malning till 
enhetlig storlek i flishugg eller hammarkvarn.  

• torkning av det malda materialet till ca 10 % fukthalt.  
• pelletering i pelletsmaskiner.  
• kylning, siktning och lagring 

 
Vanliga utgångsmaterial för pelletstillverkning är sågspån, torrflis och kutterspån. 
Fukthalten i råvaran kan många gånger överstiga 50 %. Vid pelletstillverkningen sänks 
fukthalten så att slutprodukten har en fukthalt på 5-15 % beroende på tillverknings-
process och lagerhållning. I en konventionell pelletsfabrik torkas materialet vanligen i 
en torktrumma med heta rökgaser eller ånga som torkmedium. Torkprocessen eldas ofta 
med t.ex. gas eller träpulver och utgör en mycket stor del av energianvändningen vid 
pelletstillverkning (ungefär 500-600 kWh/ton producerad pellets). Pellets pressas ofta 
varmt under högt tryck varvid naturliga bindningar uppstår som håller samman pelleten. 
Kalla pressmetoder förekommer också. Bindemedel (t.ex. lignosulfonat) för att hålla 
samman pelleten kan också tillsättas.  
 
Det är framför allt torkprocessen som kan integreras i ett energikombinat. En sådan 
anläggning finns i Sverige i Skellefteå, se mer detaljerad beskrivning i avsnitt 3.11. En 
studie av har även gjorts som behandlar kostnaderna för pelletstillverkning i några 
länder, [21]. En ekonomisk slutsats som där dras är att den största enskilda delen av 
produktionskostnaden för ett ton pellets i såväl Sverige som Österrike är kostnaden för 
råmaterial. Den näst största delen av produktionskostnaderna i de båda länderna är 
kostnaden för torkning av råmaterialet. Investeringskostnadens andel av produktions-
kostnaden per ton pellets är i den svenska fabriken 19 % och i den österrikiska fabriken 
12 %. Detta förhållande torde utgöra en bra grund för integration i energikombinat, 
framförallt att kombinera pelletsproduktion med redan befintlig och svårutnyttjad 
spillvärme. Pelletsproduktion torde även gå att integrera med mer lågvärdig spillvärme.  
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3 Pågående svenska projekt 

I detta avsnitt beskrivs aktuella svenska projekt kring energikombinat med biodrivmedel 
och pellets. Utvecklingsstatus för de projekt som beskrivs nedan sammanfattas i  
 
Tabell 3. Sammanfattning av utvecklingsstatus för några svenska energikombinatprojekt. 

Table 3. Summary of state-of-the-art for some Swedish polygeneration projects. 
Projekt (samt avsnitt) Utvecklingsstatus Produktion av bränsle 
Örnsköldsvik (3.1) Pilotanläggning Etanol 

Agroetanol, Norrköping (3.2) Kommersiell Etanol 

Karlskoga (3.3) Planerad Etanol, biogas 

Härnösand (3.4) Planerad Etanol, biogas, pellets 

Sala/Heby (3.5) Planerad Etanol, biogas, 

Sveg (3.6) Planerad Etanol, pellets 

Gryaab, Göteborg Energi (3.7) Kommersiell Biogas 

VVBGC (3.8) FoU-anläggning Syntesgas, senare biodrivmedel 

Piteå (3.9) Demo-anläggning Syntesgas, senare biodrivmedel 

GoBiGas (3.10) Plan: fullskaleanläggning SNG 

Skellefteå Kraft (3.11) Kommersiell Pellets 

RME (3.12) Kommersiell RME 

BLGMF (3.13) FoU-projekt Metanol, DME, FT-diesel 
 

3.1 Etanolproduktion, Örnsköldsvik 

Etanolpiloten som invigdes i maj 2004 kom till som en del av Programmet etanol från 
skogsråvara som finansierades av Energimyndigheten. Programmet pågick under 1998-
2004 och uppgick till totalt 210 miljoner kronor. Programmet hade som huvudsakliga 
mål att demonstrera etanolproduktion i stor skala och att sänka kostnaden för att 
framställa cellulosabaserad etanol. Ett 50-tal delprojekt har genomförts med syftet att 
effektivisera och utveckla processtegen i svagsyraprocessen och i den enzymatiska 
processen, sammansätta effektivare processkoncept, utveckla bättre jäsningsorganismer 
och att finna vägar för att utnyttja råvara, vatten och energi så effektivt som möjligt 
[22].  
 
Teknoekonomiska modelleringar har gjorts baserat på laboratoriestudier och från 
processutvecklingsenheten (PDU) vid Lunds Tekniska Högskola. Resultaten indikerar 
produktionskostnader på 3-5 kr/l om etanolanläggningen samlokaliseras med annan 
verksamhet, t ex ett kraftvärmeverk. Stor vikt har lagts åt utvecklingen av den mer 
effektiva enzymatiska processen. Vid PDUn i Lund har med barrved som råvara ett 
etanolutbyte på 80 % uppnåtts i SSF-konceptet (samtidig försockring och fermentering) 
med så kallad feed batch-teknik. Man har med denna teknik också lyckats höja TS-
halten till över 10 % och etanolkoncentrationen till 4,5 % i substratet vid SSF-steget. 
Detta är viktigt för att minimera energiåtgången vid destillering och vid indunstningen 
av dranken. Problemet med den enzymatiska processen är den långsamma enzymatiska 
hydrolysen och de höga enzymkostnaderna. Effektivare enzymer (cellulasmutanter) har 
därför utvecklats inom programmet som leder till högre produktivitet. Enzymtillverkare 
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har rapporterat att enzymproduktionskostnaden kan sänkas från motsvarande ca 80 öre/l 
etanol till omkring 25 öre/l [22].  
 
Förbehandling av träråvaran genom hydrolys med ånga och svaveldioxid eller SO2 har 
studerats. Bäst resultat (etanolutbyte) ger förbehandling i två steg med SO2 som 
katalysator vid temperaturer omkring 200°C. Med batch-teknik och SSF har man visat 
att det med bibehållet etanolutbyte går att jäsa även hydrolysat som innehåller 
inhibitorer (störande biprodukter som bildas under hydrolysen). Om detoxifieringssteget 
kan undvikas blir kapital- och driftskostnaderna mindre liksom förluster av socker vid 
detoxifieringssteget. Olika metoder för att göra jäsningsprocessen effektivare har med 
framgång testats i laboratorieskala, bl a kontinuerlig jäsning, immobilisering av jäst och 
inkapsling av jäst, där etanolutbyten på 90 % av det teoretiska uppnåtts. Frågan kvarstår 
hur effektiva dessa kontinuerliga jäsningskoncept är i industriell skala. Viktigt för att 
möjliggöra etanolproduktion från xylanrika råvaror som halm och lövved är att få fram 
jäst som effektivt kan jäsa också pentoser, t ex xylos13. Detta har man delvis lyckats 
med men mer arbete återstår. Med jäst som kan jäsa både hexoser och pentoser kan 
utbytet av årsgrödor och lövved öka från ca 18 % till 25 %. Utbytet för barrved kan bli 
ca 23 % [22][23].  
 
Den ligninrika återstoden och dranken är en viktig del av totalekonomin i etanol-
processen. Effektiv avvattning av ligninresten sänker energikostnaden för torkning. 
Med kammarfilterpress avvattnas ligninresten till 40-50 % TS [24]. Alternativa 
användningar av dranken och ligninet har också utvärderats. De alternativ som bedömts 
mest lämpliga är torkning och försäljning av pellets eller förbränning i samlokaliserat 
kraftvärmeverk. Simuleringar som gjorts visar att en sådan avsättning för biprodukterna 
skulle kunna ge en minskning av produktionskostnaden på mellan ca 1,35 och drygt 2 
kr/l etanol [22]. Numera tror man mest på att röta dranken till biogas som förbränns i ett 
kraftvärmeverk eller uppgraderas till fordonsgas. Problem med rening av processvattnet 
till acceptabel kostnad har man löst vid försök vid etanolpiloten.  
 
I etanolpiloten, som är inrymd i SEKABs lokaler, har sedan utvecklingsarbetet testats i 
full skala i ett projekt som samfinansieras av Energimyndigheten och ett antal andra 
intressenter. Etanolpiloten har en kapacitet på 300-400 liter etanol per dygn [25]. Under 
första fasen utvecklas och testas svagsyraprocessen men den har byggts för att i nästa 
fas omfatta tester av den enzymatiska processen. En skiss över etanolpiloten visas i 
Figur 2. Under 2004-2005 har svagsyraprocessen testkörts och alla delsteg i processen 
har tagits i drift med vissa problem och ett antal ombyggnader. Fortfarande kvarstår en 
del utvecklingsarbete [23]. 
  
Under 2006-2009 ingår SEKAB och etanolpiloten i ett projekt inom EUs 6:e 
ramprogram för att utveckla enzymer och testa enzymmetoden med tvåstegs svagsyra 
förbehandling. Enzymmetoden testas sedan hösten 2006. Enzymmetoden med två stegs 
förbehandling är mycket lik svagsyraprocessen, där alla processteg är lika förutom ett 
tillägg med tredje stegets hydrolys. Detta gör att en anläggning kan byggas om till 
enzymmetoden i ett senare skede. Under 2007 inleds projektering för en industriell 
utvecklingsanläggning (6000 m3 etanol per år) som ska vara i drift under 2010 intill 
etanolpiloten i Örnsköldsvik. Där kommer båda processerna att utvecklas för industriell 
skala, parallellt som utvecklingsarbetet fortsätter i etanolpiloten. Nästa steg är att bygga 

                                                 
13 Sådant forskningsarbete pågår bl.a. vid Umeå Universitet. 
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ett demokombinat med en kapacitet på 60 000 m3/år som är väl integrerat med ett 
kraftvärmeverk. Man räknar med att tekniken för etanol från lignocellulosa är klar för 
kommersialisering kring 2014-2015 [24]. 

 

 
 

Figur 2. Schematisk bild över pilotanläggningen i Örnsköldsvik [23]. Hydrolysreaktorn är 
uppdelad i två steg med möjlighet till ett tredje hydrolyssteg med enzymer. 
Enzymsteget kan även utföras samtidigt med jäsning, så kallad SSF.  

Figure 2. Schematic figure showing the pilot plant in Örnsköldsvik [23]. The hydrolysis 
reactor is divided in two steps with the possibility to a third hydrolysis step with 
enzymes. Simultaneous enzymatic hydrolysis and fermentation, SSF, is possible. 

 

3.2 Spannmålsproducerad etanol, Agroetanol, Norrköping 

År 2001 startade Agroetanol AB i Norrköping Sveriges första storskaliga produktions-
anläggning för bränsle-etanol med en årsproduktion på 50 000 m3. I övrigt finns endast 
en mindre anläggning i Örnsköldsvik där Domsjö Fabriker AB i producerar ca 17 000 
m3 liter etanol per år från sulfitlut. Råvaran i Agroetanols anläggning är vete och en 
mindre del korn och rågvete, totalt ca 135 000 ton spannmål per år [26]. Anläggningen 
ligger i anslutning till E.ON:s kraftvärmeverk på Händelö som levererar 16 bars ånga 
för att täcka etanolanläggningens ångbehov på ca 20 MW. Kondensatet från 
indunstningssteget (ca 2-3 MW) skickas sedan tillbaka till kraftvärmeverket vid ett 
tryck på 4,5 bar och 110°C [27][28]. Kondensatet används huvudsakligen som 
matarvatten och en mindre del till att värma fjärrvärmenätet. Underhållsstopp på 
sommaren samkörs med E.ON. Det är alltså en form av energikombinat, även om 
integreringsgraden är förhållandevis liten.  
 
Etanolprocessen är specialkonstruerad av Agroetanol men bygger på samma principer 
som vid konventionell sprittillverkning. Spannmålet mals och blandas sedan med vatten 
och enzymer. Sedan sker förvätskning och försockring vid 70-90 grader under några 
timmar. Mäsken kyls sedan och blandas med enzymer som står för den sista nedbryt-
ningen av stärkelsen till jäsbart socker. Jäst tillsätts som jäser sockret i fem serie-
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kopplade fermentorer till etanol. Etanolen avskiljs sedan genom destillation i tre steg 
och uppkoncentreras till ren etanol i molekylsiktar. Destillationsresten indunstas och 
torkas i ångtork och säljs som pelleterat foder. Överskottet av drank och sirap från 
indunstningen säljs också som våt foderprodukt. Omkring hälften av ångbehovet går till 
destillationen och hälften till torkning [27].  
 
 I samband med uppförandet av etanolanläggningen byggde E.ON en avfallspanna år 
2002 på 75 MW termisk effekt. CFB-pannan levererar 65 bars ånga, varav ca 20 MW 
direktreduceras ned till 16 bar för etanolanläggningen. Resten av ångan expanderar 
genom en 11 MWe turbin och blir till el och fjärrvärme som motsvarar värmeunderlaget 
på sommaren på ca 40 MW. Under resten av året kör man också någon av tre 
extrapannor som eldas med biomassa, kol respektive RT-flis som är kopplade till en 
större turbin [28].  
 
Agroetanol investerar nu ca 1 miljard i en ny anläggning som ska producera ytterligare 
150 000 m3 etanol per år, vilket kommer att innebära ungefär en fyrdubbling av 
kapaciteten jämfört med idag. Man räknar med att det täcker spannmålsöverskottet i 
Sverige [26]. Den nya anläggningen ska tas i drift under 2008 och kommer att ha 
samma koncept som i den befintliga anläggningen. För att klara ångleveranserna utan 
att tvingas gå tillbaks till koleldning, kommer E.ON att investera i en ny panna för 
avfall eller biomassa. Man vill då låta ångan producera el genom en turbin före leverans 
till etanolanläggningen. I övrigt kommer samarbetet att se ut som idag [28]. Ångan som 
E.ON levererar styrs av den del av etanolprocessen som kräver högst ångdata, för 
närvarande 16 bar, även om en stor del processtegen använder ånga vid lägre tryck. 
Diskussioner förs om att leverera ånga vid 10 bars tryck till den nya anläggningen för 
att kunna öka elproduktionen på vägen. Men det kräver större ångledningar till högre 
investeringskostnad och etanolprocessen måste också delvis omdesignas, varför 
leveranserna eventuellt kommer att ligga kvar på 16 bar som tidigare [29]. 
 

3.3 Etanol, biogas och kraftvärme, Karlskoga 

I Karlskoga planeras ett energikombinat som ska producera etanol, biogas, gödnings-
medel/biobränsle och kraftvärme. Utformningen av projektet som drivs av Karlskoga 
Biofuels är ännu inte helt fastställt. En skiss över det planerade energikombinatet visas i 
Figur 3. Etanolanläggningen ska producera 100 000 m3 etanol per år från spannmål och 
dranken ska rötas till biogas, motsvarande en effekt av ca 34 MW. Det finns kapacitet i 
det befintliga kraftvärmeverket att täcka etanolprocessens energibehov, genom att 
förbränna ca 70 % av den producerade biogasen. Resterande 30 % kommer att 
uppgraderas till fordonsgas. Processkonceptet där dranken från etanoltillverkningen 
rötas till biogas är ett samarbete mellan Chematur Engineering och Scandinavian 
Biogas.  Etanoltillverkningen baseras på processkonceptet Biostil 2000 som beskrivs 
närmare i avsnitt 3.5. Rötresten från rötningen är tänkt att avvattnas och den fasta 
fraktionen säljas som biomull med ca 30 % ts. Alternativt kommer man att torka 
biomullen för att förbränna det i kraftvärmeverket. Vätskefraktionen renas med 
ammoniakstripper och biorening och återcirkuleras som spädvatten i rötningsprocessen. 
El och processånga på 7 bar levereras från kraftvärmeverket till en total effekt av 4,5 
MW respektive 20,3 MW. Spillvärme från etanolprocessen i form av kondensat med en 
temperatur omkring 165ºC skickas tillbaks till kraftvärmeverkets matarvattentank. 
Genom energikombinatlösningen blir 80 % av energin i råvaran till biodrivmedel (55 % 
etanol och 25 % biogas). Ytterligare 14,5 % av energin återfinns i biomullen. 
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Energiåtgången kommer att uppgå till ca 18 % av energin i råvaran, varav 15 % ånga 
och 3 % el. Då ingår inte eventuell torkning av rötresten till biobränsle. [30]. 
 

