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Förord 
ÅF har av Värmeforsk fått i uppdrag att studera kritiska faktorer för lönsam produktion i 
bioenergikombinat. Projektet har löpt under perioden september 2010 till juni 2011. 
Projektledare för arbetet har Ingrid Nohlgren varit. Från ÅF har förutom 
rapportförfattarna följande personer medverkat i projektet: 

• Lars-Åke Cronholm  
• Anna Liljeblad (editering och layout) 
• Hanna Paradis (GIS-kartor) 
• Anna Nordling (grafisk layout) 

 
En referensgrupp med uppgift att bistå med information och kommentarer samt 
granskning av rapporten har bestått av: 

• Marie Jersund (sammankallande)  Göteborg Energi  
• Urban Eklund   Ena Energi 
• Per Karlsson   Borås Energi och Miljö 
• Mats Åbjörnsson   E.ON 
• Barbara Goldschmidt  Grontmij 

 
Till samtliga som medverkat och lämnat uppgifter till projektet vill vi framför ett varmt 
tack! 
 
Göteborg, Juni 2011 
 
 
Ingrid Nohlgren 
ÅF 
 





VÄRMEFORSK 
   
 

iii 

Abstract  
En optimal lokalisering av ett bioenergikombinat innebär en placering ”mitt i 

råvaran”, dvs med mycket god tillgång på råvara lokalt, nära en storstad (>100 000) 
som har ett stort fjärrvärmebehov året om, nära hamn och järnvägsanslutning för att 
möjliggöra kostnadseffektiva transporter av råvaror och produkter, samt dessutom 
närhet till ett naturgasnät för biogasproduktion i etanolkombinatet och Bio-
SNGproduktionen.  

Mervärdet av integrering, dvs det ökade driftsöverskottet eller rörelseresultatet 
som en samlokalisering av olika produktionsanläggningar kan ge, varierar mellan de 
olika studerade bioenergikombinaten. Jämförelser har gjorts mellan produktion i 
kombinat och fristående produktion. För alla tre studerade bioenergikombinaten innebär 
integreringen ett mervärde, men för etanolkombinatet är det en förutsättning för lönsam 
produktion.  
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Sammanfattning 
De senaste 5-10 åren har stort forsknings- och utvecklingsfokus lagts på 

bioenenergikombinat, för en samförläggning av kraftvärmeproduktion med produktion 
av annan (”grön”) produkt såsom ett biodrivmedel eller träpellets. Drivkraften för 
fjärrvärme- och kraftvärmeproducenters intresse för olika bioenergikombinatlösningar 
är den potentiella ökade lönsamheten som ökade värmeleveranser kan innebära. För 
pelletstillverkare eller biodrivmedelstillverkare är drivkraften för utveckling av 
bioenergikombinat möjligheten till billig processånga genom en samlokalisering. 
Dessutom kan i vissa kombinationer finnas andra fördelar som t ex gemensam 
råvaruhantering. För de biodrivmedelstillverkningsprocesser som genererar ett överskott 
av värme, vilket gäller för de olika förgasningsbaserade processerna, finns ett omvänt 
behov, då de behöver närhet till en infrastruktur med fjärrvärmenät för att kunna 
leverera restvärmen som genereras i processen och därmed kunna öka lönsamheten. 
Förutom dessa drivkrafter säger EU:s klimatmål att 10% av energianvändningen inom 
transportsektorn skall utgöras av biodrivmedel år 2020, och marknaden för 
biodrivmedel bedöms därmed vara god. Att förädla vår råvara så långt som möjligt till 
högvärdiga produkter som pellets eller biodrivmedel bevarar industri och arbetstillfällen 
i Sverige samtidigt som det bidrar till uppfyllandet av internationella och nationella 
klimatmål.  

 
Det övergripande målet med projektet har varit att sakligt beskriva de kritiska 

faktorer som är avgörande för möjligheten till lönsam samproduktion i 
bioenergikombinatform och hur de påverkar valet av lokalisering (inom Sverige). De 
faktorer som bedöms viktiga vid val av lokalisering för lönsam samproduktion i 
energikombinatform kan kategoriseras som:  

(1) Råvara,  
(2) Distribution,  
(3) Produkter och  
(4) Integrering.  
 
De aspekter som behandlas i projektet är av generell karaktär och vägledande för 

bolag (både energiindustri och skogsindustri) som har ett intresse gällande 
bioenergikombinat. Projektet ger en överblick över vilka möjligheter som finns och 
vilka förutsättningar som krävs för uppbyggandet av lönsamma energikombinat. 
Målsättningen är att aktörer inom energiindustri och skogsindustri ska kunna använda 
resultaten i egna fortsatta mer detaljerade investeringsanalyser. 

 
Projektet är en studie som baserar sig på data och material i öppen litteratur, 

djupintervjuer med viktiga aktörer och leverantörer inom området, samt analys av 
författarna. Projektet analyserar tre kombinatalternativ:  

(1) Kombination av kraftvärmeproduktion och pelletstillverkning,  
(2) Kombination av kraftvärmeproduktion och etanolproduktion från skogsråvara 
och 
 (3) kombination av Bio-SNG produktion och kraftvärmeproduktion. 
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De gemensamma kritiska faktorerna för lönsam produktion i bioenergikombinat 
kan summeras till tillgång på råvara till så lågt pris som möjligt samt framtida 
förväntade försäljningspriser på produkterna.  

Tillgången på råvara, som i detta arbete begränsats till biomassa, och då främst 
skoglig biomassa, är en marknads- och prisfråga. Tillväxtmässigt och tekniskt sett kan 
tillgången anses vara god. Det råder dock konkurrens om råvaran vilket innebär att 
tillgången blir en prisfråga. Den med högst betalningsförmåga får sitt råvarubehov 
tillfredsställt. Potentialen för ökat uttag av stamved är på kort sikt begränsad. Den 
största potentialen för ökning av tillgången av skoglig biomassa är i form av de 
restprodukter som erhålls i samband med avverkning; grenar och toppar (grot) samt 
stubbar. Detta innebär att potentialen för ökat uttag, geografiskt sett, finns primärt i de 
områden som redan i dag har en omfattande avverkning av skog och där logistiken och 
hanteringen av skogsprodukter redan idag är utbyggd.  

De förväntade framtida försäljningspriser beror bl.a. på styrmedel. De 
klimatrelaterade styrmedel som finns på nationell och internationell nivå har lett till och 
kommer även i framtiden att leda till en ökad efterfrågan på förnybara produkter, som 
exempelvis träpellets och biodrivmedel. Utformning av dessa styrmedel kommer att 
påverka vilken form av förnybara produkter som kommer att ha störst efterfrågan och 
vara mest lönsamma att producera, och troligen även lokaliseringen av produktionen. På 
kort och medellångsikt kommer sannolikt efterfrågan på biodrivmedlen etanol och 
biogas/Bio-SNG1 att vara fortsatt hög. Denna bedömning görs mot bakgrund av att 
etanol är lämplig som låginblandning i bensin och att tillåten andel inblandning av 
etanol har från 1 jan 2011 höjts från 5% till 10% samt att det redan finns viss utbyggd 
infrastruktur för biogas (och i Sverige för E85). Produktionskostnaden för etanol från 
skogsråvara är dock högre än världsmarknadspriset (vid jämförelse för huvuddelen av 
tiden under de senaste 3 åren). För utvecklingen av etanol från skogsråvara blir då 
eventuella styrmedel och direktiv avseende hållbarhet och systemeffektivitet som kan ge 
en efterfrågan av etanol som styrs av etanolens ursprung avgörande. Dessutom visas i 
projektet att med dagens prisnivåer krävs ett kombinat som producerar en palett av olika 
förnybara produkter; etanol, grön el, fjärrvärme, pellets och biogas för att lönsamhet ska 
nås vid etanolproduktion. Produktionskostnaden för Bio-SNG är högre än 
försäljningspriset på naturgas vilket innebär att Bio-SNG produktion för införande på 
naturgasnätet utan någon form av grön kreditering är inte lönsam.  