Figur 3. Skiss över det planerade energikombinatet i Karlskoga [30]. Publiceras med 
tillstånd från Chematur Engineering och Scandinavian Biogas. 

Figure 3. The planned biomass polygeneration plant in Karlskoga [30]. 

 

3.4 Etanol, biopellets och kraftvärme, Härnösand 

I Härnösand planeras ett energikombinat som ska producera etanol, kraftvärme och 
biopellets. Hur energikombinatet kommer att se ut är ännu oklart men beslut kommer att 
tas under 2007 utifrån den fördjupade förstudie som pågår. Anläggningen ska ligga i 
hamnområdet intill HEMABs befintliga kraftvärmeverk, vilket ska kompletteras med ett 
nytt kraftvärmeverk med biprodukter från etanolanläggningen som bränsle. I området 
har också SCA en pelletsfabrik som ska ingå i energikombinatet. Projektet drivs av ett 
konsortium bestående av Preem, Skanska, SCA, Härnösands Kommun och Hovsjorden. 
Anläggningen ska producera 100 000 m3 etanol per år från spannmål. För dranken från 
etanoltillverkningen finns två huvudalternativ. Den kommer antingen att torkas till 
bränslepellets (ca 92 % torrsubstans) för lagring eller eldas direkt i kraftvärmeverket, 
beroende på effektbehov i kraftvärmeverket som varierar över året. Energibehovet vid 
etanolanläggningen kommer helt att täckas genom förbränning av biprodukterna. [31]  
 

3.5 El, värme och drivmedel ur biobränslepanna, Sala/Heby 

Sala Heby Energi AB (SHEAB) är initiativtagare till ett konsortium som har 
långtskridna planer på ett energikombinat i Sala med produktion av etanol, el, värme, 
djurfoder och eventuellt biogas. Man är ännu i planeringsskedet och avvaktar beslut, 
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men hoppas kunna börja projektering under 2007. Etanolen kommer att tillverkas med 
spannmål som råvara men man vill bygga en flexibel anläggning där andra råvaror som 
halm och ved eventuellt kan användas i ett senare skede när den tekniken är 
färdigutvecklad. En skiss över energikombinatet visas i Figur 4. Etanolanläggningen ska 
årligen producera omkring 44 000 m3 etanol. När det gäller dranken tittar man på ett par 
olika alternativ. Den kan säljas direkt som våtfoder eller torkas till torrt foder. Som 
alternativ till torrfoder tittar man på möjligheten att röta dranken till biogas som 
antingen uppgraderas till fordonsgas eller bränns i den nya spetslastpanna som planeras 
i samband med etanolanläggningen. Rötningsresten är kväverikt och kan säljas som 
gödningsmedel. Det befintliga biomassaeldade kraftvärmeverket på 32 MWth och 
stödpannan kommer att leverera ånga runt 7 bar (ca 9 MW) och el (ca 1,5 MW) till 
anläggningen, vilket kommer att kräva att turbinens nuvarande avtappningar byggs om. 
Om all drank torkas till torrfoder ökar ångbehovet till omkring 20 MW. Utgångspunkten 
är att utforma etanolprocessen så långt det går utifrån befintliga ångdata. Stödpannan 
som ska eldas på biomassa eller biogas från rötningen behövs för att klara 
ångleveranserna på vintern och vid ett eventuellt haveri i kraftvärmeverket. Nu eldas en 
oljepanna med dyra vegetabiliska oljor som spetslast som då kan fasas ut. Kondensat 
från processen som håller knappt 100ºC kan under större delen av året användas till 
fjärrvärme, dock inte under vintern. Man tittar därför också på alternativa 
användningsområden för kondensatet, såsom förvärmning av dranken [32]. 
 

Figur 4. Skiss över det planerade energikombinatet i Sala med de olika alternativ som 
undersöks.  

Figure 4. The planned biomass polygeneration plant in Sala with the different options.  

 
Etanolanläggningen utformas i samarbete med Chematur Engineering och kommer att 
baseras på deras processkoncept Biostil 2000. Denna kontinuerliga etanolprocess ger 
högt etanolutbyte samtidigt som den tillåter minimal utspädning av mäsken före 
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fermenteringen genom optimerade återcirkuleringar och användning av en jäst som 
klarar högt osmotiskt tryck. Etanolkoncentrationen vid fermenteringen kontrolleras 
istället för utspädning genom ett kontinuerligt uttag av etanol. Detta minimerar 
energibehovet vid destillationen och volymen på den icke jäsbara indunstningsresten 
(dranken) uppgår till endast omkring en fjärdedel mot konventionella kaskad- eller 
batch-anläggningar. Dranken som har 25-30 % TS kan då direkt säljas som våtfoder 
alternativt rötas till biogas, varvid de energikrävande processtegen dekantering (av-
vattning) och indunstning kan undvikas. Vid rötning undviks även torkningssteget [33].  
 
Drivkrafterna bakom initiativet ligger i linje med SHEABs miljöstrategi att vara 
drivande och bidra till minskad användning av fossil energi och en vilja att kunna 
utnyttja kraftvärmeverkets kapacitet större del av året. Samtidigt är de lokala 
förutsättningarna för etanolproduktion från spannmål gynnsamma i Sala. Närområdet är 
traditionellt en betydande region för spannmålsodling med stora arealer åkermark som 
lägger i träda. I närheten av kraftvärmeverket finns dessutom en stor outnyttjad 
siloanläggning för spannmål. I närregionen finns stora grisuppfödningar där man kan få 
avsättning för våt drank som är ett utmärkt djurfoder, vilket innebär att man kan 
undvika det energikrävande torkningssteget i etanolanläggningen.  
 

3.6 El, värme, etanol och pellets ur torv och biobränslen, svensk-
kinesiskt initiativ i Sveg 

I Sveg gör det nybildade bolaget NBE Sweden AB med hjälp av kinesiskt kapital en 
ambitiös satsning på ett bioenergikombinat som ska producera etanol, pellets, briketter, 
el och fjärrvärme [34][35][40]. I kombinatet ingår också ett större växthus som ska 
värmas med spillvärme. Bolaget är samägt av kinesiska National Bio Energy Co Ltd, 
Dragon Power Co Ltd, lokala bolaget Härjedalens Miljöbränsle AB (HMAB) och 
Härjedalens kommun. Anläggningen som beräknas kosta omkring 2 miljarder kronor 
ska enligt planerna stå klar under 2009.  
 
I Sveg har HMAB sedan en längre tid brikettillverkning med en kapacitet på 800 
ton/dygn, men som nu endast producerar omkring 130 000 ton briketter per år under 
vintern. Briketterna består till hälften av torv och till hälften av sågverksspån. Under 
våren 2006 byggde HMAB två pelletspressar som producerar träpellets med 
inblandning av torv, något som är ovanligt på den svenska marknaden. Torv är något 
billigare än träråvara, har högre energivärde och bättre förbränningsegenskaper, men 
nackdelen är dess högre askhalt.  
 
I det nya bioenenergikombinatet ska pellets- och brikettfabriken kompletteras med en 
etanolanläggning med skogsråvara (gran och tall) som råvara och integreras med ett nytt 
kraftvärmeverk. En växthusanläggning på 40 000 m2 ska värmas med en stor del av 
spillvärmen, där man också får avsättning för mycket av koldioxiden som fås som 
biprodukt vid fermenteringenen. En skiss över bioenergikombinatet visas i Figur 5. 
Teknologin för etanol från skogsråvara är obeprövad i industriell skala och en 
försöksanläggning ska därför inledningsvis byggas under 2007, där försöksverksamhet 
ska genomföras i full skala under 18 månader på de obeprövade delarna av processen 
(förbehandling, hydrolys och delvis fermentering). Därefter bygger man en fullstor 
anläggning med en kapacitet på 75 000 m3 etanol per år. Man kommer att använda den 
enklare och mer beprövade batch-teknologin (diskontinuerlig process) inledningsvis på 
svagsyrametoden, men kommer att kunna konvertera till enzymmetoden senare. Fokus 
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blir således på en robust process snarare än maximerat etanolutbyte. Ett antal olika 
råvaror skall senare testas i försöksanläggningen; contorta14, halm och avfall. 
Ligninresten torkas och pelleteras i pelletsfabriken. Dranken från destillationssteget 
kommer att indunstas till ca 50 % TS och brännas i kraftvärmeverket. I framtiden har 
man planer på att istället röta dranken till biogas för elproduktion, för att öka 
totalverkningsgraden i kombinatet ytterligare. Ånga och el till processerna fås från 
kraftvärmeverket som kommer att ha en termisk effekt på ca 50 MW. Barken förbränns 
i kraftvärmeverket som kommer att vara självförsörjande på restprodukter från 
etanoltillverkningen. 
 
Den ökade efterfrågan på biodrivmedel och pellets och de stigande elpriserna har 
tillsammans med de gynnsamma lokala förutsättningarna i Härjedalen varit drivkrafter 
bakom bioenergikombinatet. I Härjedalen finns outnyttjad skogsråvara och torv vars 
tillväxt ökar men storindustri saknas i området varför råvarorna annars måste 
transporteras till kusten. Infrastruktur finns i form av inlandsbanan och brikett- och 
pelletsfabriken. Med bioenergikombinatet uppnås en energi- och resursoptimering och 
ett högt utbyte av tillförd råvara. Man räknar med att 90 % av tillförd energi i råvaran 
utnyttjas med energikombinatet, förutsatt att spillvärmen kan tas till vara i växthusen. 
Genom kombinatet kan produktion av pellets, etanol och el ske under hela året. En stor 
utmaning är att ta vara på den stora volymen spillvärme med temperatur under 100ºC, i 
en ort med ett så pass litet fjärrvärmenät.  
 

Figur 5. Bioenergikombinatet som planeras i Sveg [40]. Publiceras med tillstånd från 
HMAB. 

Figure 5. The planned biomass polygeneration plant in Sveg [40].  

 

3.7 Biogasproduktion ur avloppsslam, Gryaab och Göteborg Energi, 
Göteborg 

Gryaab (Göteborgs avloppsreningsverk) producerar sedan länge biogas ur avlopps-
slammet, som före rötningen har en torrhalt på ca 6 %. För att öka produktionen av 

                                                 
14 En typ av snabbväxande tall  
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biogas tar anläggningen också emot fett och matavfall från Göteborgsregionen. 
Rötningen sker vid ca 37 °C. Anläggningen producerar ca 20 000 m3 gas per dygn och 
under 2006 producerades 60,3 GWh biogas. Merparten av gasen levereras till Göteborg 
Energi som i en anläggning uppgraderar/renar den till 95-98 procent metan. Göteborg 
Energi komprimerar sedan biogasen och säljer den som fordonsbränsle. Gryaab har 
också en egen uppgraderingsanläggning och en biogasmack för bolagets bilar. Tidigare 
producerades också el i anläggningen med gasmotorer men dessa är ej längre i drift. Då 
gasmotorerna var i drift användes värmen från kylningen av motorerna till att värma 
rötkamrarna. Numera värms processen med fjärrvärme från Göteborgs fjärrvärmenät. 
Processen blir därmed en del i ett stort regionalt energikombinat med många aktörer och 
leverantörer av värme. Detta kan i någon mån bidra till en utjämning av driften för hela 
kombinatet. Effektiviteten för själva rötningsanläggningen är också relativt bra. 
Anläggningen producerar ca 60 GWh/år utgående biogas. Ingående energianvändning 
för att driva anläggningen d.v.s. energi för uppvärmning, rundpumpning och omrörning 
har beräknats av Gryaab till ca 11 GWh/år. En stor del av uppvärmningen sker då med 
spillvärme. [36] 
 
Det bör dock påpekas att biogasproduktion sker vid många reningsverk och inte bara i 
Göteborg. Exemplet från Göteborg har tagits med därför att det är ett bra exempel på en 
energikombinatintegration.  
 

3.8 Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre project, VVBGC, 
Värnamo 

Detta projekt har sitt ursprung i början av 1990-talet då dåvarande Sydkraft AB byggde 
en anläggning för forskning på den s.k. IGCC-tekniken. IGCC står för Integrated 
Gasification Combined Cycle och är en teknik där förgasning kombineras med 
elgenerering i flera steg. Gasen från förgasningsanläggningen kan t.ex. först generera el 
i en gasturbin vars avgaser sedan är kopplade till en ångpanna för ett andra 
elgenereringssteg i en ångturbin. Denna teknik syftar bl.a. till att öka elverkningsgraden 
för anläggningen jämfört med t.ex. en konventionell ångturbincykel. Sydkrafts projekt 
förlades till Värnamo och konstruktionsarbetet med demonstrationsanläggningen 
inleddes 1993. År 1996 stod anläggningen färdig och driften påbörjades. Forskning och 
driftsförsök pågick sedan fram till år 1999 då försöken med IGCC-tekniken var 
avslutade och anläggningen lades i malpåse. Att utveckla en ny förgasningsteknik i 
relativt stor skala (18 MW termisk effekt) är inte en enkel uppgift och projektet hade 
också en del tekniska svårigheter. Slutsatserna efter projektet var dock goda och 
resultaten från försöken betraktas som lyckade och framgångsrika, vilket ofta nämns 
även i internationella sammanhang.  
 
Efter den inledande perioden av forskning på IGCC-tekniken inleddes arbetet med att 
finna en vidare utveckling och användning för den uppbyggda försöksanläggningen i 
Värnamo. Detta utvecklingsarbete ledde fram till en strategi om forskning på förgasning 
av biomassa med efterföljande produktion av drivmedel/bränslen. Ett 5-årigt 
forskningsprojekt benämnt CHRISGAS (Clean Hydrogen-Rich Synthesis GAS) 
finansierat av EU:s sjätte ramprogram och Energimyndigheten beviljades och projektet 
startade 2004. Ett företag bildades också år 2003 för att organisera projektet och driva 
verksamheten kring Värnamoanläggningen, Växjö Värnamo Biomass Gasification 
Centre (VVBGC). Projektering och ombyggnad av anläggningen för det nya 
forskningsområdet har därefter startat.  
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Den ursprungliga anläggningen utgörs av en 18 MWth trycksatt (max 30 bar, normalt 
drifttryck 18 bar) luftförgasare av CFB-typ. Maximal biomasseförbrukning uppgår till 4 
ton/h och utgående gastemperatur ligger på 950-1000 °C. Utgående gas renas i en 
cyklon och i ett hetgasfilter. Gasen kyls till 350-400 °C innan hetgasfiltret. Därefter 
användes gasen i en gasturbin för elgenerering och avgaserna från gasturbinen används 
sedan i en ångpanna för ytterligare elgenerering i en ångturbin med efterföljande 
värmeåtervinning. Gasturbinen ger 4,2 MW, ångturbinen 1,8 MW och återvunnen 
värme för fjärrvärmenätet är 9 MW. [37] 
 
I det nu pågående forskningsprojektet CHRISGAS kommer en ombyggnad av 
anläggningen att göras. Målsättningen med projektet är att utveckla en teknik för 
förgasning med efterföljande produktion av biodrivmedel. Eftersom anläggningen är en 
forskningsanläggning utformas processerna för en stor flexibilitet beträffande processer 
och produkter. Det är tänkt att olika biobränslen skall kunna användas såsom olika 
trämaterial, bark, halm och jordbruksprodukter. Slutprodukterna för anläggningen är 
främst tänkt att vara olika typer av fordonsbränslen som t.ex. vätgas, dimetyleter 
(DME), metanol och Fischer-Tropsch diesel. Utvecklingen och ombyggnaden är 
uppdelad i två faser. I en första fas utvecklas tekniken för att producera en bra syntesgas 
för olika typer av biodrivmedelsproduktion. I en andra fas utvecklas tekniken för 
drivmedelsproduktion ur syntesgasen. Denna teknik är dock i många fall (t.ex. 
metanolproduktion) en väl utvecklad teknik. Den andra fasen är därför tänkt att drivas 
som avnämarprojekt där exempelvis drivmedelsproducenter kan gå in och utveckla en 
speciell drivmedelsapplikation. [37] 
 
Förgasningen kommer efter ombyggnaden att ske med ånga och syrgas för att minska 
mängden inertgas i syntesgasen. Anläggningen kommer fortfarande att vara en trycksatt 
CFB med ett arbetstryck av 10-15 bar. Efter själva förgasningen kommer en anläggning 
för syntesgasproduktion att byggas. Denna består främst av en reformer och en 
vattengas shiftreaktor. En schematisk skiss av processen visas i figur 6. När väl en bra 
syntesgas har tillverkats kan flera olika drivmedel tillverkas genom val av olika 
katalysatorer.  
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Figur 6. Konceptskiss över den planerade anläggningen i CHRISGAS-projektet. 
Publicerad med tillstånd från VVBGC. 