Mervärdet av integrering, dvs det ökade driftsöverskottet eller rörelseresultatet 
som en samlokalisering av olika produktionsanläggningar kan ge, varierar mellan de 
olika studerade bioenergikombinaten. Jämförelser har gjorts mellan produktion i 
kombinat och fristående produktion. För alla tre studerade bioenergikombinaten innebär 
integreringen ett mervärde, men för etanolkombinatet är det en förutsättning för lönsam 
produktion.  

 
En optimal lokalisering av ett bioenergikombinat innebär en placering ”mitt i 

råvaran”. Det innebär  
- en placering med mycket god tillgång på råvara lokalt,  
- närhet till en storstad (>100 000 invånare) som har ett stort fjärrvärmebehov året 

om,  

                                                 
1 Bio-SNG: biogas som bildats via förgasning (SNG: Synthetic Natural Gas) 
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- närhet till hamn och järnvägsanslutning för att möjliggöra kostnadseffektiva 
transporter av råvaror och produkter, samt  

- närhet till ett naturgasnät för biogasproduktion i etanolkombinatet och Bio-SNG 
produktionen.  
 
I alla de beräknade bioenergikombinatalternativen förutsätts efterfrågan av 

fjärrvärme. Slutligen bör här kommenteras att fjärrvärmebehovet tillgodoses idag 
genom befintliga (lönsamma) produktionsanläggningar. Därför kan ett energikombinat 
inte erhålla intäkter från fjärrvärme utan att annan mindre lönsam, eller föråldrad 
fjärrvärmeproduktion trängs ut eller att fjärrvärmebehovet ökar genom nyanslutningar. 
Detta är troligen möjligt endast på ett begränsat antal platser i Sverige.  
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Executive Summary 
 
Introduction  
During the last 5- 10 years, research and development efforts have been made in the 
field of polygeneration of heat and power with production of “other green” product s 
such as transport fuels or wood pellets, Figure I. The driving force for heat and power 
producers is the potential of increased profitability through additional sales of heat. The 
driving force for wood pellet and some transport fuel producers is the potential of low 
cost process steam or heat. However, in the case of gasification based transport fuel 
production processes the situation is different: the process generates a surplus of heat, 
which can benefit from the proximity of a district heating net. In addition, some 
polygeneration combinations could provide other advantages such as more efficient raw 
material handling. Together with these driving forces, the EU renewable energy 
directive (which targets 10% renewable energy use in the transport sector by 2020), 
shows that the market for production of renewable transport fuel is expanding. To refine 
Swedish biomass resources to more highly valuable products such as wood pellets or 
renewable transport fuels would maintain industry and employment opportunities within 
Sweden and at the same time fulfils the international and national climate targets. 
 

 

Figure I. Schematic sketch of a polygeneration plant. 

 
The overall aim with this project is to describe the factors which are crucial for the 
opportunity for profitable polygeneration of heat, power and wood pellets or renewable 
transport fuels and how these factors influence the location of such a plant within 
Sweden. The important factors can be categorized as: (1) Supply of raw material, (2) 
distribution of raw material and products, (3) Demand of products and (4) Integration 
between the different plants. 
 
In this project, only general aspects are described and should be seen as guidance for the 
industry (both energy and forest industry) which has an interest in polygeneration. The 
project gives an overview of different possibilities, opportunities and prerequisites for 
profitable polygeneration plants. The aim is that different actors within the energy and 

New plantCombined heat
and power plant

Fuel

Material/
Energy

El Heat New products,
e.g. pellets
or renewable 
transport fuel

Other products/
By‐products

Rawmaterial
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forest industry should be able to use the results in their own more detailed investment 
analysis. 
 
The project is based on data and material in open literature, in depth interviews of 
important actors and suppliers within this field, and, finally, an analysis by the authors. 
The project covers three different polygeneration plants: (1) Combined heat, power and 
wood pellet production, (2) combined heat, power and ethanol production, and (3) Bio-
SNG and heat production. 
 
Biomass raw material – availability and use  
The project limits the analysis to fuel and raw material from biomass, and focuses on 
forest biomass as raw material for the three studied polygeneration plants. Biomass 
from the agricultural sector is briefly discussed in the full Swedish report but not 
included in the executive summary. These limitations are made due to the size of the 
project, and are not an assessment of the suitability of different raw material. 
 
Suitable raw materials for wood pellet, ethanol and Bio-SNG production 
Wood pellets are traditionally made from sawdust and other bi-products from saw mills. 
Today, wood pellets production could also be based on wood chips from other types of 
barked timber, such as round wood, saw mill wood chips or other saw mill by-products. 
Bark can also be used for wood pellet production. However, the suitability of different 
raw material can be made based on the need for drying, chopping and the ash content. 
Bark, branches and roots can contain a higher content of impurities such as stones, 
gravel and sand which needs to be separated before producing the wood pellets. 
 
Ethanol can be made from sugar, starch and different lignocellulosic material. In this 
report, only wood (lignocellulosic material) have been considered as raw material. The 
choice of raw material determines the need for pre-treatment, which is higher for 
lignocellulosic material than for starch and sugar. Sugar is the raw material that 
demands the least pre-treatment. 
 
Bio-SNG is produced by gasification of biomass. The choice of raw material, i.e. type 
of biomass, influences the choice of process equipment for the gasification. Liquid 
biomass, such as black liquor, is preferably gasified using so called high temperature 
gasification processes. Higher reaction temperature enables faster reactions which 
decreases the dimensions of the reactor. Solid raw material is normally gasified at lower 
temperatures. Gasification in pressurized systems demands a more advanced feeding 
system for solid biomass compared to liquid biomass. This makes the bulk density an 
important parameter, a lower bulk density requires more compression of the raw 
material before feeding, which is costly. Besides the process equipment and reaction 
temperature during gasification, the choice of gas cleaning equipment is also influenced 
by the type of raw material. A higher content of other substances than carbon (C), 
hydrogen (H) or oxygen (O) in the raw material results in a more advanced gas cleaning 
system. More impurities in the raw material, results in higher demands on material, 
process and gas cleaning. 
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Overview of forest biomass supply and use 
There are approximately 9,600 TWh of biomass energy in the Swedish forests, and the 
annual growth is about 330 TWh. About 300 TWh of the annual growth is cut every 
year, and of this 175 TWh is used and consequently about 125 TWh is left in the forest. 
Figure II shows the main flows of biomass from the forest in Sweden. Due to variations 
between different sources and data from different years, the numbers should be seen as 
estimations with the purpose of showing the order of magnitude of the different flows. 
 
The forest biomass is used by the forest industry as raw material for: (1) pulp and paper 
production, (2) products such as sawn timber, and (3) by the heat and power industry as 
fuel. A large part of the pulp, sawn timber, and chipboard etc which are produced from 
the forest are in the end of their life cycle recovered as energy (fuel for heat and power 
production). The main forest biomass consumers can be divided into (1) forest industry, 
(2) district heating- and power producers, and (3) wood pellet producers. 
 