Figure 6. Design concept for the new plant in the CHRISGAS project. Published with 
permission from VVBGC. 

 

3.9 Svartlutsförgasning, ETC/Kappa kraftliner, Piteå 

Förgasning av svartlut i massaindustrin är en teknik för att återvinna energi från 
processen genom ökad elproduktion och/eller tillverkning av fordonsbränslen och 
kemikalier. Svartlutsförgasning är en mycket speciell typ av förgasning som ställer helt 
andra krav på förgasaren än konventionella förgasningsapplikationer. Förgasaren skall i 
detta fall ta över en hel del av de funktioner som sodapannan idag har på ett massabruk. 
Processen kommer också att vara integrerad med fabrikens övriga delar så man kan med 
fog tala om en energikombinatapplikation med potential för produktion av både el med 
kombicykelteknik, värme och fordonsdrivmedel och olika kemikalier. Målen med själva 
förgasningsprocessen är, liksom i Värnamoanläggningen, bl.a. att producera en bra 
syntesgas för vidareförädling till flytande fordonsdrivmedel. Potentialen för den 
svenska massaindustrin är stor och förhoppningen är att tekniken på sikt ska kunna ge 
lika mycket el som två kärnkraftreaktorer (ca 15 TWh/år) eller ersätta en tredjedel av 
Sveriges förbrukning av bensin och diesel med t.ex. metanol eller dimetyleter (DME), 
[38].  
 
Arbetet med att utveckla förgasningstekniken för svartlutsförgasning tog fart år 2001 då 
ett antal intressenter gick in och finansierade utvecklingen av en demonstrations-
anläggning och ett antal forskningsprojekt kring denna utveckling. Anläggningen 
förlades på ETC:s laboratorium (Energitekniskt Centrum, Piteå) i anslutning till Kappa 
Kraftliners massabruk och har byggts av Chemrec AB. Driften av demonstrations-
anläggningen påbörjades i oktober 2005. Anläggningen har en kapacitet på ca 20 ton 
svartlut räknat som torrsubstans per dygn. Förgasaren är trycksatt och arbetar vid ett 
tryck av 30 bar och en temperatur på 1000 °C. Förgasningen sker med syrgas. 
Svartluten tillförs i toppen av förgasaren tillsammans med syrgas genom atomisering. 
Svartlutsdropparna torkar, pyrolyseras och förgasas på sin väg ner genom reaktorn. 
Längre ner i reaktorn kyls gasen och kokkemikalierna tas om hand i botten på reaktorn. 
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Rågasen kyls därefter i en gaskylare under samtidig produktion av ånga för att därefter 
gå vidare till en vitlutsberedning. En principskiss över anläggningen visas i figur 7.  
 
Driftsförsök pågår idag på anläggningen och anläggningen drivs i kampanjer på några 
veckor. Den tekniska utvecklingen har varit framgångsrik och man har i stora drag 
lyckats bemästra tekniken med svartlutsförgasning. Inriktningen för tekniken var 
tidigare fokuserad mot CHP-drift för ökad elproduktion. Senare studier har visat på 
goda tekniska och ekonomiska möjligheter vid tillverkning av drivmedel. Efter det att 
man nu lärt sig att behärska förgasningstekniken inriktas verksamheten mot att 
producera drivmedel som t.ex. FT-diesel, DME eller metanol. Nästa steg i utvecklingen 
är att bygga en större demonstrationsanläggning i storlek runt 20-25 % av en sodapanna 
som ett komplement eller produktionsutbyggnad vid något bruk. Tidplanen för detta 
ligger runt år 2010. Att helt ersätta en sodapanna med svartlutsförgasning vid något 
bruk torde tidsmässigt dröja fram till ca år 2015. [38] 
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Figur 7. Principskiss över förgasningsanläggningen för svartlut. Publicerad med tillstånd 
från Chemrec AB.  

Figure 7. Schematic figure showing the black liquor gasification plant. Published with 
permission from Chemrec AB.  

 

3.10 GoBiGas el, värme och metanproduktion genom förgasning för att 
ersätta naturgas, Göteborg energi, Göteborg 

GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification project) är ett energikombinatprojekt med 
förgasning i industriell skala som idag är under utveckling och ännu inte har realiserats. 
Ett omfattande projekteringsarbete pågår för närvarande. Sedan länge finns ett väl 
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utbyggt fjärrvärmenät i Göteborgsregionen och utbyggnaden pågår alltjämt. Att 
återvinna tillgänglig energi i regionen har varit en av drivkrafterna bakom utbyggnaden 
av fjärrvärmenätet. Nätet försörjs idag till stora delar av spillvärme från Göteborgs 
raffinaderier och energi från regionens sopförbränningsanläggning.  
 
Göteborg har även ett väl utbyggt naturgasnät. En stor satsning på produktion av biogas 
från reningsverkets rötslam har också gjorts och denna anläggning stod klar under 2006. 
Klimatproblematiken och ett snabbt stigande pris på olja gör att Göteborg Energi nu har 
tagit steget mot att försöka ersätta fossila bränslen med biobränslen. Med tanke på den 
befintliga energiinfrastrukturen finns i Göteborg mycket goda förutsättningar för en för-
gasningsanläggning i stor skala. Eftersom Göteborg redan har ett naturgasnät faller det 
sig naturligt att satsa på produktion av s.k. SNG (Substitute Natural Gas eller Syntetisk 
NaturGas) i förgasningsanläggningen. Den producerade gasen kan sedan distribueras 
via det befintliga naturgasnätet. Förgasningsanläggningen är tänkt att placeras i 
anslutning till Göteborg Energis kraftvärmeverk på Hisingen (Ryaverket) med viktiga 
samordningsmöjligheter avseende t.ex. råvarutillförsel, men också att den producerade 
gasen kan förbrännas i kraftvärmeverket och att spillvärme från förgasningen kan tas 
tillvara i fjärrvärmenätet. Anläggningen är tänkt att i första hand försörjas med 
skogsavfall (GROT) men en flexibilitet vad beträffar bränsleval är önskvärd. Storleken 
på anläggningen är planerad till ca 140 MW bränsle vilket skulle bli 1120 GWh med 
8000 timmars driftstid per år. Som jämförelse kan nämnas att Göteborg Energi har en 
total energiomsättning på ca 4000 GWh/år just nu. I projektet räknar man med att kunna 
producera SNG med en verkningsgrad på 60-70 % och med en totalverkningsgrad av ca 
90 %. Den exakta processutformningen är inte klar ännu men flera olika alternativ 
finns. Investeringarna beräknas till ca 1,6 miljarder SEK. Med nuvarande tidplan skall 
anläggningen stå klar år 2012. [39] 
 
Göteborg visar här på ett energikombinatexempel i stor skala där själva distributions-
systemen (fjärrvärmenätet och naturgasnätet) kan sägas vara i centrum. Många olika 
aktörer kan sedan vara inkopplade på distributionssystemen som både leverantör och 
mottagare av olika former av energibärare. Kopplingen mellan de olika aktörerna blir 
inte så tydlig men den finns där trots allt.  
 

3.11 Kombinerad el, värme och pelletsproduktion, Skellefteå kraft, 
Skellefteå 

Användningen av pellets har ökat under de senaste åren och spelar nu en betydande roll 
som energibärare i många fastigheter. Att producera pellets på ett energieffektivt sätt 
blir således allt viktigare. Samtidigt finns behov av att på vissa värmekraftverk öka 
elproduktionen och att få ökad avsättning för spillvärme. Att kombinera ett värme-
kraftverk med en pelletsproduktion kan då vara ett alternativ. Det föreliggande projektet 
är ett exempel på detta och hämtat från Skellefteå kraft. En utförlig utvärdering av 
tekniken har gjorts och återfinns i Värmeforskrapport nr 746 [3].  
 
I början av 1990-talet utredde Skellefteå kraft möjligheterna till att bygga en bas-
produktionsanläggning för fjärrvärmeproduktion. Detta resulterade i byggnation av ett 
nytt kraftvärmeverk med CFB-teknik vilket stod klart år 1996. Redan då förbereddes 
och planerades anläggningen för en framtida integrering med en torkprocess och 
bränslefabrik för pelletsproduktion. Målsättningen med pelletsfabriken vid Skellefteå 
kraft var dels att ta vara på de skogsresurser som fanns i regionen (t.ex. sågverksavfall) 
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och dels att nyttja och optimera produktionskapaciteten i kraftvärmeprocessen i ett 
samspel med bränslefabriken. Redan 1996 byggdes pelletsfabriken som stod klar i maj 
1997. Bränslefabriken omfattar biobränslehanteringssystem, bränsletork, ångomformare 
mellan smutsig och processånga, lågtrycksturbin, kylvattensystem, pelletstillverkning 
samt pelletsmagasin och bränslelager med skeppslastare beläget i Skellefteå hamn.  
 
Kraftvärmeverket är biobränsleeldat. Bränslet består till största delen av sågspån men 
även bark, torv och GROT används. Bränsleförbrukningen är ca 200 000 ton per år 
vilket motsvarar ca 450 GWh. Verkets effekt är 98 MWth fördelat på 34 MW el och 64 
MW fjärrvärme. Det nya energikombinatprojektet bedömdes kunna ge en ökning av 
elproduktionen med 40-50 % per år, det vill säga från 134 GWh till cirka 175 GWh med 
oförändrat mottrycksunderlag för kraftvärmeverket.  
 
Pelletsproduktionen använder främst sågspån från sågverk för tillverkningen. Fabriken 
är dimensionerad för en produktion om 50,5 ton/h ingående råvara med en fukthalt på 
50 % och en utgående torkad produktion om 29 ton/h. Torkningen av biobränslet är ett 
viktigt energisteg i processen. Torkningen sker med en ångtork där fukthalten i 
biobränslet sänks från 50 % till 13 %. Torkanläggningen har en elförbrukning mellan 
0,5 och 3,9 MW beroende på produktion. Efter torkningen mals biobränslet med 
hammarkvarnar till ett grovt pulver (max 3 mm diameter) och pressas till pellets med en 
diameter på 8 mm. Elförbrukningen vid själva pelletstillverkningen ligger runt 100 kWh 
per producerat ton pellets. Pelletsproduktionen beräknas kunna nå upp till ca 130 000 
ton per år.  
 
Energikombinattekniken beskrivs väl i Lars Atterhems rapport, [3]. Ångpanna och 
turbin har konstruerats med en möjlighet till överlast om 10 %. Denna överkapacitet 
avtappas efter kraftvärmeverkets högtrycksturbin. Den avtappade ångan används för att 
torka biobränslet. Kondensatvärmen omvandlas därefter i en ångomformaren till 
lågtrycksånga med hjälp av den smutsiga ångan som genereras i torken av bränslets 
vatteninnehåll. Den nygenererade processångan används i en lågtrycksturbin för att 
generera mer el. Extra elkraft produceras på så sätt i torkprocessens turbin, utan att 
fjärrvärmelasten behöver förändras. Utan denna koppling skulle kraftvärmeverket följa 
fjärrvärmenätets effektvariation över året vilket begränsar elutbytet. Möjlighet ges 
istället att nyttiggöra kraftvärmeverkets produktionskapacitet när denna inte fullt ut 
behövs för fjärrvärmeproduktion, det vill säga inom dellastområdet och därigenom även 
under längre tid, eftersom en högre produktion på ångpannan på så sätt kan 
upprätthållas.  
 
Tekniken var helt oprövad i Sverige och en del tekniska problem rapporterades under 
det första driftåret. Lars Atterhem rapporterar två typer av inkörningsproblem; dels mer 
konventionella problem och dels problem som kan anses vara relaterade till det nya 
teknikkonceptet. De senare är exempelvis korrosions- och erosionsproblem, 
beläggningsproblem, kapacitetsproblem samt täthetsproblem.  
 
Resultatet av att köra anläggningen i kombinatdrift i förhållande till konventionell 
kraftvärmedrift är enligt Atterhem att bränslefabriken innebär att kraftvärmeverkets 
drifttid kan förlängas över året. Ångan som erfordras för bränsletorkningen genererar 
dels mer el i kraftvärmeturbinen och dels i bränslefabrikens kondensturbin. I kombinat-
drift blir α-värdet högre och har dessutom sitt maximala värde vid en lägre last. 
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Beräkningar med varaktighetsdiagram har visat att elproduktionen kan ökas med 41 
GWh per år [3].  
 
Lars Atterhem ger i sin rapport följande summerande slutsatser om det föreliggande 
energikombinatprojektet i jämförelse med ett enskilt konventionellt kraftvärmeverk.  
 

• Bränslefabriken ger möjlighet att förlänga driftstiden för kraftvärmeverket. 
• Drift är möjlig mot ett mindre mottrycksunderlag i fjärrvärmenätet än vad som 

annars skulle vara möjligt (10,6 MW jämfört med 18 MW för detta fall). 
• En högre elproduktion kan erhållas, dels i kraftvärmeturbinen och dels i 

lågtryckskondensturbinen. 
• Driften kan optimeras ytterligare; 

o avtappningstryck kontra arbetstryck och temperatur i torken. 
o optimering av driften över dygnet och året, exempelvis maximal 

elproduktion under höglasttid genom att samtidigt öka pellets-
produktionen. 

 

3.12 Befintlig och planerad produktion av biodiesel i Sverige  

Principen för produktion av biodiesel beskrivs kortfattat i avsnitt 2.5. I Sverige sker 
produktion i princip endast av RME och fram till 2006 fanns endast småskaliga 
anläggningar med en total produktion om ca 9 kton/år (ca 0,1 TWh) [41]. Under 2006 
ökade dock produktionen med 40 kton (ca 0,4 TWh) i och med idrifttagande av en ny 
större anläggning vid Karlshamn, som ägs av Lantmännen Ecobränsle. Anläggningen 
har tillstånd att årligen producera 100 kton RME (ca 1,1 TWh), vilket man hoppas 
uppnå i slutet av 2007. Anläggningen är inte utformad som energikombinat. 
 
Ytterligare en ny RME-anläggning invigdes så sent som 25 maj 2007 i Stenungsund. 
Anläggningen ägs av Perstorp och ska inledningsvis producera ca 60 kton RME/år (0,7 
TWh), men målet är en produktion om ca 160 kton/år (1,8 TWh). RME-tillverkningen i 
Stenungsund görs från rapsolja15 levererad per båt av danska Scanola, som också tar 
hand om den bildade rapskakan. Glycerinet som bildas i RME-processen har Perstorp 
själva användning för i sin affärsverksamhet. Den producerade RME:n ska till största 
delen levereras till Preem, som ska använda den för låginblandning i diesel. Inte heller 
anläggningen i Stenungsund är utformad som något energikombinat. [42] 
 
Det finns även planer på ytterligare svenska RME-anläggningar. En sådan planeras av 
Sweden Bioenergy AB – ett dotterbolag till schweiziska Scanoil – och ska ligga i 
Norrköping invid E.ON.s kraftvärmeverk och Agroetanols etanolfabrik. Anläggningen 
är tänkt att producera 330 kton rapsolja per år, varav ungefär hälften ska säljas och den 
andra hälften ska användas för RME-produktion [43]. Rapskakan ska i första hand 
säljas för energiändamål. Det nämns inget om något tänkbart samarbete med det 
intilliggande kraftvärmeverket, men en tänkbar lösning är givetvis att rapskakan 
omhändertas i kraftvärmeverket. Då RME-processen kräver viss tillförsel av värme 
(fjärrvärmetemperatur är tillräckligt) skulle en annan möjlig lösning vara att fjärrvärme 
levereras från kraftvärmeverket. 
 

                                                 
15 Åtminstone till en början baserad på dansk och tysk raps. 
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3.13 BLGMF II 

BLGMF-II är en uppföljare till BLGMF-projektet (Black Liquor Gasification with 
Motor Fuel production), som beskrevs i [1]. Det första projektet fokuserade på tekniska 
och ekonomiska möjligheter att producera metanol och DME för drivmedel baserat på 
förgasning av svartlut. I den senare projektetappen undersöks möjligheten att framställa 
syntetisk diesel med Fischer-Tropsch-metoden inom samma koncept. Resultaten visar 
att det med endast en liten fiskal eller annat incitament kan bli lönsamt att samproducera 
drivmedel i pappersbruk för att sälja på en öppen kommersiell marknad. I rapporten tar 
man alltså också upp styrmedelsfrågan och de planer som finns hos politiker. Bland 
annat nämns den svenska oljekommissionen och dess mål att minska Sveriges beroende 
av fossila bränslen för transportsektorn till år 2020, EU:s biodrivmedelsdirektiv m.fl. 
Eftersom projektet är begränsat till skogsindustrins möjligheter beskrivs det inte i 
närmare detalj här. För noggrannare beskrivning hänvisas till [44].  
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4 Exempel på internationella forskningsprojekt  

I detta avsnitt presenteras ett urval av internationella forskningsprojekt kring bioenergi-
kombinat. Sammanställningen är inte tänkt att vara heltäckande, utan är till för att ge en 
inblick i pågående verksamhet i andra länder och hänvisning till källor för mer 
information. Urvalet har främst gjorts utifrån pågående EU-projekt, men något annat 
projekt beskrivs också.  
 

4.1 RENEW – Renewable Biofuels for Advanced Powertrains 

Detta EU-projekt pågår 2004-2008 och syftar till att skapa andra generationens bio-
bränslen för användning i moderna förbränningsmotorer. Ett antal olika produktions-
kedjor för drivmedel via förgasning studeras från en rad olika biomassatyper (inklusive 
lignocellulosa). I projektet ingår också att göra en sammanställning av energiåtgången, 
kostnader och CO2-emissioner genom LCA-analyser. Det mest lovande biodrivmedlet 
kommer att produceras i pilotskala. I en studie som genomförts inom RENEW-projektet 
har olika biodrivmedelsprocesser jämförts med konventionell diesel med avseende på 
emissioner av partiklar och NOx. Det framgår inte vilka förutsättningar och betingelser 
som varit utgångspunkt för jämförelsen, men det kan konstateras att det finns god 
potential för de studerade biodrivmedlen att reducera utsläppen av partiklar och NOx. 
 
Vi har haft kontakt med projektledaren, som meddelar att de slutliga resultaten ännu 
inte finns tillgängliga.  
 

4.2 CHRISGAS – Clean Hydrogen-rich Synthesis Gas 

Projektet beskrivs närmare under avsnitt 3.8.  
 

4.3 BIOCARD – Global Process to Improve Cynara Cardunculus 
Exploitation for Energy 

Detta projekt handlar om att titta på möjligheten att utnyttja en specifik gröda, kardon 
(cynara cardunculus) för energiändamål. Denna växt passar speciellt i medelhavs-
regionen där det råder brist på vatten. Man tänker sig produktion av flytande drivmedel 
från frön och energiproduktion från de vedartade delarna på växten. Olika tekniker för 
energiproduktion kommer att jämföras. Eftersom metoden bedöms ha liten betydelse för 
svenska förhållanden, görs ingen ytterligare beskrivning. För mer information hänvisas 
till [45]. 
 

4.4 HYVOLUTION – non-thermal production of pure hydrogen from 
biomass 

Även projektet HYVOLUTION bedrivs inom ramen för EU:s 6.e ramprogram, och 
berör en process för bakteriell produktion av vätgas från biomassa [20]. Processen 
beskrivs närmre i avsnitt 2.6.4. 
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4.5 Projekt inom Intelligent Energy Europe 

Inom Intelligent Energy Europe – ett program som finansieras av EU-kommissionen – 
pågår ett antal projekt kring alternativa drivmedel. Huvudsakligen rör det sig om 
koordineringsprojekt och projekt för att skapa marknader för biodrivmedel och få 
projekt är direkt inriktade mot teknikutveckling eller energikombinat. För mer 
information hänvisas till [46]. 
 

4.6 Andra internationella projekt 

Larson m.fl. vid Princeton University har genomfört två studier om bioenergikombinat 
inom skogsindustrin. En från 2003 [47] undersöker produktion av biodrivmedel och el 
vid pappers- och massabruk och en som helt nyligen avslutades [44] och som undersökt 
biodrivmedelsproduktion tillsammans med produktion av andra kemiska produkter vid 
pappers- och massabruk. Då dessa båda studier berör energikombinat i skogsindustrin 
beskrivs de inte i närmare detalj i denna rapport. 
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5 Styrmedel 

Styrmedel används för att få till stånd och snabba på introduktionen av förnybar energi 
och biodrivmedel i EU. I detta avsnitt beskrivs ett antal politiska styrmedel, både sådana 
som finns på plats och sådana som planeras, och deras koppling till efterfrågan på 
biomassa och tänkbara påverkan på investeringsbeslut och utformning av energi-
kombinatanläggningar. 
 
EU har ett antal direktiv och strategidokument som behandlar biodrivmedel och förny-
bar energi som direkt eller indirekt kan påverka utvecklingen. Redan 1997 kom EU:s 
vitbok om energi och förnyelsebara energikällor [48] där man slog fast ett mål om minst 
12 % förnyelsebar energi i EU till 2010. Detta har efterföljts av en rad olika direktiv och 
styrdokument som handlar om förnybar energi och användning av biomassa, bland 
annat:  

• EU:s direktiv om biodrivmedel [49] 
• EU:s handlingsplan för biomassa [51] 
• EU:s strategi för biodrivmedel [54] 
• EU:s direktiv om bränslekvalitet [58] 
• EU:s direktiv om el från förnyelsebara källor [61] 
• EU:s Grönbok med strategi för hållbar, konkurrenskraftig och trygg 

energiförsörjning [56] 
• EU:s färdplan för förnybar energi [57] 
• EU:s energiskattedirektiv och svenska energi- och koldioxidskatter [62] 
• Tullar på biodrivmedel [57] 
• EU:s kraftvärmedirektiv [64] 
• EU:s direktiv om utsläppshandel [65] 
 
Dessutom finns en del svenska styrmedel på området, nämligen:  
• Energi och koldioxidskatter (se ovan) 
• Elcertifikat [66], [69] 

 
I detta avsnitt beskrivs ett antal av ovan nämnda styrmedel samt analyseras deras 
möjliga koppling till energikombinat. 
 

5.1 Biodrivmedelsdirektivet 

EU:s biodrivmedelsdirektiv antogs år 2003 och syftar till att främja användningen av 
biodrivmedel och andra förnybara drivmedel, dels för att bidra till att uppfylla 
klimatmålet och dels för att öka försörjningstryggheten [49]. Direktivet är inte bindande 
utan anger att medlemsstaterna ska fastställa nationella vägledande mål för att öka 
andelen biodrivmedel, t.ex. de referensvärden som presenteras i direktivet. Dessa 
referensvärden var till år 2005 minst 2 % och till år 2010 minst 5,75 % beräknat på 
energiinnehållet av all bensin och diesel för transportändamål som släpps ut på 
medlemsstaternas marknader. Vidare skall medlemsstaterna upplysa allmänheten om att 
biodrivmedel och andra förnybara drivmedel finns tillgängliga. 
 
Biodrivmedelsdirektivet har svag verkan i och med att det inte är bindande för 
medlemsstaterna att uppnå den rekommenderade andelen biodrivmedel. Försäljningen 
av biodrivmedel har ökat sedan direktivet infördes men inte i önskad omfattning. 
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Statistik över andelen biodrivmedel i EU25 framgår av Tabell 4, som är hämtad från 
Kommissionens lägesrapport om biodrivmedel 2007 [50]. EU är långt ifrån att uppfylla 
de uppställda målen i biodrivmedelsdirektivet och endast Tyskland och Sverige 
lyckades uppnå målet om 2 % till 2005. Sverige hade satt upp ett högre nationellt mål 
om 3 % som dock ej uppnåddes. Därför vidtas nu ytterligare åtgärder (se avsnitt 5.2.4 
och 5.10). 
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Tabell 4. Användning av biodrivmedel i EU:s medlemsstater, % jämfört med all försåld bensin och 
diesel. 1 2006, 2 2006, 3 0,03 volymprocent, motsvarande 0,26 % i energihalt, utgående 
från 100 % biodiesel. 4 0,3 % volymprocent, motsvarande 0,19 % i energihalt, utgående 
från en fördelning på 50:50 mellan biodiesel och bioetanol. Källa:[50]. 

Table 4. Use of biofuels in EU Member States, % compared to share of the market for petrol 
and diesel in transport.12006, 22006, 3 0.03 % (vol.), corresponding to 0.26 % calorific 
value based on  100 % biodiesel. 4 0.3 % (vol.) corresponding to 0.19 % calorific 
value based on a blend 50:50 of biodiesel and bioethanol. Source: [50].  
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5.2 EU:s handlingsplaner och strategier med koppling till biomassa 

5.2.1 Handlingsplan för biomassa 

EU-kommissionen presenterade sin handlingsplan för biomassa i december 2005, vilken 
innehåller åtgärder för att främja användningen av bioenergi från trä, avfall och 
jordbruksgrödor för uppvärmning, el och transporter [51]. Enligt handlingsplanen finns 
potential att mer än fördubbla 2003 års användning av biomassa inom EU25 från 69 
Mtoe (802 TWh)16 till 189 Mtoe (2198 TWh) år 2010. Implementering av samtliga 
åtgärder i handlingsplanen skulle inte innebära att hela den uppskattade biomassa-
potentialen utnyttjades.  
 
I handlingsplanen anges att någon större konkurrens mellan biomassa för el/värme 
respektive transporter inte bör förekomma åtminstone inte på kort sikt (till år 2010) 
eftersom det förväntas att biomassan för biodrivmedel huvudsakligen kommer att 
komma från jordbruksgrödor medan biomassa från skogen samt avfall i första hand 
används till el/värme. 
 
Förslag till lagstiftning och översyn av befintlig lagstiftning för att öka användningen av 
biomassa för de tre ovan nämnda ändamålen (uppvärmning, elproduktion samt 
transporter) presenteras i handlingsplanen, däribland: 

• Direktiv om främjande av förnybar energi för uppvärmning.  
• Ändring i lagstiftningen om byggnaders energiprestanda för att gynna 

uppvärmning från förnybara källor  
• Kontroll på genomförandet av direktivet om förnybar energi som bl.a. 

innebär att andelen el producerad från biomassa ska öka  
• Kontroll över biodrivmedelsdirektivets genomförande  
• Lagförslag för att uppmuntra offentlig upphandling av miljöfordon 

 
Under 2006 lades en strategi för biodrivmedel fram (se nästa avsnitt) samt en 
lägesrapport om biodrivmedel [52] med sikte på en översyn av direktivet. I början av 
2007 lades också fram ett förslag till strategi för bilindustrin [53]. Däremot har man 
ännu inte lagt fram något förslag till direktiv om främjande av förnybar energi för 
uppvärmning som också omnämnts.  

5.2.2 Strategi och vision för biodrivmedel 

I februari 2006 presenterade EU-kommissionen en strategi för biodrivmedel inom EU 
[54]. I strategin anges de tre syftena att främja produktion och användning av biodriv-
medel i EU och utvecklingsländer, att förbereda storskalig användning av biodrivmedel 
genom att göra dem mer attraktiva ur kostnadssynpunkt samt att undersöka möjlig-
heterna till produktion av biodrivmedel och råvaror för biodrivmedel i utvecklings-
länder.  
 
Strategin pekar på vad som är viktigt i utvecklingen och vad som är förutsättning för 
den. Man påpekar bland annat att tillgången på råvaror är en förutsättning. Ett viktigt 
syfte med strategin är alltså att främja produktion och användning av biodrivmedel även 
i utvecklingsländer. Orsakerna är dels att biomassa produceras snabbare i tropikerna och 
biodrivmedel kan framställas med mindre andel fossila insatser. Dessutom kan 
                                                 
16 1 Mtoe = 11,63 TWh. 
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produktionen av biodrivmedel förbättra utvecklingsländernas handelsbalanser, dels 
genom att de blir mindre beroende av import av olja och dels genom att de eventuellt 
kan exportera drivmedel. En ökad produktion och användning av biodrivmedel i 
utvecklingsländerna bidrar dessutom till att dämpa den förväntade utsläppsökningen 
från transporter i dessa länder.  
 
Strategin innehåller följande sju centrala områden, inom vilka EU-kommissionen avser 
att verka för att åtgärder vidtas: 
1. Att främja efterfrågan på biodrivmedel 
2. Att utnyttja miljöfördelar 
3. Att utveckla produktion och distribution av biodrivmedel 
4. Att öka utbudet av råvaror 
5. Att förbättra handelsmöjligheterna 
6. Att stödja utvecklingsländerna 
7. Att stödja forskning och utveckling 
 

I strategin för biodrivmedel [54] beskriver man hur man tänker sig en utveckling för att 
främja och öka användningen av biodrivmedel i transportsektorn. För att utvecklingen 
skall gå framåt är det mycket viktigt att man har ett effektivt marknadsbaserat system 
för incitament och att det är viktigt att ha instrument där man tar hänsyn till 
miljöprestandan för olika drivmedelsalternativ. Specifikt skriver man att man kommer 
att undersöka om det går att införa åtgärder som ser till att biodrivmedlens fördelar när 
det gäller växthusgaser optimeras. Man vill också utreda hur man skulle kunna införa 
vissa minimikrav på hållbarhet för biodrivmedelsproduktion, både avseende produktion 
inom EU och importerade biodrivmedel. Idag tas ingen hänsyn till 
produktionsprocesserna för olika biodrivmedel när det gäller växthusgaser. Dock skulle 
marknadsbaserade signaler kunna ges till producenter av drivmedel och råvaror för att 
ytterligare minska utsläppen av kol från transportsektorn. En sådan mekanism bör 
tillämpas både på inhemska och importerade bränslen. Man vill också utreda 
möjligheterna till att införa biodrivmedelskrav (d.v.s. att distributörer och återförsäljare 
av drivmedel är skyldiga att också tillhandahålla biodrivmedel) 
 
En vision för biodrivmedel har också tagits fram [55]. Visionen är att så mycket som en 
fjärdedel av bränslebehovet till vägfordon år 2030 ska komma från biodrivmedel och att 
dessa till stor del ska produceras inom EU. Om denna vision ska uppnås med så 
effektivt bränsleutnyttjande som möjligt kommer olika energikombinatlösningar att 
spela en avgörande roll. 