 

Figure II.  Flows of biomass from the forest (the figures should be viewed as estimations)  

 
Potential for increased harvest of forest biomass 
The demand for forest raw material increases due to the reduction of the climate change 
by replacement and reduction of the use of fossil fuels. The challenge is to have enough 
forest for all the different sectors demanding the forest biomass. The forest industry is 
already today competing with the heat and power industry for biomass. Since the use of 
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biomass from forest raw material for power- and heat production is favoured in Sweden 
by different policy instruments, the use is expected to increase even further within this 
sector. The use of forest biomass for production of renewable transport fuels are also 
favoured by different policy instruments, this implies that the competition of the forest 
biomass will harden. Therefore, there is a need for an increased supply of forest biomass 
and there are a number of different studies which have been carried out to estimate the 
potential for an increased yearly harvest of forest biomass in Sweden, see Figure III 
which shows nine different studies of the potential increased harvest. The use today is 
not included, the numbers represent the additional potential harvest. Some of the studies 
also include energy forest, peat and waste. 
 

 

Figure III.  Estimations of the national annual potential from forest fuel. The use today is not 
included. The year indicates the year when the potential aim to occur.    

 
The potential varies between 16 and 105 TWh in increased annual harvest. The large 
difference between the different studies is mainly due to that the estimations are not 
completely comparable since they show the potential in different time perspective, and 
includes different raw material. As comparison it can be noted that the annual growth of 
forest biomass is approximately 330 TWh and the annual harvest today is approximately 
175 TWh. 
 
The factors influencing short term and long term potential harvest of forest biomass fuel 
are several but since the main part of the by-products from the forest industry already 
are used, the forest can mainly contribute additionally by: 
 

• Increased harvesting intensity by harvesting branches, stubs and thin wood 
• Redistribution of stem wood between the forest industry and the energy sector 
• Import of forest fuels 
• Increased capacity of the forest industry (i.e. producing more by-products) 
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Geographical distribution of available forest biomass resources 
Sweden covers a land area of 411,000 km2 of which 229,000 km2 is productive forest 
land, i.e. 55% of the total land area. The share of productive forest land differs between 
different regions and also the growth. The largest growth of forest biomass per area unit 
is in Småland, Värmland and south of Västergötland, Västmanland and the south of the 
Norrland coast land.  
 
The demand of forest biomass is concentrated to the pulp mills, saw mills and the heat 
and power production sites. Most of the pulp mills are located along the Swedish coast 
land, where the proximity of a harbour has been an important factor for the localisation. 
The saw mills have a similar localisation or alternatively inland in the middle of the 
forest raw material. The large heat and power plants are naturally located in larger 
cities, i.e. close to large district heating systems. 
 
Figure IV summarizes the supply and demand of forest biomass by subtracting the use 
of the three main sectors of forest biomass mentioned above from the annual growth of 
forest biomass. This is carried out on a county level. It can be seen that the large deficit 
of biomass are where the large consumers are. The potential surplus which can be seen 
in neighbouring counties are most likely not a true surplus, and is only due to the 
presentation, i.e. the consumption is applied only on county level, in reality it is most 
likely that the consumers get their raw material from a larger catchment area than only 
their specific county. With this in mind it can be said that there is no specific 
geographical area except the Norrland inland which has a large surplus. 
 
The optimal localisation of a polygeneration plant is, however, not necessarily where 
the large surplus is today. It can, for example be more expensive to harvest and 
transport the forest biomass due to a lack of logistics. In addition, as mentioned earlier 
the large potential of increased forest biomass resources are found in increased 
harvesting of branches, stubs etc. This means that the regions with the largest annual 
growth and felling are the areas with largest potential for increased harvest. 
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Figure IV. Balance between supply and demand of bio energy per municipality, unit MWh per 
hectare and year.  

 
Historic price development 
The price of forest bio fuels have increased since 1994 (see Figure V), and especially 
since 2003. One of the reasons for the increase is the increased demand from the heat 
and power sector since the introduction of the electricity certificate system in 2003.  
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Figure V.  Price trend for biomass in Sweden 1994-2010. 

 
Products – demand and supply  
The demand and supply for the main products; electricity, wood pellets, ethanol and 
Bio-SNG are analysed. The analysis below is carried out from a product market 
perspective, which means that the products can be produced from a variety of different 
raw materials besides the ones studied in this report. 
 
Electricity 
The electricity price in the Nordic countries is determined by the demand and supply 
mainly on the North European electricity market. Electricity is a standardized product 
and is traded bilaterally or on the Nordic electricity exchange Nordpool. The price is 
often determined by the cost of production of electricity from coal. Changes in supply 
or demand can heavily influence the price. The demand is in short term independent of 
the price. The price driving factors influences the market with different strengths 
depending on if the price is analyzed in short or long term. The main price driving 
factors in short term are: (1) the hydrologic balance, (2) the temperature, (3) available 
production resources, (4) fuel prices and (5) price of emission permits. The main price 
driving factors in long term are: (1) investments in new power production, (2) 
investments in new transmission lines, (3) development of demand, (4) fuel prices and 
(5) political decisions. 
 
Since the deregulation of the Swedish electricity market, the electricity price has 
generally increased very strongly. During the last 10 years the electricity price has 
increased from 120 SEK/MWh year 2000 to 542 SEK/MWh year 2010, an increase with 
over 350%. Since the emission trading system was incorporated in 2005 and until last 
year (2010) the annual average increase was about 21%. The electricity spot price 
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(Sweden) was on the 8th of March 2011 541 SEK/MWh, which is about the level of the 
prices during 2010. 
 
The future electricity demand will probably be somewhat decreasing due to EU 
renewable energy directive and national policy instruments for reduction of energy use. 
However, this does not necessarily imply that the electricity price will decrease. 
Simultaneously with the reduced electricity use, has the most cost effective fuel 
conversion possibilities for reduction of greenhouse gases already been taken place 
during the first and second periods of the emission trading system. This implies that 
further decreases of carbon emissions from the heat and power production will be more 
expensive to carry out. This cost will be added to the consumer prices. If the cost of fuel 
conversion is higher than the revenue from the energy savings, then the price of 
electricity will continue to increase. 
 
Wood pellets 
Sweden is with a production of 7.7 TWh in 2010, one of the largest wood pellets 
producing countries in the world. The wood pellet production in Sweden has increased 
since 2000. Germany and Canada are other large wood pellets producing countries with 
a production of 6.8 TWh and 6.3 TWh respectively in 2008. The total world production 
of wood pellets is about 28 TWh. Sweden is also the largest wood pellet consuming 
country in the world, with a consumption of about 11 TWh in 2010. The Netherlands 
and Germany are other large wood pellet consuming countries, which both consumed 
4.3 TWh in 2008. 
 
Pellets are traded both locally within each country and as commodity-like goods on 
international markets. Stock exchange trading is so far very small or none existing. 
However, a financial market has started to develop within Europe and pellets are priced 
in several different index. Several wood pellets plants have been built within Sweden 
during the last years, which have increased the supply of pellets. This increased supply 
has met an increased demand of pellets, which is confirmed by both import volumes and 
price development (see Figure V). In Figure V, the price development is shown as 
refined biofuels, which includes both pellets and briquettes but approximately 90% of 
the statistics is based on pellets. Historically, the national pellet prices have increased 
strongly since 2005. The strong price increase is due to the strong development of the 
demand. This development has been generated by the introduction of new policy 
instruments both on national and European level and is due to targets related to a 
conversion of the energy system with reduced greenhouse gas emissions. The average 
Swedish prices during 2010 were 304 SEK/MWh. The international prices was in 
December 2010 about 267 SEK/MWh (≈30 €/MWh2). However, pellets are a relatively 
expensive product and in larger biomass heat and power production plants in Sweden 
there are often possibilities to use cheaper fuels. The closure of one of Sweden’s largest 
pellets production plants, together with production, price and export levels that are not 
increasing as fast as earlier could on short term imply that the market in Sweden and 
Europe is a mature market and that some over capacity has been established. At EU-
level, the future demand of pellets is depending on how the different member countries 

                                                 
2 Assuming 1€ = 9 SEK 
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will implement the international agreements about quantitative emission reductions and 
EU directives which aims for an increased use of renewable energy. 
 
On medium long term, as the demands get tougher on the share of renewable fuels, and 
the demand and price of biofuels increases, the alternative fuels for pellets will get more 
cost effective to transport longer distances than today. This can already be seen in 
Sweden today. At the same time, together with the implementation of the cheaper 
(national) solutions for reduction of greenhouse emissions, more expensive solutions 
will have to be used. This will most likely continue to increase the prices of renewable 
fuels. Therefore, pellets will most likely continue to be energy and cost effective for a 
large number of applications of fuel conversions. The demand of pellets will therefore 
probably continue to be relatively high and/or increasing on long term. 
 
An additional factor which can influence the supply of wood pellets to the European 
market is if the US and Canada implement policy instruments for reduction of carbon 
emissions in the power sector. In such scenario the world market prices will increase. 
Another factor which would increase the world market price of pellets is if large scale 
renewable transport fuel production is implemented, and that sector is able to pay more 
for the raw material. This would decrease the supply and increase the prices and 
influence the demand negatively in a longer perspective. 
 
Ethanol 
Ethanol is a product used in the chemical, food and transportation fuel sectors, where 
the latter is the increasing sector, and constitutes about 75% of the ethanol market in 
2005. Ethanol as transport fuel can be used as a pure fuel or as a mixture with gasoline 
or diesel. 
 
The world production was about 454 TWh in 2009. The US is the largest producing 
country with a production of about 244 TWh in 2009. Brazil was the largest producing 
country until 2006, but the US has strongly expanded their ethanol production the last 
six years. Brazil produced 154 TWh in 2009. Brazil and the US totally dominates the 
ethanol production, China the third largest producing country only produces about 13 
TWh (2009) and EU-27 produced 21 TWh (2009), which is a doubling since 2006. The 
largest producers in Europe are France (7.4 TWh) and Germany (4.5 TWh). In Sweden, 
1 TWh of ethanol was produced in 2009. In most countries large production increases 
took place during 2008 and 2009. In Sweden the production was increased with 75,000 
m3 (440 GWh) during 2009 due to the new plant owned by Agroetanol. In Brazil, the 
main raw material for the ethanol production is sugar cane, and in the US it is corn. The 
main raw material in Europe is wheat, barley and sugar beets. It is mainly Sweden and 
Canada who are developing profitable techniques for production of ethanol from forest 
biomass, such as wood chips.  
 
Ethanol is traded on the world market on standardized contracts, on several stock 
exchanges in Europe, the US and Brazil. The price of ethanol is influence by the oil 
price but also the price of sugar. One of the main price driving factors of ethanol is the 
supply (and price of) fossil oil. A large supply with low prices of fossil oil (relatively 
ethanol) decreases the use of ethanol in the transport sector, and vice versa. Since the 
ethanol market is independent of the raw material used for the ethanol production, the 
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profit margins for the produces differs. During the last years the price of ethanol varied 
between 400 €/m3 and 650 €/m3 (see Figure VI). 
 
The international ethanol prices was in the end of November 2010 about 5570 SEK/m33, 
free delivery at harbour in Northwest Europe (FOB NEW). When the global demand of 
renewable energy increases it is likely that the demand for ethanol, mainly for the 
transport sector, also will increase. On a global level Brazil and the US are the main 
producers and consumers of ethanol and it is also in these countries where the products 
and infrastructure is adapted for ethanol. The future consumption in a short and medium 
perspective will most likely continue to increase. This is influenced by for example 
international and national policy instruments targeting at increasing the share of 
renewable fuels. Other important factors are the existing infrastructure for distribution 
and use of ethanol as well as ethanol fuelled vehicles in the countries where the 
consumption is high. One competing factor for the development of ethanol consumption 
is the development of biodiesel. Different types of biodiesel could in the future increase 
the demand of diesel fuelled vehicles, which in turn could decrease the demand and 
supply of ethanol. In long term, depending on the development of other renewable 
transport fuels, the future demand of ethanol is most likely dependent on which products 
and which infrastructure that develops fastest and most cost effective of those fuels. 

 

Figure VI. Price development of ethanol from December 2005 until April 2011 in Rotterdam 
including customs (showing daily low, high and medium trade prices).  

 
Bio-SNG/Biogas 
Biogas is produced by fermentation of organic material or by gasification (then often 
called Bio-SNG). The gasification technology is under development and all biogas is 
produced by fermentation today. The biogas can be used directly for combustion for 
production of heat and power or be upgraded for use as transport fuel or introduction in 
the natural gas distribution network. Gas in the gas distribution network has to be 
compressed to approximately 4 bar. Cars fuelled by gas often have two tanks, one for 

                                                 
3 Assuming 1€ = 9 SEK 
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gas and one for gasoline. The same engine can be used for both fuels. Natural gas and 
biogas can also be distributed in liquid form and is then called LNG (Liquefied Natural 
Gas) and LBG (Liquefied Bio Gas) respectively. Gas in liquid form has two advantages: 
(1) a smaller tank volume is necessary which increases the driving distance of the 
vehicle, (2) the distribution can be carried out in a cost effective way for long distances 
even when there is no gas distribution network. 
 
About 62 TWh of biogas was produced within the EU-27, which is an increase with 10 
TWh since 2004. Germany is the largest biogas producing country within Europe with 
about 4,000 production plants. The Swedish biogas production was 1.4 TWh in 2009 
and takes place at 230 plants, about 40 of these upgrade the biogas to transportation gas 
quality, and on seven places the biogas is transferred to the natural gas network. 
 
Since biogas mainly is a local or regional product (unless it is distributed to the gas net) 
it is relevant to study the demand from a Swedish perspective. In Sweden the demand of 
biogas increases, and mainly within the transport sector in the form of upgraded biogas 
to transport gas. During 2009 the consumption of biogas was 1,363 GWh divided 
mainly between the heating sector (667 GWh) and the transport sector (488 GWh). 
About 90 filling stations are available for transport gas. 
 
Since the market usually is local, the price can vary between different cities and regions 
depending on the local fuel demand, other fuel alternatives and possibilities for 
distribution of the gas. The price formation for biogas depends for example on the price 
of natural gas, distribution costs, cost of substrates and investment costs for biogas 
production plants. Availability for substrates determines the future production potential 
of biogas (by fermentation) in one specific region. 
 
The use of upgraded biogas within the transport sector is the area where the demand is 
increasing fastest, it is therefore reasonable to assume that this sector will be the price 
determining sector for biogas both short term and long term. The price level of fuels 
from fossil oil is the price determining factor in the transport sector. Policy instruments 
and regulation both on international and national level increases the total demand for 
bio fuels within different sectors and an increased demand will probably increase the 
general price level of bio fuels. It is therefore likely that the price of biogas will 
continue to increase. 
 
The biogas price has generally been about 20% below the gasoline price (see Figure 
VII). However, the price increase has been larger for biogas and natural gas compared 
to gasoline (calculated as a percentage), which implies that the increase in demand for 
biogas has been higher than the increase in supply compared with the corresponding for 
fossil fuels. 
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Figure VII.  Biogas prices compared with fossil fuels and E85, all prices includes taxes.  