5.2.3 Grönbok med strategi för hållbar, konkurrenskraftig och trygg 
energiförsörjning 

EU:s grönbok om energiförsörjning [56] utkom våren 2006 och har som huvudmål att 
öka hållbarheten i energisystemet, öka konkurrenskraften gentemot övriga världen samt 
att öka försörjningstryggheten. Samtliga tre mål har koppling till efterfrågan på 
biomassa för energiändamål – hållbarhetsmålet genom att biomassa är en förnybar 
energikälla med begränsad påverkan på miljö och klimat, målet om konkurrenskraft 
genom att ökad användning av inhemskt producerad bioenergi kan lindra effekterna av 
globalt ökade energipriser samt målet om försörjningstrygghet genom att ökad 
användning av biomassa för energiändamål kan minska beroendet av importerad energi.  
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I grönboken anges också sex konkreta förslag för hur målen ska uppnås: 
1. Fullbordandet av den inre marknaden för el och gas 
2. Den inre energimarknaden måste garantera försörjningstrygghet och solidaritet 

mellan medlemsstaterna 
3. Gemenskapen behöver en verklig, EU-övergripande debatt om olika energikällor 
4. EU måste ta sig an klimatförändringsproblemen på ett sätt som är förenligt med 

Lissabonmålen 
5. Strategisk plan för energiteknik 
6. Gemensam energipolitik gentemot omvärlden 

5.2.4 Färdplan för förnybar energi 

I sin färdplan från januari 2007 [57] slår kommissionen fast att det nu behövs ett 
rättsligt bindande mål för den totala andelen förnybara energikällor av EU:s energimix 
samt minimimål för biodrivmedel. Sådana förslag kommer snarast att läggas fram. Man 
föreslår ett bindande mål om 20 % för andelen förnyelsebar energi år 2020 i EU. Vidare 
föreslår man att minimimålet för biodrivmedel sätts till 10 % år 2020. Med de nya före-
slagna målen och bindande karaktären av lagstiftning är det sannolikt att incitamenten 
för både produktion och konsumtion av både förnyelsebar energi och drivmedel 
kommer att öka.  

5.3 Bränslekvalitetsdirektivet 

EU:s bränslekvalitetsdirektiv [58] begränsar idag inblandningen av etanol/biodiesel i 
bensin/diesel till 5 %. Direktivet har genomgått en översyn och Kommissionen har lagt 
fram ett förslag till justeringar av direktivet [59][60] som möjliggör 10 % inblandning 
av biodrivmedel i bensin och diesel. Eftersom den högre inblandningen inte kräver 
någon justering vare sig i fordon eller i infrastruktur, är detta ett av de enklare sätten att 
öka användningen av biodrivmedel. De flesta förändringar som föreslås i Direktivet 
skall gälla från 1 januari 2009.  

5.4 Direktivet om förnybar energi 

EUs Direktiv om förnybar energi [61] 2001/77/EG innebär att medlemsländer skall 
upprätta nationella mål för användningen av el producerad från förnyelsebara källor. De 
nationella målen skall ligga i linje med Kommissionens mål om 22 % el från förnyelse-
bara källor till 2010. Bakgrunden till att man vill öka användningen av el från förnyelse-
bara källor är flera, både med hänsyn till klimatet men också med hänsyn till miljön i 
övrigt och att en diversifierad produktion bidrar till försörjningstrygghet samt social och 
ekonomisk utveckling. Direktivet kräver också att medlemsländerna kan garantera 
ursprunget av el producerad med förnyelsebara källor.  
 
Medlemsländer har satt upp olika mål, Sverige som redan från början har en hög andel 
el producerad med förnyelsebara källor har sagt att andelen skall öka med 10 TWh från 
2002 års nivå. Det innebär att andelen förnyelsebar el i Sverige skulle öka från 45,3 % 
år 2002 till 49,5 % 2010. Man har föreslagit att detta skall göras främst med hjälp av 
elcertifikatsystemet (se avsnitt 5.9). Dessutom ges särskilt stöd till utveckling och 
etablering av vindkraft. De nationella målen är inte bindande men direktivet ger 
utrymme för kommissionen att införa bindande mål om det behövs för att nå det 
övergripande målet om 12 % förnybar energi år 2010.  
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5.5 Energiskattedirektivet och svenska energi- och koldioxidskatter 

Energiskattedirektivet tillåter medlemsstaterna att undanta skatt på t.ex. energi från 
förnybara källor [62]. Reglerna har visat sig vara gynnsamma bl.a. för att främja 
efterfrågan på biodrivmedel för transportsektorn. 
 
Den svenska regeringens nuvarande skattestrategi för biodrivmedel lades fast för tre år 
sedan och gäller till 2008. Den innebär att bland annat biogas, den biobränslebaserade 
delen av RME (rapsmetyleter) och etanol som motorbränsle eller tillsats i motorbränsle 
är helt befriade från energi- och koldioxidskatt medan naturgas belastas med enbart 
koldioxidskatt. Samtliga bränslen belastas dock av moms. Koldioxidskatten ligger idag 
på 93 öre/kg CO2.  
 
Som exempel kan nämnas att för bensin utgörs 5,06 kr/l av energi- och koldioxidskatt, 
något som alltså inte betalas för de nämnda biobränslena. Skattereduktionen för biodriv-
medel innebär således en klar konkurrensfördel.     

5.6 Tullar 

EU skyddar sig mot import av vissa typer av biodrivmedel genom tullar. Speciellt hög 
är tullen på etanol (ca 45 %), vilket idag motsvarar 1,79 kr/liter. För andra drivmedel, 
såsom biodiesel och vegetabiliska oljor är däremot tullen betydligt lägre, ca 0-5 % [57]. 
Trots de höga tullarna på etanol importerar t.ex. Sverige en hel del etanol från Brasilien. 
Enligt [57] är det oklart om man inom en nära framtid kommer att förändra den höga 
skyddsnivå som man har inom EU. Problemet ligger till stor del i oklarheterna kring 
WTO:s så kallade Doha-runda. Förhandlingar om frihandelsområden pågår dock 
parallellt med bland andra Mercosur17 och det diskuteras bland annat om vissa 
konkurrenskraftiga etanolproducenter skall få tillträde till EU:s marknader. AVS-
länderna18, de minst utvecklade länderna och de länder som omfattas av EU:s allmänna 
preferenssystem (GSP+) har redan obegränsat tullfritt tillträde till EU:s marknader.  
 
Den svenska regeringen har under våren 2007 meddelat att Sverige bör verka för att 
man avskaffar EU:s etanoltullar [63]. Detta eftersom det förhindrar användning av 
större mängder och man menar att produktion av andra generationens drivmedel står för 
dörren. Dock finns ännu inga beslut tagna i frågan (april 2007).  

5.7 Kraftvärmedirektivet 

2004 antogs EU:s direktiv om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på 
nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi [64]. Huvudsyftet med direktivet är 
att minska importberoendet på energisidan samt att minska utsläppen av växthusgaser. 
Direktivet sätter ramar för främjande och utveckling av samtidig framställning i en och 
samma process av termisk värmeenergi och elenergi och/eller mekanisk energi. Man 
bygger också upp ett system för hur man definierar högeffektiv kraftvärme, ser till att 
länder kan garantera ursprunget och har koll på potentialen inom landet och dessutom 
hur stora energibesparingar det ger upphov till. Inom ramarna för främjandet ingår dels 
möjlighet för medlemsstater att ge direkt eller indirekt stöd till anläggningar, regler om 
att förenkla tillgången till det allmänna nätet för småskalig kraftvärme.   

                                                 
17 The Southern Common Market = Mercosur. Bildades av Argentina, Brasilien, Uruguay och Paraguay 
år 1991.  
18 AVS = Asien, Västindien och Stilla Havet.  
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Enligt direktivets [64] definition av kraftvärme (co-generation) avses samtidig 
framställning i en och samma process av värmeenergi och elenergi och/eller mekanisk 
energi (se [64] artikel 3a samt bilaga I). Dock tycks inte t.ex. samtidig produktion av 
värme, el och andra varor (t.ex. biodrivmedel) vara avsedda. 

5.8 Utsläppshandel 

EUs system för handel med utsläppsrätter som pågår sedan januari 2005 omfattar idag 
energisektorn och industrisektorerna: järn & stål, papper & massa, cement, glas, tegel 
och oljeraffinaderier. Handelssystemet är infört som ett medel för länderna att så 
kostnadseffektivt och flexibelt som möjligt kunna åstadkomma de reduktioner av CO2 
som behövs för att länderna skall nå sitt gemensamma åtagande enligt Kyotoprotokollet. 
Tanken är att anläggningar som kan genomföra emissionsreducerande åtgärder med 
låga kostnader kan göra det och sälja överskott på utsläppsrätter till andra anläggningar 
som har betydligt dyrare åtgärdskostnader.  
 
Enligt de kriterier för nationella fördelningsplaner som är listade i bilaga III i EU:s 
Direktiv för handel med utsläppsrätter [65] så skall man främja ren, energieffektiv 
teknik. I de nationella fördelningsplanerna har flera länder tagit särskild hänsyn till 
kraftvärmeproduktion som anses vara särskilt energieffektiv. Generellt sett så har den 
fria tilldelningen av utsläppsrätter som skett under den första handelsperioden varit 
mycket gynnsam för energisektorn. Man har haft möjlighet att ta ut högre priser på el 
och därmed kunnat göra stora vinster. I fördelningsplanerna för den andra handels-
perioden 2008-2012 är det svårt att se någon trend som pekar på lägre tilldelning till 
energisektorn än i första fasen. Dock har många av länderna fått bakläxa av 
kommissionen och måste skära i de ursprungligen föreslagna fördelningsplanerna. 
Generellt kan man också säga att inget land har tilldelat utsläppsrätter till anläggningar 
för biobränsleanvändning. Detta eftersom det är förbjudet att tilldela fler utsläppsrätter 
till en anläggning än vad de kan förväntas behöva och inga utsläppsrätter behövs vid 
förbränning av biobränslen. Av denna anledning är det svårt att se hur produktion av 
bioenergikombinat skulle påverkas annat än indirekt av direktivet. Dock är det så att 
priset på utsläppsrätter kan påverka priset på el vilket i sin tur ökar lönsamheten för 
energiintensiv industri att producera sin egen el. Utvecklingen av bioenergikombinat 
inom t.ex. papper och massaindustrin skulle därför kunna främjas. Utveckling av 
kombinatprocesser skulle också kunna vara intressant för kraftvärmeanläggningar som 
på så sätt skulle kunna få ett ökat värmeunderlag för sin elproduktion.  

5.9 Elcertifikat 

Det svenska elcertifikatsystemet infördes 2003 och är ett stödsystem för att öka andelen 
elproduktion från förnybara energikällor. Enligt systemet får elproducenterna ett 
elcertifikat för varje MWh el producerad i Sverige från antingen vindkraft, solenergi, 
geotermisk energi, vissa biobränslen, vågenergi, viss vattenkraft samt torv i kraftvärme-
verk. Varje köpare av el (med undantag för viss elintensiv industri) är sedan förbundna 
att köpa en viss andel elcertifikat enligt en fastställd kvot som varierar från år till år. År 
2005 uppgick kvoten till 10,4 % och 2006 till 12,6 %, se även Figur 8. I juni 2006 
beslutades i Riksdagen att systemet ska förlängas och pågå t.o.m. år 2030. 
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Sedan systemets införande har den mängd el som producerats från biomassa i godkända 
anläggningar ökat kraftigt från ca 6 TWh år 2003 till ca 8 TWh år 200519. 
 

Kvotnivåer för Elcertifikat
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Figur 8. Kvotutveckling för elcertifikatsystemet 2003-2030 i enlighet med riksdagsbeslut 2006 
[66] samt proposition [67] och proposition [68]. Källa [69].  

Figure 8. Quotas for the Swedish electricity certificate system 2003-2030 according to 
parliament decision in 2006 [66] and propositions [67] and [68]. Source: [69] 

 
Det är uppenbart att systemets fortsatta existens kan komma att öka andelen biomassa 
som används för elproduktion i Sverige. Omfattningen är dock svår att bedöma eftersom 
även andra energikällor omfattas av systemet. Hur elcertifikatsystemet påverkar 
incitament för och investeringar i energikombinatanläggningar är inte helt lätt att 
bedöma. Det beror på en mängd olika faktorer såsom utformning, bränsle, biodriv-
medelsprocess, årstidsvariationer, värmeunderlag etc. Om det finns en konkurrens om 
kraftvärmeunderlaget mellan el- och drivmedelsproduktionen skulle man kunna tänka 
sig att incitamenten för investeringar i biodrivmedelproduktion vid kraftvärmeanlägg-
ningar minskar eftersom det skulle innebära lägre elproduktion och därmed mindre antal 
elcertifikat. I praktiken kan det dock vara tvärtom eftersom biodrivmedelsproduktion 
kan öka kraftvärmeunderlaget för elproduktionen åtminstone under vår, sommar och 
höst då värmebehovet är lågt. För att bibehålla etanolproduktionen under vintertid då 
värmebehovet är som störst kan det också behövas en stödpanna som levererar ånga till 
etanolanläggningen, utöver eventuellt redan befintliga spetslastpannor. Etanolanlägg-
ningen kan då utgöra ett incitament för att fasa ut befintliga spetslastpannor och 
investera i ny biomassa/avfallspanna, som även kan kopplas till en turbin för elproduk-
tion. Därmed kan elproduktionen öka ytterligare under vår, sommar och höst.  

                                                 
19 Det är inte helt enkelt att jämföra statistiken dels eftersom systemet endast funnits i knappt fyra år och 
dels eftersom godkända anläggningar har varierat över åren. 
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5.10 Övriga och kommande styrmedel 

Under EU:s vårtoppmöte den 8-9 mars 2007 upprepade EU:s regeringschefer att 
industriländerna bör förbinda sig att kollektivt minska sina utsläpp av växthusgaser med 
i storleksordningen 30 % till 2020 och med 60-80 % till 2050 jämfört med år 1990 års 
nivå. Europeiska rådet beslutade att EU åtar sig att minska de egna utsläppen med minst 
20 % till 2020 och med 30 % om andra industriländer följer med och ekonomiskt mer 
avancerade u-länder i rimlig utsträckning bidrar allt efter ansvar och förmåga. Vidare 
antog rådet ett bindande mål på 20 % för andelen förnybar energi av all energi-
konsumtion EU senast 2020 samt ett bindande mål på minst 10 % för andelen 
biobränslen som skall uppnås av alla medlemsstater senast 2020. Rådet betonade också 
behovet av att öka energieffektiviteten för att uppnå besparingsmålet på 20 % av EU:s 
energikonsumtion jämfört med beräkningar för 2020. 
 
I EU:s lägesrapport om biodrivmedel från början av 2007, [52] påpekar man att det är 
viktigt att från Kommissionens sida ta ett steg framåt för att visa beslutsamhet i målet 
om att minska oljeberoendet i transportsektorn och att detta kan göras genom att 
ytterligare främja användandet av biodrivmedel. Det är också viktigt att främja de 
produktionssystem som ger stora miljöfördelar och undvika sådana som har liten eller 
negativ påverkan. Här inkluderas markanvändningsfrågor. Man påpekar att styrmedel 
inte bör göra åtskillnad mellan inhemsk produktion och import.  I dagsläget bör man 
inte heller gynna ett specifikt drivmedel eller gröda utan istället främja miljövänliga 
produktionssystem. 
 
EU-kommissionens förslag till mål från januari i år om att öka användningen av 
biodrivmedel till minst 10 % år 2020 skall också åtföljas av ett system som definierar 
uthålliga biodrivmedel. Europeiska rådet har beslutat att målet skall vara bindande och 
man har just påbörjat arbetet med att föra in det i lagstiftningen och ta fram kriterier för 
uthålliga biodrivmedel [70]. Ännu är inget beslutat om hur sådana kriterier skulle se ut, 
men vissa förslag finns som bl.a. innefattar att för att få kallas uthålliga skall 
drivmedlen innebära en reduktion i utsläppen jämfört med konventionella drivmedel 
(bensin och diesel)20 med en viss andel. Detta liknar mycket det holländska förslag för 
uthållig produktion av biomassaprodukter som nyligen har utarbetats och lagts fram 
[71].  
 