 
According to Energy Gas Sweden, there was about 50 different biogas projects within 
Sweden in 2010, where new production are being built or existing plants are expanded. 
If all of these projects are realized, the Swedish biogas production could amount to 3.8 
TWh in 2013. The total biogas potential produced by fermentation is estimated to 16 
TWh/year within Sweden. If Bio-SNG production by gasification is included the 
potential is estimated to 74 TWh/year in 2015. However, it is unclear within which time 
perspective this technology will be commercial. Two such projects are currently under 
development by Göteborg Energi and EOn. 
 
Three polygeneration plants 
As mentioned earlier, the project covers three different polygeneration plants: (1) 
Combined heat, power and wood pellet production, (2) combined heat, power and 
ethanol production, and (3) Bio-SNG and heat production. The project is based on data 
and material in open literature, in depth interviews of important actors and suppliers 
within this field, together with analysis of the authors. The project limits the analysis to 
forest biomass as raw material for the three studied polygeneration plants, and focuses 
on showing a few case studies, which sometimes are difficult to compare.  
 
Wood Pellets production combined with heat and power production 
There are, principally, two different alternative process layouts when combining wood 
pellet production with heat and power production. They differ in the method for drying 
of the raw material: (1) steam drying and (2) drying with hot air in a belt dryer. The 
choice of drying method influences the technical and economical prerequisites for 
integration. Unintegrated pellet production (stand-alone) uses a drying method where 
the raw material is dried by flue gases from an adjacent boiler. Generally, steam drying 
is best suited in applications where the heat demand is relatively large since steam 
drying is a more complex technology compared to belt drying, which in turn results in 
investment costs which are approximately 50-100% higher for dryers with the same 
capacity. Important differences between the technologies are that steam drying gives 
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lower electricity production in a polygeneration concept than belt drying, but the overall 
fuel efficiency is higher. 
 
Pellets are produced at 70-80 locations in Sweden, but are concentrated to about 20 
locations with a production capacity above 25,000 tonnes/year. The largest plants have a 
capacity above 100,000 tonnes/year. Many pellet production plants in Sweden cooperate 
with an energy company or saw mill. In Sweden there are two productions sites where 
heat and power production are combined with a pellet production plant which uses a 
steam dryer for drying of the raw material, and in Norway there is one such plant. The 
Swedish plants are both owned by Skellefteå Kraft and they are located in Hedensbyn 
and Storuman, respectively. According to the author’s knowledge there is no such 
polygeneration plant which uses belt drying for drying of the raw material. When 
integrating the wood pellet production with a saw mill, the integration can be made both 
regarding steam supply as well as the raw material supply. Since even larger saw mills 
has a small, at least in comparison with district heating plants, heat production belt 
drying is the first choice of drying method. Several pellet production plants are located 
adjacent to a saw mill. However, the integration is normally limited to some exchange 
of hot water flow, and is more focused on securing the supply of raw material for the 
wood pellet production from the saw mill by products. 
 
Integration of pellet and heat and power production is generally interesting for an 
energy company since it enables increased heat and power production. Two situations 
where this is obvious are: 

(1) The heat load has decreased and the existing production capacity has over time 
become too large, due to e.g. reduced energy consumption or climate changes. It 
is therefore possible to increase the heat production (and thereby also electricity 
production) in an existing plant. 

(2) Parts of the existing production capacity have become out-of-date and has to be 
replaced, or the heat load has increased and the production capacity has to be 
increased. The new plant can then be designed in order to supply a pellet 
production plant with steam or heat, which will reduce the specific investment 
costs. 

 
The added value of the integration has in this project been determined by a comparison 
of the stand-alone investments in heat and power production and pellet production 
respectively with an investment in a polygeneration plant. The results show that the 
economic added value of the integration is larger when pellet production is integrated 
with a saw mill and the timber dryer compared with when integrated with district 
heating and power production. The calculations have been carried out for a plant with a 
pellet production of 130,000 tonnes/year combined with a district heating demand of 
258 GWh/year or a saw mill with a production of 350,000 m3 sawn timber/year. In these 
examples, the belt dryer give a higher added value than the steam dryer, since a lower 
extra investment cost gives higher revenue. The reason for this is the higher electricity 
production from the belt dryer (10 GWh higher). 
 
A new investment in a pellet production plant demands at least a production capacity of 
about 75,000 tonnes/year in order to be profitable. This is naturally dependent on the 
specific conditions and should be seen as guidance. A new investment in a biofuelled 
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combined heat and power plant in Sweden is normally larger then 10-15 MWth with the 
Swedish electricity and fuel prices. The raw material supply is normally the limiting 
factor when designing a pellet production plant. Therefore, it is more important for a 
pellet producer to integrate the production with a saw mill and thereby facilitating a 
more secure raw material supply, than integrating with a heat and power plant. This can 
also be seen when comparing the economic added value (see Table I).  
 

Table I.  Comparison of different polygeneration plants producing pellets.  

 Wood pellet 
production 
integrated with 
combined heat and 
power production 
(Stem dryer) 

Wood pellet 
production 
integrated with 
combined heat and 
power production 
(Belt dryer) 

Wood pellet 
production integrated 
with a saw mill and 
combined heat and 
power production 
(Belt dryer) 

Added value [MSEK] 
with a polygeneration plant 
compared with stand-alone 
plants 

+170 +120 +140 

Increase of annual outcome 
 by polygeneration 
[MSEK/year] 

+8 +10 +29 

 
The added value is mostly dependent on the electricity price, since the electricity 
production capacity is the main factor which differs between polygeneration and 
standalone production. A change in electricity price with 10% changes the added value 
with about 3-4 MSEK/year. The added value is not influenced by raw material prices or 
wood pellet prices. However, the annual revenue is of course influenced. The annual 
revenue is mainly influenced by the product prices and raw material costs.  
 
Ethanol production combined with heat and power production 
Ethanol can be produced from sugar containing raw material such as sugar cane, wheat 
or lignocellulosic material. The latter is not yet commercial technology. However, a 
development plant is located in Örnsköldsvik with an annual capacity of about 150 m3 
of ethanol which has been in operation since 2004. The plant is owned by SEKAB, a 
company focusing on development of ethanol production from lignocellulosic material. 
SEKAB plans a demonstration plant with a capacity of 60,000 m3/year with start of 
operation in 2012-2013. The location for the demonstration plant is not yet determined. 
In addition, NBE in Sveg has environmental permit for an annual production of 80,000 
tonnes of ethanol from wood in a batch process. The production capacity will be added 
gradually. 
 
Estimated ethanol production costs (found in the literature) for using forest biomass as 
raw material are in the range between 4.1 to 5.6 SEK/l at price levels of year 2005 and 
for plants with an annual production capacity of 40,000 to 60,000 tonnes of ethanol. 
This is considered to be the smallest profitable size of an ethanol plant. Investment costs 
for these plants are shown around 1 billion SEK (in 2005). If these studies are updated 
with the price level today regarding investment (2 billion SEK in Sweden for a 50,000 
tonnes plant), higher raw material costs, etc, the ethanol production is then rather in the 
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area of around 7 SEK/l. The price development of ethanol has unfortunately not 
followed the same development (see Figure VI). Since 2005, the price has fluctuated 
between 3.6 SEK/l and 5.8 SEK/l.  
 
Production of ethanol from wood can be carried out in several different process 
concepts regarding hydrolysis of the wood (raw material) and regarding conversion and 
use of the by-products. This gives a large number of different process concept, and 
thereby also a large number of integration possibilities with e.g. heat and power 
production. 
 
In this project, two different process concept found in the literature have been evaluated 
and compared in order to determine the potential added value of integration with heat 
and power production. In addition, the economic calculations have been updated with 
the price levels of today. The results show that the added value of the integration is 
rather high, but is strongly dependent on how the integration is designed and how the 
by-products are processed (see Figure VIII) 

 

Figure VIII. Comparison of costs and revenues for polygeneration and stand alone production.  
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The main conclusion from Figure VIII is that biogas is a very profitable by-product, 
which can give large revenues if it is upgraded to transport gas (using 2011 price 
levels). The profitability of the production is dependent mainly on investment costs, raw 
material costs and ethanol prices. 
 
The example used in this report compares (1) a relatively complex ethanol 
polygeneration plant where the by-products are used for heat and power production as 
well as upgraded to pellets and biogas and sold externally, with (2) a less complex 
process where the by-products are mainly burned in the boiler and the surplus is sold 
externally as pellets. 
 
Generally, a less complex process results in smaller technical and financial risks, but in 
this case it also results in reduced chances of revenues. A more complex process 
includes several different products and process steps and has the potential for larger 
revenues but also includes larger risks since it adds new, so far, unproven technology. 
For example, fermentation of the distillate from ethanol production using wood as raw 
material is unproven technology. It is also uncertain how the fermentation residue 
should be treated in such large scales as this. Altogether this increases the risks 
involved. Large scale combustion of the lignin rich residue is also unproven. However, 
small scale tests have shown no complications or signs of that this fuel would be 
difficult.  
 
Regardless of the integration concept, the large amounts of by-products which are 
formed imply that production of ethanol from wood material must be seen as a whole. 
Factors such as location and proximity to a natural gas net or harbour are also important 
when considering different process concepts. In order to increase the raw material 
flexibility and to reduce the risks in the commercialization process, lignocellulosic 
ethanol production can be combined with commercial ethanol production from raw 
material such as sugar cane, wheat etc. This will reduce the risk on the raw material side 
and facilitate market introduction, but will also increase the investment costs due to the 
need for parallel raw material pre-treatment. 
 
Bio-SNG production combined with district heating production 
International research and development of biomass gasification has been on-going ever 
since the 1970’s. The aim was from the beginning to produce electricity, and several 
different gasification processes have been developed for that purpose. More recently, 
the research focus has been shifted towards production of renewable transport fuels. 
There are several different technologies for gasification of biomass, the main 
differences are: reactor type, temperature, pressure, gasification media and heat transfer 
method. The optimal design is determined mainly based on the fuel and what type of 
gas that is desired. The main process steps can be divided in: gasification, gas cleaning, 
methanization and upgrading.  
 
Two large scale development projects focusing on biomass gasification and Bio-SNG 
production are currently under way in Sweden: (1) GoBiGas (Göteborg Energi), and (2) 
Bio2G (E.ON). The GoBiGas project will be incorporated in two steps. The first step 
includes a 20 MW Bio-SNG, 5 MW district heating and 6 MW heat for heat pumps 
indirectly heated development plant. In the second step, additionally 80 MW Bio-SNG 
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will be added and the plant is then considered to be commercial. An investment decision 
was made by the board of Göteborg Energi in December 2010 regarding the first step, 
and the plant is planned to start operation in end of 2012. The GoBiGas plant is an 
atmospheric indirectly heated steam gasifier based on the technology developed by 
Repotech in Güssing, Austria. 
 
The Bio2G project is based on a pressurized, oxygen blown gasifier. The plant is 
planned for 200 MW Bio-SNG, 30-40 MW district heating and 10 MW electricity 
production with start of operation in 2015. The plant has a biofuel demand of 320 MW, 
and the fuel will consists of different types of forest residues and agricultural fuels. The 
plant is considered to be commercial after 2-3 years of operation. The localisation is not 
yet determined but different locations in Skåne are considered such as Helsingborg, 
Landskrona and Malmö. The investment cost for this plant is estimated to about 4 
billion SEK ± 25%. 
 
Bio-SNG production does not result in any solid residues which can be further refined. 
However, a large energy surplus is obtained as steam and hot water from gas cooling 
and methanization. The surplus energy can be used for electricity production in a steam 
turbine, for drying of wet biomass raw material or production of district heating. 
Regardless of how this surplus of energy is used, it constitutes an added value. In order 
for this value to be realized as district heating, it is of course, necessary that there is a 
demand for district heating and that it does not replace other profitable combined heat 
and power production. The payback time for an investment in a district heating central 
is in such cases short, and the potential revenue high. It is therefore always an advantage 
for a Bio-SNG producer to be close to a district heating net. 
 
Calculations show that the production costs for Bio-SNG is higher than the price of 
natural gas (see Table II). These calculations are based on production in a 100 MWfuel 
gasification plant. The investment cost year 2007 showed in Table II is based on a 
literature value (Valleskog et al, 2007 [86]) and the investment cost year 2011 are based 
on estimations from E.ON (see further explanation in the extended report). Since the 
production cost is higher than the price of natural gas, some kind of green certificates 
are necessary in order for Bio-SNG to be competitive. Potential revenues for district 
heating could give approximately 38 SEK/MWh of produced Bio-SNG. This reduces 
the production cost with approximately 5% (2011 price level). 
 

Table II.  Estimated investment costs, costs of the raw material and production costs for Bio-
SNG production. 

 Unit 2007 2011 
Cost of investment MSEK 490 1660 
Raw material cost (Solid biomass) SEK/MWh 150 200 
Production cost SEK/MWh 385 712 
Natural gas SEK/MWh 250 200 
Tax natural gas SEK/MWh 203 228 
Tax natural gas, (heat in CHP, industry) SEK/MWh 38 43 
Tax natural gas, (electricity production) SEK/MWh 0 0 
Tax natural gas, (transport fuel) SEK/MWh 103 123 
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Distribution of raw material and products 
All three polygeneration plants that have been studied in this project include an 
extensive need for transport of raw material and products. The raw material demand is 
between 1.2 and 1.4 TWh in the three studied polygeneration plants. The raw material 
and products can be transported by road, rail or sea, which results in different costs of 
transport. A comparison of these costs is presented in Table III. The costs in the table 
should only be seen as estimates. The cost of transport by road is based on a 100 km 
distance, in all cases but for wood pellets where the distance is set to 300 km. The cost 
of transport by rail is estimated for a distance of 250 km. The cost of transport by sea is 
based on different distances for the different products or raw material, but they are all 
considerably longer than the transported distance by rail or road. 
 
Transport by road is the most common way of transport at shorter distances, longer 
distances often make transport by rail or sea the most cost effective option. However, it 
is important to point out that the cost of transport often is very dependent on local 
prerequisites and general transport costs are often difficult to present. 
 

Table III.  Transport quantities and transport costs per class of goods and type of transport that 
are used in comparing calculations.  

  
Transported 
amount 

Energy Transport-cost Specific cost 

  [tonne] [MWh] [SEK] [SEK/MWh] 
Solid biomass  
(wood chips) 
Road (100 km) 38 100 4,900 50 
Rail (250 km) 729 2300 117,000 62 
Sea 4,000 9,200 680,800 74 
  
Saw dust 
Road (100 km) 37 85 4,900 58 
Rail (250 km) 680 1564 120,000 77 
Sea 2,000 4,600 400,000 87 
  
Wood Pellets 
Road (300 km) 37 174 8,510 49 
Rail (250 km) 990 4,653 117,000 25 
Sea 4,000 18,800 500,000 27 
  
Ethanol 
Road (100 km) 38 282 4,500 16 
Rail (250 km) 1188 8,812 148,500 17 
Sea 4,000 29,671 800,000 27 
 
The major advantage with transport by rail is that it is possible to supply the 
polygeneration plant with raw material from larger distances, nationally within Sweden 
as well as internationally. In addition, rail transports results in less greenhouse gas 
emissions compared with road transports. However, rail transports require terminals for 
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loading and unloading both in sending and receiving end. There are several 
transhipment terminals in Sweden between road and rail but only one of them is open 
for public use (Stockarydsterminalen, Sävsjö). For a large consumer of bio fuels such as 
a polygeneration plant, it is most likely necessary to collaborate with several different 
suppliers of raw material and different transport means in order to secure the large 
volumes of raw material that is needed. 
 