För Sveriges del kan nämnas att den statliga utredning kring förnybara fordonsbränslen, 
som lämnade sitt slutbetänkande i december 2004, föreslog ett system för drivmedels-
certifikat. Systemet skulle likna det svenska elcertifikatsystemet och alltså innebära att 
ett certifikat skulle utfärdas för varje MWh förnybart drivmedel som produceras eller 
importeras, samt att slutkomsumenter skulle åläggas en viss kvotplikt. Liksom i el-
certifikatsystemet skulle handel med certifikaten tillåtas. Mer detaljerad information om 
systemet finns i utredningens slutbetänkande [72]. Vad vi vet har det inte gjorts några 
efterföljande utredningar kring drivmedelscertifikatsystem. Däremot pågår just nu ett 
arbete inom Energimyndigheten för att utreda möjligheterna för ett kvotpliktssystem 
och en rapport från detta arbete kommer att utkomma senare under sommaren 2007.  

                                                 
20 Biofuel issues in the new legislation on the promoting of renewable energy. Public consultation 
excercies, April – May 2007. Tillgänglig på http://ec.europa.eu/energy/res/consultation/biofuels_en.htm  
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6 Intervjuer kring energikombinat 

Företrädare för energi-, raffianderi- och skogsindustrisektorn har intervjuats kring deras 
uppfattning om utvecklingen på bioenergikombinatområdet. Intervjuerna har 
genomförts på ett strukturerat sätt, där följdfrågor ställts beroende av svaren. Följande 
grundfrågor ställdes:  
 

1. Vilka affärsmöjligheter ser ni i bioenergikombinat för er bransch/företag? 
2. Vilka möjligheter ser ni på er bransch/företags möjligheter till att producera och 

sälja biodrivmedel? 
3. Hur ser ni på utvecklingen av biodrivmedel i kombination med ökade elpriser 

och efterfrågan på biomassa? 
4. Vilken råvara för framtida produktion av biodrivmedel tror ni får störst 

betydelse? 
5. Vad ser ni som styrande i utvecklingen av energikombinat (efterfrågan, priser, 

styrmedel, annat)? 
6. Vad ser ni för hinder idag för utvecklingen av energikombinatanläggningar inom 

er egen sektor? 
 
Följande personer intervjuades:  
Jan Malmström, Energisamordnare Södra Cell [75]  
Stefan Nyström, Raffinaderiutvecklare, Preemraff, Göteborg [76]  
Johan Tollin, Strategier, Vattenfall AB [77]  
Göran Tillberg, Ansvarig Bioenergi, E.ON Sverige AB [78]  
Jens Isemo, Affärsutveckling, Fortum Värme [79] 
 

6.1 Affärsmöjligheter och möjligheter att producera och sälja 
drivmedel 

De affärsmöjligheter som samtliga intervjuade ser är de möjligheter som finns att 
utnyttja befintliga anläggningar. Enskilda anläggningars struktur och lokala förut-
sättningar spelar stor roll och det är svårt att dra generella slutsatser om en viss typ av 
anläggningar (t.ex. kraftvärmeverk).  
 
En möjlighet som man ser inom energisektorn är att produktion av biodrivmedel eller 
annat energikombinat skulle kunna förlänga driftstiden på befintliga anläggningar och 
därmed öka lönsamheten. Inom energisektorn (el- och värmeproduktion) ser man inte 
som sin affärsidé att producera och sälja drivmedel, men vill gärna samarbeta med 
företag som gör detta och hjälpa till med el- och värmeproduktionen samt i vissa fall att 
ta hand om de restprodukter som uppstår. Energibranschen ser drivmedelsproduktionen 
som en god möjlighet att kunna utöka värmeunderlaget för ökad elproduktion. Man är 
mest intresserad av processer som kan öka elutbytet samt att producera gas som kan 
användas som komplement till naturgas (t.ex. genom förgasning av biomassa).  
 
Södra ser möjligheter att effektivisera befintliga processer och producera mer el inom 
de egna anläggningarna. Fjärrvärme och biprodukter i form av biobränsle kan också 
produceras och säljas. Södra är engagerad i flertalet storskaliga försöksanläggningar 
t.ex. anläggningen i Värnamo och svartlutsförgasningen i Piteå. 
 



VÄRMEFORSK 
   
 

44 

Preem vill öka sin produktion av förnyelsebara bränslen till 20 % år 2020 som en 
parallellström till en övriga produktionen. Preem vill liksom övriga dra nytta av 
befintliga anläggningar. Mest tror man på produktion av andra generationens drivmedel. 
Man ser också att efterfrågan på diesel är större än efterfrågan på bensin och att det 
därför är viktigt att satsa på drivmedel som ersätter diesel. På Preem ser man sig om 
efter olika möjligheter till att utnyttja överskottsvärme i energikombinat utöver de 
fjärrvärmeleveranser man redan har idag. Möjliga alternativ som undersöks är 
fjärrvärmeproduktion, elproduktion, torkning av biomassa eller andra industrikombinat.  
 

6.2 Utvecklingen av biodrivmedel i kombination med ökade elpriser 
och efterfrågan på biomassa 

Energibranschen ser en stor ökning av biodrivmedelssektorn och en stor ökning av 
efterfrågan på biomassa. Inte minst på grund av de mål som EU har uttalat om att 
minska koldioxidutsläppen med 20 % till 2020 och att öka användningen av 
biodrivmedel till 5.75 % år 2010. Energibranschen ser också konkurrensen om råvaran 
som ett stort problem. Transportsektorn anses ha en stark betalningsförmåga och man 
tror att det kommer att krävas starka styrmedel för att få en övergång till biodrivmedel. 
Då finns det en risk att man för över råvaruanvändningen från dagens billigare 
alternativ, t.ex. från el och värme till drivmedel. En sådan övergång tror man inte att 
samhället skulle vinna så mycket på. Vidare ser man redan idag en konkurrenssituation 
om markanvändningen. Få bönder vill satsa på energiskog eftersom marknaden för 
ettåriga grödor för produktion av första generationens drivmedel ökar.  
 
Södra ser också den ökade efterfrågan på råvara som ett problem eftersom massaveden 
har ett högre förädlingsvärde. Den stora volymen massaved medför att massaveden 
kommer att vara prissättande även om t.ex. kraftvärmesektorn är villiga att betala ett 
högre råvarupris. Att man skulle använda massaved för drivmedelsproduktion ser man 
inte som troligt, såvida man inte inför starka styrmedel för denna produktion. Ett 
problem för den elintensiva industrin kan dock vara de ökande elpriserna, även om det 
också finns delar inom denna sektor som kan tjäna pengar på det.  
 
På Preem är man väl medveten om att klimatfrågan är viktig och att man vill ersätta de 
fossila bränslena och drivmedlen med alternativ. Inte minst EU:s  uttalade reduktions-
mål på medellång (2020) och lång (2050) sikt vittnar om detta. Man tycker dock att det 
är viktigt att man vid produktion av biodrivmedel utgår från sådant som är rest-
produkter/avfall, t.ex. GROT eftersom priset på dessa produkter är lägre än primär-
produkterna och man vill dessutom undvika konkurrens med t.ex. livsmedelsindustrin.   
 

6.3 Framtidens råvara för biodrivmedel  

Samtliga intervjuade tror att skogsråvaran på sikt kommer att få den största betydelsen 
och då i form av andra generationens drivmedel. Jordbruksgrödor kommer inte att räcka 
till för att täcka behoven utan kommer främst att utgöra ett komplement, däremot kan de 
på kortare sikt och för första generationens biodrivmedel få stor betydelse. På längre 
sikt ser man energieffektivare processer t.ex. förgasning jämfört med jäsning som 
viktiga.  
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E.ON. ser många möjligheter avseende råvaror. Förutom skogsråvara är även snabb-
växande trädsorter intressant, men också halm och andra grödor som kan användas t.ex. 
för förgasning och rötning. Många restprodukter kan också användas för rötning. 
 

6.4 Möjligheter och hinder för utveckling av energikombinatanlägg-
ningar  

Jan Malmström på Södra ser priser och konkurrenskraft som styrande. Att öka den egna 
energiproduktionen ökar också sektorns konkurrenskraft. Jan ser inga större hinder idag, 
men understryker att det är viktigt att man gynnar de processer som har bäst 
verkningsgrad och att man inte på felaktiga grunder bestämmer sig för att satsa på en 
specifik process eller bränsle.  
 
Stefan Nyström på Preemraff ser bristen på helhetssyn som ett hinder. Resultatet blir att 
många kör sina egna race. Det finns som exempel potentialer av överskottsvärme i 
samhället som inte tas till vara på grund av att det ibland saknas helhetssyn. Stefan 
efterfrågar att man vid prövning av tillstånd för att förnya eller bygga helt nytt också 
borde vara tvungen att redovisa vilka alternativ som finns till värmeförsörjning i 
närområdet. Sedan borde det vara upp till tillståndsgivande myndighet att ge direktiv 
om vilka alternativ som bör väljas. På så sätt skulle det bli lättare för samhället att 
kunna påverka att befintliga potentialer av överskottsvärme verkligen utnyttjas utifrån 
en total samhällsnytta. 
Vad som är mycket viktigt för drivkrafterna är att styrmedel och regler har långsiktighet 
och att man har en stabilitet. Detta eftersom det ofta handlar om stora investeringar, 
med långa ledtider. 
 
Energibranschen anser att det är de höga elpriserna som triggar utvecklingen av 
energikombinat inom sektorn just nu. Tidigare olönsamma projekt blir nu åter 
lönsamma. Den politiska viljan och styrmedlen är viktiga. EUs uttalade mål att reducera 
utsläppen av växthusgaser och elcertifikaten är viktiga faktorer och på sikt tror man att 
långsiktiga regler och styrmedel kan skapa en marknad.  
 
Jens Isemo på Fortum påpekar det är svårt att säga vad det är som styr utvecklingen, 
eftersom det mesta som finns är försöksanläggningar som har fått enskilt stöd. 
Marknaden för biodrivmedel är ännu inte helt mogen, debatten om energieffektivitet 
och för- och nackdelar med olika drivmedel pågår fortfarande. Är det etanol, metanol 
eller något annat vi skall satsa på? Det har länge varit politiska krafter som styrt, även 
om man nu börjar se en vändning. Han tror dock att på grund av de stora satsningar som 
gjorts på etanol både inom bilindustrin och av andra, så kommer etanol att ha en stor 
betydelse under den närmsta framtiden. Vad som sker på längre sikt är dock svårt att 
förutspå.  
 
Göran Tillberg på E.ON tycker att ett hinder för utvecklingen är alla de regler som finns 
för hur skogsråvaran skall användas. T.ex. finns regler om hur mycket man får avverka, 
hur ofta man får avverka etc. Det som saknas är ett samhälleligt helhetsperspektiv för 
hur man mest effektivt utnyttjar skogsråvaran. Han påpekar också att satsningar på nya, 
mer snabbväxande trädslag som skulle kunna användas både inom energisektorn och 
inom massa- och pappersindustrin förmodligen skulle löna sig, men ändock inte satsas 
på idag. Dessutom skulle t.ex. marker som idag ligger i träda i större utsträckning kunna 
användas för energi- eller skogsproduktion.  
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Johan Tollin på Vattenfall tycker att de största problemen idag är tillgången på råvara 
och prisnivån. För energibranschen är det också svårt med t.ex. priserna på ettåriga 
jordbruksgrödor. Dessa marknader är helt nya för energibranschen och svåra att förutse. 
Även priserna på marknaden för restprodukter är svåra att förutse. 
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7 Systemanalys 

De energisystem som undersökts i denna studie är mycket komplexa och för att kunna 
göra en relevant bedömning av systemen krävs en ingående analys av hela produktions- 
och användningskedjan. Därtill krävs även en rad antaganden. Ett exempel är 
värderingen av spillvärme – ska några energiresurser allokeras till spillvärmen eller är 
spillvärme en ”fri” resurs. Ett annat exempel är hur allokeringen av hjälpenergi och 
emissioner ska göras mellan olika energibärare. Vanliga metoder för att göra system-
analyser, och där ovanstående problem måste lösas, är energibalanser och livscykel-
analyser (LCA). Det är farligt att dra för långtgående slutsatser av icke kompletta 
systemanalyser och det är viktigt att jämförelser av olika energikombinatalternativ görs 
på samma grund och med samma antaganden och förutsättningar. Dessutom har olika 
tekniker kommit olika långt i teknisk utveckling, varvid jämförelser kan vara rent 
missvisande. Analyserna nedan är därför av kvalitativ karaktär med diskussion kring 
integrationsmöjligheter, totalverkningsgrad, flexibilitet etc. för de vanligaste biodriv-
medelsteknikerna samt pellets.   
 
Det finns flera olika möjligheter till integration mellan ett kraftvärmeverk och pro-
duktion av biodrivmedel och/eller pellets. Det kan t.ex. vara att ånga/fjärrvärme från ett 
kraftvärmeverk används för att täcka värmebehovet i biodrivmedels- eller pellets-
processen, att spillvärme från dessa processer används för fjärrvärmeproduktion eller att 
restprodukter från biodrivmedelsproduktionen används som bränsle i kraftvärmeverket. 
En ytterligare möjlighet är integrering på råvarusidan, dvs. att samma råvara används 
för samlokaliserad produktion av flera energibärare.  
 
Ett kraftvärmeverk går normalt på maxlast endast ett par månader om året. Beroende på 
integreringsgrad, biodrivmedels- eller pelletsteknik och hur anläggningen utformas kan 
värme/ångbehovet för biodrivmedels- eller pelletsproduktionen utgöra baslast för kraft-
värmeverket året runt, vilket skulle utnyttja kraftvärmeverkets kapacitet till fullo. Ett 
ånguttag vid högt tryck minskar elproduktionen, så det är en fördel om ångavtapp-
ningarna designas optimalt. Då finns även förutsättningar att på årsbasis öka elproduk-
tionen eftersom el kan produceras under hela året. Det är också en fördel om spillvärme 
från biodrivmedels- eller pelletsprocessen kan användas för fjärrvärmeproduktion. I 
många fall kommer man att vilja maximera produktionen av biodrivmedel/pellets21. Det 
kan då behövas en stödpanna som levererar värme/ånga vintertid eller vid haveri i 
kraftvärmeverket. Då många kraftvärmeföretag idag använder oljepannor som spetslast 
kan investeringen i energikombinat utgöra ett incitament för att ersätta dessa med en ny 
biobränsle- eller avfallspanna som även kan kopplas till en turbin för elproduktion.  

7.1 Etanolproduktion 

Integreringspotentialen för en etanolanläggning mot kraftvärme eller större process-
industrier är stor och en fördel för att uppnå god ekonomi och hög totalverkningsgrad. 
En sådan samlokalisering bedöms kunna sänka produktionskostnaden med upp till 1 kr 
per liter etanol22[73]. Förhoppningarna vad gäller totalverkningsgrad är stora och det 
finns svenska projekt på planeringsstadiet där totalverkningsgrader på 75-90 % bedöms 

                                                 
21 Detta beror givetvis på prisläget för de olika energibärarna. Det kan t.ex. vid höga elpriser lönsa sig att 
istället maximera elproduktionen.  
22 Kalkylen har gjorts för ett energikombinat med etanol från skogsråvara. Minskningen kan jämföras 
med beräknad produktionskostnad för etanol från skogsråvara på 3-5 kr/liter. 
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kunna uppnås. Totalverkningsgraden beror på hur processen utformas och hur dranken 
hanteras.  
 
Teknologin för jäsning av socker och stärkelse är väl etablerad och storskaliga anlägg-
ningar finns runt om i världen med Brasilien (sockerrör) och USA (majs) som ledande 
producenter. I Sverige finns än så länge endast en storskalig anläggning och denna 
använder vete som råvara. Ett antal nya etanolanläggningar planeras dock inom de 
närmaste åren, alla i någon form av energikombinat. I Sverige finns större potential för 
etanol från skogsråvara med större råvarutillgång och bättre energiutbyten, men 
tekniken är ännu obeprövad i industriell skala och intensivt arbete pågår i bl.a. Sverige 
och USA för att utveckla svagsyrametoden och den lovande enzymmetoden. Man 
räknar med att tekniken för etanol från lignocellulosa är klar för kommersialisering 
kring 2015. Det finns då en större flexibilitet avseende val av råvara, vilken kan väljas 
utifrån lokala förutsättningar.  
 