For the Bio-SNG plant or the ethanol polygeneration plant which produces biogas, the 
distribution of the gas product is preferably carried out in the gas distribution network. 
Road transport of compressed or liquefied gas of the large gas volumes that is involved 
in these cases would probably be more expensive and lead to larger emissions of 
greenhouse gases. Another important advantage with the gas distribution network is that 
it also can work as gas holder and store the variations of sales and production, when the 
production and consumption is not balanced. 
 
Discussion  
What factors are most important to consider when choosing a 
localisation for a polygeneration plant, and how large part of the 
production cost do they constitute? 
The production costs for the three studied polygeneration plants consist of costs for (1) 
raw material, (2) capital (i.e. investment costs) and (3) operation and maintenance costs. 
The cost of capital is normally rather independent of localisation (within Sweden) and 
the operational and maintenance costs are small compared to the other two costs. The 
supply of raw material to as low cost as possible is therefore the most important 
parameter on the cost side. The potential for increased harvest of forest biomass is 
mainly in the form of branches, tops and stubs. The large potential for increased harvest 
is therefore most likely mainly in the geographical areas where the harvest of stem 
wood is large today. The assessment of the increased potential varies but in reality it 
will be the one who can pay the most for the forest biomass who will get access to it. 
The higher the value of the product and the higher system efficiency of the production 
process, the higher likelihood that you can pay what is necessary for the forest biomass. 
Therefore, with regards to raw material supply a polygeneration plant should be located 
at the geographical areas where the felling is large today and an extensive infrastructure 
for handling and transport of forest biomass already exists. Proximity to a railroad 
terminal and/or a harbour is an advantage in order to further increase the possibility to 
obtain cost effective raw material. In a wood pellet polygeneration plant or a Bio-SNG 
plant the raw material costs are about 60% of the production costs, in an ethanol 
polygeneration plant the raw material costs are about 40% of the production costs. In all 
of the three studied polygeneration plants, the raw material supply is about 1.2-1.4 
TWh. 
 
What are the important factors for profitable production in a 
polygeneration plant? 
Beside the factors on the cost side discussed above, the possible income from the sales 
of the products is crucial for profitability. 
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Polygeneration of heat, power and wood pellets 
The three large products are: district heating, wood pellets and electricity. The district 
heating is a local product and the demand and sales price varies within the country. The 
prerequisite for the polygeneration alternative has been that there is a certain demand of 
district heating. The demand might change over time due to reduced energy use, climate 
changes and competing technologies for heating. The revenue from district heating can 
however in this context be seen as more stable and controllable by the plant owner than 
the revenue from wood pellets and electricity, which both are higher than the revenue 
from district heating (with the assumed price levels used in this project). A change of 
10% in the sales price of pellets (all other kept the same) gives a change in the annual 
outcome4 of about 35-40% and a 10% change in the cost of forest biomass raw material 
would give a change in annual outcome of about 50% 
 
Polygeneration of heat, power and ethanol 
The large item on the revenue side is ethanol, but the revenues from district heating, 
electricity, pellets and biogas are together larger than the revenue from ethanol. 
Regarding the revenue for district heating the same discussion as above can be applied. 
It is however important to note that the revenue from the by-products lignin pellets and 
biogas are critical for the profitability. Without these revenues, the ethanol production 
would not be profitable today with the assumptions made in this project. A change in 
10% of the ethanol sales price would give a 35-40% change of the annual outcome, and 
a 10% change of the forest biomass raw material price would result in about the same 
change of the annual outcome, i.e. 35%. 
 
Bio-SNG production 
The revenue is in this case only from the sales of Bio-SNG (and potentially from sale of 
excess heat). The production cost is 385 SEK/MWh year 2007 and 712 SEK/MWh year 
2011, if no regard is taken for the revenue from sales of excess heat. The revenue from 
sales of excess heat has been calculated to be about 38 SEK/MWh of produced Bio-
SNG. This means that the production costs would be reduced with about 5% (2011 price 
level). The sales price of natural gas has during 2008-2011 varied between 150 and 350 
SEK/MWh, and during the spring of 2011 between 200 and 250 SEK/MWh. This 
means that, currently it is not possible to produce Bio-SNG and making a profit unless 
some green tax incentives are introduced. Transport gas is sold at an average price level 
of 1,200 SEK/MWh. If Bio-SNG can be sold as transport gas at the transport gas price 
levels, the profitability could be very high. It should, however, be pointed out that the 
production of scale means that the size of the plant must at least be in the order of 200-
300 MW of Bio-SNG, which corresponds to supplying the transport need in a mid size 
Swedish town (i.e. 60,000 – 70,000 inhabitants). It is therefore not likely that the plant 
owner could achieve this high sales price since the local market is limited at most of the 
locations and transport costs would reduce the sales price for the plant owner. Even in a 
location in a larger city, the local demand of transport gas is important.  
 
What is the added value of the integration in a polygeneration plant? 
The added value of integration has in this study been identified as the increased annual 
outcome the polygeneration results in, compared with stand alone generation of the 
                                                 
4 Annual outcome refers to the operational margin after deduction of capital costs. 
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same products. Of the three studied polygeneration plants, it has been shown to be of 
decisive importance for the profitability that the production is carried out in a 
polygeneration manner for the ethanol case. Without a polygeneration perspective, the 
annual outcome would become negative. 
 
Wood pellet production combined with heat and power production gives an added value 
of 10 MSEK/year and 8 MSEK/year respectively from an extra investment of 120 
MSEK or 170 MSEK respectively. The added value of integration between wood pellet 
production and combined heat production, could therefore be concluded to not being a 
major driving force, which also could be seen in the fact that there only exists two such 
plants within Sweden (both owned by Skellefteå Kraft). In addition, the first Skellefteå 
Kraft plant was granted financial investment support when it was built. 
 
In the Bio-SNG production case the added value corresponds to a smaller investment in 
a district heating central for about 15 MSEK, which could give relatively large income 
from sales of district heating (approx. 55 MSEK/year) as long as there is a demand for 
district heating. As mentioned above, this extra revenue is only about 5% of the 
production cost. It should also be noted that, this assumes that there is a demand for 
district heating and that it will not influence the production of other more profitable 
district heating production. 
 
Could it, for some polygeneration plants, be more financial 
advantageous to combine production with other industry than district 
heating producers?  
It has in this project been shown that it could be more profitable (give a higher added 
value) to integrate wood pellet production with a saw mill, compared to integration with 
combined heat and power production. No such polygeneration plant exists in Sweden 
today, it is however common that saw mills and pellet production are located next to 
each other but the integration is then on the raw material side. This could be seen as 
another sign that it is more important to control the raw material than reducing the 
energy costs from a pellet producer’s perspective. 
 
What are the main obstacles and possibilities for development of 
biorefining or polygeneration at commercial scale? 
In conclusion three types of obstacles can be defined regarding commercialization of 
biorefineries or polygeneration plant s. 

• Technology related obstacles 
There are no technology related obstacles with polygeneration of wood pellets, 
heat and power. It is already commercial technology. For the other two 
polygeneration plants the technology development has been ongoing for decades 
but the commercial break through has not yet come. The reason for this has 
partly been related to lack of larger scale demonstration of the technology, but 
also the rather low and uncertain potential profit in relation to the risk with new 
technology. 