Integreringsmöjligheter finns förutom avseende råvaran, även på ångsidan och när det 
gäller avsättning för spillvärme och biprodukter från etanolprocessen. En etanolanlägg-
ning kan dessutom öka värmeunderlaget för ett kraftvärmeverk över året och därmed ge 
möjlighet till förlängd driftstid och ökad elproduktion, åtminstone delar av året. Etanol-
processen kräver stora mängder ånga. Förbehandlingen kräver högtrycksånga över 20 
bar men upp till 30 bar förekommer. För destillering, indunstning och torkning räcker 
det i allmänhet med ånga kring 3-9 bar. Spannmålsetanol kräver inte lika höga ångdata 
p.g.a. enklare förbehandling. Genom återcirkuleringar av processvatten, återanvändning 
av sekundärånga och energiintegreringar med värmeväxlingssystem kan energianvänd-
ningen effektiviseras och processen designas utifrån olika förutsättningar. Från etanol-
processen fås en ansenlig mängd spillvärme, i form av dels kondensat, vanligen med en 
temperatur kring 100ºC, och dels kylvatten med en temperatur under 40ºC. Kondensatet 
kan utnyttjas i fjärrvärmenätet. För kylvattnet krävs upparbetning med t.ex. värme-
pumpar för att kunna utnyttja värmen för fjärrvärme. 
 
Vid etanoltillverkning från lignocellulosa erhålls även en stor mängd lignin som har ett 
högt energivärde och goda förbränningsegenskaper. Ligninet kan förbrännas (eller 
förgasas) i ett kraftvärmeverk för att producera el och ånga. Dranken från cellulosa-
baserad etanoltillverkning kan också förbrännas i de flesta biobränsleeldade pannor. 
Drank från tillverkning av spannmålsetanol är mer svårförbränd och kan ge problem 
med klibbiga beläggningar i konventionella pannor. Den är däremot rik på proteiner, 
näring och fetter och är därmed lämplig som djurfoder eller gödningsmedel. Ett annat 
lovande alternativ som förts fram är att röta dranken (från både spannmål och 
lignocellulosa) till biogas, som sedan kan förbrännas eller uppgraderas till fordonsgas. 
Rötslammet som uppstår kan t.ex. säljas som gödningsmedel, vilket minskar energi-
behovet och kostnaderna kraftigt eftersom indunstning och en del av torkningen kan 
undvikas. Man undersöker också möjligheten att torka och förbränna rötslammet direkt 
i ett kraftvärmeverk.   

7.2 Förgasning 

Förgasningstekniken karakteriseras än så länge av ett stort inslag av forskning och 
utveckling. Anläggningarna som finns är pilotanläggningar eller finns enbart som 
koncept på ritbordet med teoretiska beräkningar och detta är viktigt att ha i åtanke när 
tekniken jämförs med andra biodrivmedelsprocesser.  
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I GoBiGas-projektet har utbytet av gas beräknats till 70 % med en totalverkningsgrad 
om 90 %. Denna totalverkningsgrad är enbart möjlig att åstadkomma med en energi-
integration i Göteborgs övriga energisystem. Här är således energikombinattanken en 
grundläggande förutsättning för projektet och lokaliseringen till Göteborg. Process-
utformningen kan också tänkas bli förenklad vid en energiintegration med fjärrvärme då 
man har möjlighet att värmeväxla processen vid olika temperaturer. Om detta är möjligt 
i detta fall är dock inte känt. Drifttiden för anläggningen har beräknats till 8000 timmar 
per år. Från Värnamoanläggningen (VVBGC) finns endast uppgifter från den första 
driftsfasen med inriktning mot kraftvärmeproduktion. Den exakta energibalansen 
mellan biodrivmedelsproduktionen, förgasaren och t.ex. ett fjärrvärmenät i detta projekt 
har dock inte gått att få fram. Det torde dock vara en fördel att driva processen i någon 
form av energikombinat.  
 
Generellt kan sägas att förgasningstekniken förefaller medge stor flexibilitet avseende 
val av råvara, möjligheter för integrering med kraftvärme samt hur integreringen 
utformas. När det gäller råvaran kan i stort sett allt organiskt material användas som 
utgångsmaterial. Materialet bör dock ha en torrhalt på 85-90 %. Det är en fördel ur 
energisynpunkt att inte använda alltför fuktigt utgångsmaterial eftersom det då behövs 
ett energikrävande torksteg som förbehandling. Vad gäller förbehandlingen, som 
förutom torkning även kan omfatta malning, finns således en integrationsmöjlighet, men 
ofta kan spillvärme från själva förgasningsprocessen också användas. Förgasnings-
processen sker nämligen vanligtvis vid temperaturer på 600-1000°C [80], men 
variationer förekommer beroende på processutformning. Förgasningen kan ske trycksatt 
(20-30 bar) eller vid atmosfärstryck (1-2 bar) [80].  
 
Integrationen kan även utformas så att den bildade syntesgasen (eller därefter 
producerat drivmedel) förbränns i kraftvärmeverket – en utformning som är mest trolig 
vid gaseldade kraftvärmeverk, som då får en möjlighet att använda ett förnybart 
gasformigt bränsle. För andra kraftvärmeverk kan investering i en gasturbin vara 
nödvändig för att kunna utnyttja syntesgasen, vilket kanske inte är så troligt eftersom 
syftet med förgasningen är att producera ett drivmedel (inte ett bränsle för el- och 
värmeproduktion). En annan möjlighet är att förbränna ev. biprodukter från 
biodrivmedelssyntesen i kraftvärmeverket. Det kan t.ex. vara vaxer från produktion av 
FT-diesel. 

7.3 Biogasproduktion 

Biogasproduktion tillämpas i kommersiell skala bl.a. vid många avloppsreningsverk för 
behandling av avloppsslammet. Det finns stor flexibilitet avseende val av råvaran, som 
dessutom bör ha en viss fukthalt. Därmed undviks energikrävande torkningsprocesser. 
Vid biogasproduktion krävs uppvärmning dels för hygienisering (ca 70°C ) och dels för 
själva rötningen (35-60°C beroende på val av process). Drift i energikombinat är därför 
en klar fördel och processen kräver, som synes, inte högre temperaturer än att 
fjärrvärme kan användas. En sådan integrering är således ett sätt att öka kraftvärme-
underlaget. Energiförbrukningen för produktionen är i storleksordning kring 20 % av 
energin i den producerade biogasen.  
 
Biogasproduktion kan även med fördel ingå som en del i ett energikombinat med 
etanolproduktion, vilket diskuteras mer i detalj i avsnitt 7.1. Biogasen bildas då genom 
rötning av destillationsresten (dranken) från etanolproduktionen varvid energikrävande 
indunstning och delar av torkningen kan undvikas. Alternativet framstår därmed som en 
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mycket lovande lösning, men det krävs avsättning för rötresten för att få bra ekonomi i 
processen. 

7.4 Biodieselproduktion 

Biodiesel/FAME produceras med kommersiellt tillgänglig teknik och är idag det 
viktigaste biodrivmedlet inom EU och utgör där ca 70-80 % av biodrivmedelsanvänd-
ningen. Största delen (ca 90 %) av biodieseln är inhemskt producerad, huvudsakligen 
från raps. I Sverige ligger produktionen av biodiesel i samma storleksordning som 
etanolproduktionen, men användningen är betydligt lägre eftersom en relativt stor andel 
etanol importeras.  
 
Biodiesel kan produceras från vegetabiliska och animaliska oljor. Såväl i Sverige som i 
övriga EU är raps/rapsolja den vanligast använda utgångsråvaran och från denna 
produceras biodieslet RME. Integreringspotentialen för RME är inte lika uppenbar som 
t.ex. för etanol, eftersom värmebehovet är relativt begränsat. Å andra sidan räcker 
fjärrvärmetemperatur för det värmetillskott som behövs i RME-processen (20-80°C), så 
här finns en möjlighet att få avsättning för lågvärdig spillvärme. Dessutom bildas vid 
RME-produktion en rapskaka, vilken kan användas för förbränning i ett kraftvärmeverk. 
Det är dock intressant att notera att planer pågår för ny RME-produktion intill ett större 
kraftvärmeverk. Det är dock oklart om det finns tankar på energikombinatdrift mellan 
dessa anläggningar.  

7.5 Pelletstillverkning 

Bränslepellets från biomassa tillverkas och används idag i stor skala. För pellets-
produktion innebär energiintegration i stora drag att hitta spillvärme för torkning av 
råmaterialet även om andra koncept kan förekomma. Pelletsproduktion integrerad med 
kraftvärme kommer således att öka underlaget för kraftvärme, varför elproduktionen 
kan ökas även under de varmare årstiderna då kraftvärmeverket normalt går på betydligt 
lägre last än under vintern.  
 
Torkningen utgör idag den näst största delen av produktionskostnaderna för pellets i 
Sverige [3] (efter råvarukostnaderna) och besparingspotentialen för energiintegration 
bedöms vara ca 500-600 kWh per ton producerad pellets. Stora besparingar bör därför 
kunna erhållas om pelletsproduktion kombineras med befintlig och svårutnyttjad spill-
värme. Pelletsproduktion bör även gå att integrera med mer lågvärdig spillvärme. 
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8 Resultat och diskussion  

 
I denna studie har utvecklingsläget för ett antal biodrivmedelstekniker och även pellets 
följts upp med utgångspunkten från energibärarnas möjlighet till integration med kraft-
värme. Intervjuer har varit ett viktigt inslag i arbetet, både med anläggningsägare och 
teknikleverantörer för att få en uppfattning om teknikstatus, och med olika bransch-
företrädare för att utreda olika branschers syn på energikombinat och deras möjligheter. 
Vidare har en noggrann genomgång av viktiga politiska styrmedel gjorts. I detta avsnitt 
presenteras kortfattat de viktigaste resultaten från studien. 
 

8.1 Bioenergikombinat – diskussion kring olika möjligheter 

Produktion av biodrivmedel är ofta komplex, inte minst när produktionen sker i energi-
kombinatdrift. Flera olika typer av råvaror kan användas vilka kräver olika resurser att 
framställa. Ett stort antal olika omvandlingsprocesser finns även med varierande 
effektivitet och olika grad av teknisk utveckling. Även produktvalet är omfattande. 
Många olika biodrivmedel och andra energibärare, såsom pellets, kan produceras i 
processerna och dessa energibärare har i sin tur olika omvandlingsgrader vid den 
praktiska användningen som oftast innebär en omvandling till antingen mekaniskt 
arbete eller värme. Omvandlingen till mekaniskt arbete sker oftast i motorer för 
fordonsdrift eller för elproduktion. Därtill kan behovet i samhället av värme respektive 
mekaniskt arbete variera. Omvandlingen kan inte heller ske utan värmeförluster så det 
finns ett naturligt förhållande mellan produktionen av mekaniskt arbete och värme.  
 
De vanligaste biodrivmedelsteknikerna är jäsning till etanol, förgasning och kon-
vertering till syntesgas med stor flexibilitet avseende efterföljande biodrivmedelssyntes, 
pressning och esterifiering av biooljor till biodiesel samt rötning till biogas. Med undan-
tag av förgasning finns samtliga av dessa tekniker kommersiellt tillgängliga (för etanol 
endast för socker- och stärkelsebaserade råvaror). Det finns även en rad andra biodriv-
medelstekniker som är under utveckling. Eftersom teknikerna befinner sig på olika 
utvecklingsstadier är det viktigt att inte dra förhastade slutsatser vid jämförelser av 
verkningsgrader, energibalanser och LCA-data. I vissa fall kan siffrorna vara baserade 
på verkligt uppmätta data, medan andra kan vara resultat av modellsimuleringar eller 
uppskattningar. 
 
Gemensamt för flera av teknikerna är att energibalanserna och verkningsgraderna 
förbättras vid integration med kraftvärme i energikombinat. Detta gäller särskilt om 
cellulosahaltiga råvaror används som utgångsmaterial. Integrationen kan göras på olika 
sätt och möjligheterna varierar beroende på biodrivmedelsteknik. Många 
biodrivmedelsprocesser kräver värme och integrering med ett kraftvärmeverk kan 
därmed vara ett sätt att tillgodose värmebehovet. Kraftvärmeverk går normalt på 
maxlast endast under vintertid då värmebehovet är som störst. Energikombinat med 
biodrivmedel och/eller pellets kan öka kraftvärmeunderlaget så att kraftvärmeverkets 
kapacitet utnyttjas bättre över året, med möjlighet till ökad elproduktion under vår, 
sommar och höst. Vintertid kan integreringen innebära att elproduktionen istället 
minskar. Detta gäller förstås endast om anläggningen drivs för optimal 
biodrivmedelsproduktion. Det är också tänkbart att anläggningen utformas för optimal 
elproduktion under vintern då elpriserna ofta är höga och att 
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briodrivmedelsproduktionen då istället minskas. Hur anläggningarna utformas och drivs 
kommer att variera från fall till fall.  
 
Huruvida värmebehovet behöver täckas med ånga eller om mer lågvärdig värme kan 
användas varierar beroende på biodrivmedelsteknik. Jäsning och förgasning är båda 
tekniker som kräver ånga, medan lågvärdig värme såsom fjärrvärme kan vara tillräckligt 
för att täcka värmebehovet vid produktion av biogas och biodiesel. Även vid pellets-
produktion bör fjärrvärme vara tillräckligt för torkprocessen, men troligen kan anlägg-
ningsstorleken minskas om ånga istället används. Det finns även biodrivmedelstekniker 
under utveckling där värmebehovet med fördel kan täckas med fjärrvärme.  
 
En annan integrationsmöjlighet kan vara att utnyttja spillvärme från produktion av bio-
drivmedel och pellets för fjärrvärmeproduktion. Möjligheterna varierar beroende på 
utformning av processerna och i hur stor omfattning spillvärmen kan tas tillvara internt, 
men goda möjligheter förefaller finnas avseende jäsning till etanol och förgasning. 
Många av biodrivmedelsprocesserna genererar också restprodukter som kan utnyttjas 
t.ex. för förbränning i ett kraftvärmeverk eller för rötning till biogas. Den sistnämnda 
möjligheten innebär att energikrävande torkning undviks, varvid energibalanserna kan 
förbättras väsentligt (under förutsättning att avsättning för rötslammet finns). En annan 
integrationsmöjlighet finns på råvarusidan, dvs. att samma råvara används för sam-
lokaliserad produktion av olika energibärare. 
 
När det gäller råvaror för produktion av biodrivmedel och pellets kan återigen konsta-
teras att möjligheterna varierar beroende av teknik. För pelletsproduktion dominerar 
trädbränslen, åtminstone i Sverige, medan spannmål idag är vanligast som råvara för 
biodrivmedel. Detta gäller även i dagsläget i Sverige, men stora satsningar görs för att 
utveckla tekniker för produktion av biodrivmedel från cellulosabaserade råvaror, 
särskilt jäsning och förgasning. Dessa tekniker är dock fortfarande under utveckling och 
finns inte kommersiellt tillgängliga. Biogas kan även indirekt bli aktuellt genom att 
drank från etanolproduktion kan rötas till biogas. Det som benämnts som biodiesel 
tidigare i denna rapport produceras genom pressning och esterifiering av biooljor och är 
sålunda inte aktuellt för cellulosabaserade utgångsmaterial. Från cellulosa finns däremot 
möjlighet att producera s.k. FT-diesel genom förgasning, som också kan kallas ett 
biodiesel.  
 
Av ovanstående diskussion framgår att flexibiliteten varierar mellan olika biodriv-
medelstekniker avseende slutprodukt, möjlighet att utnyttja olika råvaror och integra-
tionspotential med t.ex. kraftvärme. Generellt har förgasningstekniken potential att 
erbjuda stor flexibilitet både avseende råvara och slutprodukt. När tekniken för etanol-
produktion från lignocellulosa är fullt utvecklad ökar även råvaruflexibiliteten för denna 
teknik, som dessutom ger många alternativ avseende hanteringen av restprodukten, som 
t.ex. kan användas som foder, bränsle eller för produktion av pellets eller biogas. Biogas 
erbjuder också flexibilitet avseende utgångsmaterial, och har fördelen att ingen för-
beredande torkning krävs. I jämförelse med ovan nämnda tekniker erbjuder biodiesel 
från biooljor mindre flexibilitet, även om flera olika vegetabiliska eller animaliska oljor 
kan användas som utgångsmaterial.  
 
I Sverige finns idag stora mängder outnyttjad spillvärme. Ofta kan anläggningarna som 
genererar denna värme vara belägna på platser där det är svårt att hitta en naturlig 
avnämare för spillvärmen. Om det bara fanns en närbelägen värmekund skulle mycket 
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energi kunna tillvaratas med stor potential till energieffektivisering. Det finns dock 
andra skäl till energiintegration, t.ex. utjämning av värmebehovet i en 
kraftvärmeanläggning, vilket kan ge bättre utnyttjande av anläggningen under året, 
sänkta kostnader och ökad elproduktion. Ur ett samhällsperspektiv vore det lämpligt om 
investeringar beaktades från ett nationellt eller internationellt resursperspektiv och inte 
enbart strikt företagsekonomiskt. Inom en region kanske det är bättre att utnyttja 
befintlig spillvärme och där göra investeringar i t.ex. biodrivmedels- eller 
pelletsproduktion, istället för att satsa på ett bättre anläggningsutnyttjande och ökad 
elproduktion i ett enskilt kraftvärmeverk. Hur denna fråga skall bedömas beror på 
många faktorer såsom Sveriges totala övriga energiproduktion, möjligheter till elexport 
och ersättning av fossilbaserad elproduktion.  
 

8.2 Styrmedel 

De styrmedel som direkt eller indirekt syftar till att öka användningen av bioenergi 
inom EU grundar sig på ett antal viktiga politiska drivkrafter, där klimatfrågan, 
försörjningstrygghet och behov av förändrad jordbrukspolitik kanske är de viktigaste 
drivkrafterna. Ur klimatsynpunkt kan det tyckas konstigt att stora satsningar görs på 
ökad biodrivmedelsanvändning när så många studier visar att detta inte är det mest 
effektiva sättet att använda biomassan om ändamålet är att minska klimatpåverkan. Ser 
man på de andra nämnda drivkrafterna – försörjningstrygghet och jordbrukspolitik – så 
är det dock lättare att förstå satsningarna eftersom EU är starkt beroende av importerad 
energi, inte minst till transportsektorn. Det bör också påpekas att ökad biodrivmedel 
användning kan vara en viktig del även ur klimatsynpunkt om bördan av 
emissionsreduktioner ska fördelas mellan olika sektorer och man därmed anser det 
viktigt att minska även transportsektorns utsläpp av växthusgaser.  
 
Det händer mycket på biodrivmedelsområdet och inom EU är minskat oljeberoende och 
minskade växthusgasemissioner även för transportsektorn prioriterade områden. Det 
kan konstateras att det inte finns en lösning för att komma tillrätta med 
transportsektorns klimatpåverkan, utan det kommer att krävas en kombination av både 
åtgärder på drivmedelssidan, effektiviseringar och utveckling av mer bränslesnåla 
fordon.  
 
På drivmedelssidan har EU beslutat om att öka biodrivmedelsanvändningen. Det 
biodrivmedelsdirektiv som finns idag är inte bindande men man har nyligen beslutat 
att införa bindande mål avseende användningen av biodrivmedel och man kan därmed 
förvänta sig förändrade lagkrav. Det befintliga direktivet har dock inneburit att 
försäljningen av biodrivmedel ökat, men inte i önskad omfattning. För att biodriv-
medelsproduktionen ska göras så effektivt som möjligt är energikombinat givetvis en 
lovande möjlighet och det är inte en slump att även intresset för energikombinat har 
ökat sedan direktivet infördes. Detta intresse är dock större i Skandinavien än inom EU 
i övrigt, vilket kan bero på dels att de skandinaviska länderna i större utsträckning satsar 
på biodrivmedel och råvaror som vinner på integration med kraftvärme, dels att det i 
Skandinavien finns väl utbyggda fjärrvärmenät.  
 
En slopad tull på etanol (idag 45 %) skulle kunna göra inhemsk etanolproduktion 
olönsam i förhållande till importerad etanol från särskilt Brasilien och USA. Idag är 
dock etanolanvändningen i Europa inte av så stor betydelse (endast 20 % av biodriv-
medelsanvändningen) och används främst för inblandning i bensin. Även om Sverige är 
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ledande på etanolsidan inom EU så vill svenska ministrar verka för att slopa den 
nuvarande tullen. Detta skulle kunna innebära ett bakslag för de pågående svenska 
planerna på energikombinat med etanol, som beskrivits tidigare i rapporten. 
 
EU:s främsta styrmedel för att minska utsläppen av växthusgasemissioner, utsläpps-
handelsdirektivet, syftar till att åtgärder för att minska CO2-utsläppen ska vidtas där 
det är som mest kostnadseffektivt. Idag är endast el- och värmeproduktion samt tung 
industri (raffinaderi-, järn & stål, papper & massa, cement m.fl.) inkluderade i 
utsläppshandelssystemet, ej transportsektorn. El- och värmeproducenter som använder 
biobränslen är visserligen inkluderade i systemet, men det krävs inga utsläppsrätter för 
förbränning av biobränslen och dessutom är det enligt direktivet förbjudet att tilldela 
anläggningar fler utsläppsrätter än vad de kan förväntas behöva. Detta gör att bio-
bränsleeldade anläggningar inte får tilldelning för denna del av produktionen. Av ovan 
nämnda skäl är det svårt att se hur produktion av bioenergikombinat skulle påverkas 
annat än indirekt av direktivet om utsläppshandel. En sådan indirekt effekt skulle kunna 
vara att priset på utsläppsrätter kan påverka elpriset och därmed öka lönsamheten för 
energiintensiv industri att producera sin egen el. Bioenergikombinat inom t.ex. pappers- 
och massaindustrin skulle därför kunna vara lönsamt och även en intressant lösning för 
kraftvärmeanläggningar om bioenergikombinaten utformas så att värmeunderlag för 
elproduktion ökar. Idag är priset på utsläppsrätter lågt, men framtiden kan komma att se 
annorlunda ut. Utsläppshandelssystemet är på plats och genom att minska tilldelningen 
och därmed tillgången på utsläppsrätter kan priset också höjas. EU:s framtida mål om 
utsläppsminskningar talar för att man skulle vilja reducera antalet utsläppsrätter och att 
priset därmed kommer att bli högre i framtiden.  
 
Ett annat styrmedel som kan påverka incitamenten för bioenergikombinat är det svenska 
elcertifikatsystemet. Det är dock svårt att dra några generella slutsatser eftersom 
många olika faktorer inverkar. Biodrivmedelsproduktion som är beroende av värme kan 
öka kraftvärmeunderlaget för elproduktion åtminstone under vår, sommar och höst då 
värmebehovet är lågt. Under vintern kan biodrivmedelsproduktionen istället ”stjäla” 
kraftvärmeunderlag från elproduktionen, men incitamenten för investering i ny 
kapacitet kan även öka, med potential för ytterligare elproduktion.  
 
Det finns vidare ett EU-direktiv som syftar till att främja högeffektiv kraftvärme. 
Direktivet ger medlemsstater möjligheten att ge direkt eller indirekt stöd till effektiva 
anläggningar och det finns även regler om att förenkla tillgången till det allmänna nätet 
för småskalig kraftvärme. Direktivet omfattar inte andra energikombinat än kraftvärme, 
men är ett exempel på hur styrmedel kan utformas för att främja effektiv energi-
omvandling. Liknande styrmedel bör även kunna utformas för effektiv produktion av 
biodrivmedel, vilket skulle främja produktion i energikombinatanläggningar med hög 
verkningsgrad. 
 
Sammantaget förefaller biodrivmedelsdirektivt och importtullar vara de styrmedel som 
mest påverkar utvecklingen mot energikombinat idag. Framöver är det tänkbart att 
biodrivmedelsdirektivet kommer att bli tvingande (det är idag endast rekommendation), 
vilket ytterligare skulle påskynda utvecklingen. Importtullarnas vara eller inte vara i 
framtiden är däremot oklar. Även det svenska elcertifikatsystemet kan ha viss påverkan 
på utveckling mot energikombinat eftersom investering i en biodrivmedelsprocess i 
anslutning till ett kraftvärmeverk både kan minska och öka elproduktionen, beroende på 
hur anläggningen utformas och drivs. Slutligen kan nämnas att EU har höga framtida 
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ambitioner på klimat- och energiområdena och att ett flertal mål har satts upp. Bl.a. 
anges att minst 10 % av transportsektorns drivmedel år 2020 ska vara förnybara23. Det 
är därmed troligt att kraven i biodrivmedelsdirektivet kommer att skärpas. Ett sätt för att 
uppnå framtida biodrivmedelsmål, som för närvarande utreds i Sverige, är att införa ett 
kvotpliktssystem för biodrivmedel.  
 

8.3 Intervjuer med olika branschföreträdare 

Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga tre sektorer (energi-, skogsindustri och 
raffinaderisektorn) ser affärsmöjligheter i energikombinattekniken. Energisektorn ser 
möjlighet till effektivare och högre produktion av både bränsle och el, Södra ser möjlig-
heter till att förbättra sin konkurrenssituation genom att producera mer el och bränsle 
och Preem ser möjligheter till produktion av biodrivmedel.  Bilden är också samstämd 
vad gäller att styrmedel och politiska viljeyttringar är viktiga för utvecklingen. Även 
EU:s uttalade mål om reduktioner av växthusgaser och ökning av andelen biobränslen 
är mycket viktiga. Ingen vill nu peka ut någon teknik eller råvara som den viktigaste 
men man är ganska enig om att på sikt är det skogsråvaran som kommer att vara 
viktigast eftersom man inte tror att åkergrödor kommer att kunna täcka behovet. På sikt 
ser man också förgasning som en viktig teknik. Det företag som såg minst hinder för 
utvecklingen just nu är Södra.  
 

                                                 
23 Det kan även noteras att i EU:s vision för biodrivmedel är ambitionen så hög som 25 % biodrivmedel, 
men då i ett längre tidsperspektiv – år 2030. 
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9 Slutsatser 

De viktigaste slutsatserna från projektet sammanfattas i följande punkter: 

• Produktion av de flesta biodrivmedlen och av pellets i energikombinat kan ge 
stora vinster i verkningsgrad och energibalans jämfört med separat produktion. 
Vanligast är att integrationspotential finns avseende:  

- leveranser av ånga eller spillvärme till biodrivmedelsproduktion  

- tillvaratagande av spillvärme från biodrivmedels- eller pelletsproduktion för 
fjärrvärme 

- användning av restprodukter från biodrivmedelstillverkningen för 
förbränning  

- tillgång till råvara, dvs. att samma råvara används för samlokaliserad 
produktion av flera energibärare 

• I Sverige finns en del befintliga energikombinat och många nya planeras, 
särskilt energikombinat med etanolproduktion. Kombinaten planeras 
huvudsakligen vid befintliga kraftvärmeverk. En del mer långsiktiga planer finns 
även kring energikombinat med förgasning. 

• Energikombinat med biodrivmedel och/eller pellets kan innebära att kraftvärme-
underlaget ökar med möjlighet till ökad elproduktion, åtminstone delar av året. 

• Det är ännu för tidigt att räkna bort några biodrivmedelstekniker, även om en del 
tekniker kan framstå som mer lovande än andra.  

• Förgasningstekniken har fördelen att erbjuda stor flexibilitet både avseende 
råvara och slutprodukt, men å andra sidan befinner den sig fortfarande på ut-
vecklingsstadiet. En annan teknik under utveckling som bedöms som lovande är 
etanolproduktion från skogsråvara. Etanol från socker- och stärkelsebaserade 
råvaror, samt biodiesel och biogas finns redan kommersiellt tillgängliga. 

• För Sveriges del framstår skogsbränslen som den stora framtidsråvaran för bio-
drivmedelsproduktion framför jordbruksbränslen även om dagens befintliga 
biodrivmedelsproduktion till största delen sker från jordbruksbränslen. 

• Styrmedel kan ha kraftig inverkan på utvecklingen inom biodrivmedelsområdet 
och kan därmed påverka incitamenten för investeringar i energikombinatanlägg-
ningar. Ur klimatsynpunkt kan det tyckas mer lämpligt att använda biomassa i 
andra sektorer där större minskning av CO2-utsläppen kan göras till lägre kost-
nad. Det finns dock andra drivkrafter för ökad biodrivmedelsanvändning, bl.a. 
försörjningstrygghet, behov av förändrad jordbrukspolitik samt viljan att minska 
oljeberoendet och växthusgasutsläppen från just transportsektorn. Inom EU är 
detta högprioriterade områden. Det finns inte en lösning, utan kombinationer av 
åtgärder på drivmedelssidan, effektiviseringar och utveckling av mer bränsle-
snåla fordon kommer att krävas.  

• Viktiga faktorer som styr lokalisering av energikombinat är befintlig infra-
struktur, råvarutillgång och möjlighet till avsättning för restprodukter. Även pris 
på el och biomassa samt styrmedel påverkar. Vid planering och lokalisering av 
energikombinatanläggningar bör ett helhetstänkande tillämpas så att resurser 
(t.ex. råvaror, spillvärme och restprodukter) tillvaratas på bästa möjliga sätt. 
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10 Behov av fortsatt arbete 

Förslag till fortsatt arbete skulle kunna omfatta: 
 

• Kvantitativ systemanalys där olika energikombinatalternativ analyseras t.ex. 
med avseende på kostnadseffektivitet, verkningsgrad, effektivitet i CO2-
reduktion, integrationsmöjligheter och flexibilitet samt jämförs med 
konventionella alternativ. Systemanalysen bör även omfatta andra miljöaspekter 
än klimat. 

• Uppdaterad bevakning av teknik- och utvecklingstrender för energikombinat, 
t.ex. en gång vartannat år. Bevakningen kan göras med vidgad geografisk 
omfattning, så att internationella projekt får högre prioritet. Även nya tekniker 
kan tas med i större omfattning. 

• Utredning av andra typer av kombinatsmöjligheter med kraftvärme och process-
industri, t.ex. hur outnyttjad spillvärme kan användas för biodrivmedels- eller 
pelletsproduktion. 
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A Ordlista 

Alfavärde Förhållandet mellan el- och värmeproduktion i en anläggning 
Dehydrering Torkning, dvs. avlägsnande av vatten  
DME Dimetyleter 
Drank Destillationsrest från etanoltillverkning 
Energibalans Termen energibalans har något olika betydelse i olika veten-

skaper. Ofta avses systematisk presentation av alla energiflöden 
i t.ex. en process. I biodrivmedelssammanhang definieras 
energibalans vanligtvis som kvoten mellan drivmedlets energi-
innehåll och använd hjälpenergi. Energibalansen bör då 
överskrida 1. Se även ”energieffektivitet”. 

Energieffektivitet Kvoten mellan erhållen nyttig energi från en process och den 
energi som krävs för att driva processen.  

Energikombinat Samlokaliserad produktion av flera energibärare 
Esterifiering Reaktion mellan en bioolja och en alkohol vid produktion av 

biodiesel. Det kan t.ex. vara rapsolja och metanol som bildar 
RME. Vid esterifieringen bildas således en ester, t.ex. RME. 

FAME Fatty Acid Methyl Ester (fettsyrametylester) 
Fermentering Jäsning 
FT-diesel Fischer-Tropsch-diesel 
Lignocellulosa Cellulosa och lignin (ved) 
Pyrolys Upphettning i frånvaro av syre 
RME Rapsmetylester 
Rötning Anaerob nedbrytning 
SNG Syntetisk naturgas 
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