• Obstacles related to production of scale  
All three studied polygeneration plants demands a certain size in order to 
achieve profitable production. This result in a very large demand of forest 
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biomass raw material which normally can not be accomplished be the supply 
close to the plant, which leads to longer transportation and potentially higher 
raw material costs, and thereby reduced profitability. 
 

• Obstacles related to uncertainties regarding future changes in climate related 
policy instruments 
The market and demand for pellets, ethanol and Bio-SNG are strongly connected 
with the climate related policy instruments for achieving the 2020-targets, which 
targets 10% renewable energy in the transport sector by 2020. Policy 
instruments and tax exemptions which in different ways promote the use of 
renewable transport fuels are a prerequisite for both Bio-SNG and ethanol 
production to be profitable with the assumptions made in this work. For 
example, according to our case studies the production cost for Bio-SNG is 
approximately three times higher than the untaxed market price of natural gas. 
Uncertainties in how these policy instruments and tax exemptions will be carried 
out in the future will therefore play an important role for a potential investor.  

 
The possibilities for development of polygeneration plants at commercial scale in 
Sweden is mainly connected with the good raw material supply in Sweden of forest 
biomass (in a European perspective) and the long tradition of refining the forest biomass 
in different ways. In addition, the policy instruments for increased use of renewable 
energy are also a driving force for the development, at the same time as the uncertainties 
of the stability and the long term engagement of them are an obstacle for development. 
 
Conclusion 
The common critical factors for profitable production in a polygeneration plant can be 
summarized as: (1) financial sustainable supply of raw material and (2) expected future 
sales price of the products. The supply of forest biomass is a market and price issue. The 
growth potential of forest biomass is satisfying, but several different players demand it. 
The one which can pay the highest price for it will get their demand met. The potential 
increased harvest of stem wood is limited on short term, and the largest potential for 
increased harvest is in the form of rest products from felling, such as stubs, branches 
and tops. This implies that the potential for increased harvest is geographically focused 
on the areas which already today has an extensive forest industry and where the logistics 
already are in place. 
 
Climate related policy instruments on both national and international level has led to an 
increased demand on renewable products, such as wood pellets and renewable transport 
fuels. The design of these policy instruments will influence the type of renewable 
products which will be most profitable to produce and possibly even where they will be 
produced. In short and midterm it is likely that the demand of renewable transport fuels 
such as ethanol and biogas/Bio-SNG will continue to be high since ethanol is suitable as 
low add mixture in gasoline and the approved addition was increased from 5% to 10% 
from January 1st 2011, and since there already are some existing infrastructure in place 
for Bio-SNG. However, the production cost for ethanol from forest biomass is today 
higher than the world market price (most of the time during the last 3 years), 
approximately 7 SEK/l compared with a market price of 3.6-5.8 SEK/l. The same is 
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valid for the production cost of Bio-SNG (approximately 700 SEK/MWh) compared 
with the world market price of natural gas (200 SEK/MWh, before taxes). This means 
that tax exemptions and other policy instruments are necessary. For development of 
ethanol from lignocellulosic forest raw material, it is then crucial that potential policy 
instruments and EU directives regarding sustainability and system efficiency takes into 
account the origin and production process of the ethanol in order to create a demand of 
ethanol produced from forest raw material. In addition, this project shows that with the 
price levels today a plant that produces several different renewable products; ethanol, 
green electricity, district heating, lignin pellets and biogas, is necessary in order to make 
ethanol production profitable. 
 
The added value of the integration, i.e. the increased annual outcome that a 
polygeneration plant gives compared with standalone production of the products varies 
between the different studied polygeneration plants. The integration results in an added 
value in all three polygeneration plants but in the ethanol production plant it is, 
however, a prerequisite for profitable production. 
 
An optimal geographical localisation of a polygeneration plant is with good supply of 
raw material, close to a larger city (>100,000 inhabitants) with a large district heating 
demand, close to railroad and harbour for transport of raw material and products, and in 
the case of biogas production close to the distribution network of natural gas.  
 
In all the studied cases it has been assumed that there is a demand of district heating. It 
should be noted that the district heating demand is generally met today by already 
existing (profitable) production plants. In order to receive the estimated revenues from 
district heating it is therefore necessary that other less profitable or out-of-date district 
heating production is replaced. This is probably only possible at limited geographical 
locations within Sweden. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Idén att samförlägga olika typer av verksamhet som har viktiga gemensamma 
beröringspunkter för att öka konkurrenskraften är inte ny. Ett exempel på det är klustret 
av petrokemiindustri i Stenungsund och bioraffinaderiet i Domsjö. De senaste 5-10 åren 
har dock stort forsknings- och utvecklingsfokus lagts på bioenenergikombinat och 
bioraffinaderier. Några exempel på detta är de utredningar som genomförts med 
finansiering av Värmeforsk, Svensk Fjärrvärme och ÅForsk [1], [2], [3], [4], [5]och [6]. 
Andra exempel är de projekt som energimyndigheten finansierar på olika sätt: (1) 
svartlutsförgasning i Piteå och Örnsköldsvik (Chemrec m fl), (2) cellulosabaserad etanol 
i Örnsköldsvik (Sekab m fl), (3) förgasning av biomassa i Värnamo och (4) förgasning 
av biomassa för metangasproduktion (GoBiGasprojektet, Göteborg Energi och E.ON). 
Kring dessa anläggningar pågår ett antal olika forskningsprojekt. Förutom dessa projekt 
pågår satsningar av (1) SunPine5 med tillverkningen av talldiesel (en diesel som 
framställs av tallolja), (2) NBE i Sveg som just nu söker miljötillstånd för 
etanoltillverkning från skogsråvara och (3) Värmlandsmetanol i Hagfors som under 
våren 2010 påbörjat processen för att erhålla miljötillstånd för en förgasningsanläggning 
för produktion av metanol. De ovan nämnda projekt är alla fokuserade på förnybara 
drivmedel av olika slag. En annan form av bioenergikombinat är det som sedan flera år 
drivs i kommersiell skala av Skellefteåkraft där träpelletsproduktion kombineras med 
kraftvärmeproduktion på ett gynnsamt sätt. Benämningen bioenergikombinat lägger 
tyngdpunkten på kraftvärmeproduktionen som samförläggs med produktion av annan 
(”grön”) produkt (se Figur 1).  

 

Figur 1. Schematisk skiss över ett bioenergikombinat. 

Figure 1. Schematic sketch of a polygeneration plant. 

Denna andra produkt som produceras kan vara ett biodrivmedel eller t ex pellets. Andra 
produkter kan givetvis konceptmässigt vara intressanta så länge det finns en viktig 
integrationsvinst med att samförlägga verksamheterna genom utbyte av material 
och/eller energi mellan de två verksamheterna. Med benämningen bioraffinaderier avses 
                                                 
5 SunPine ägs av Preem, Sveaskog, Södra och Kiram, och projektet går ut på att omvandla tallolja till en 
råtalldiesel i Piteå som sedan skeppas för uppgradering till diesel i Preems anläggning. Kapaciteten är 100 
000 m3/år. 
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i allmänhet produktion av drivmedel, kemikalier, material, el och värme från förnybar 
råvara (dvs biomassa från både skogliga och jordbruksprodukter). Ordet bioraffinaderier 
används ofta i sammanhang där etanol produceras samt där samverkan med massa- och 
pappersindustrin är en förutsättning.  
 
Drivkraften för fjärrvärme- och kraftvärmeproducenters intresse för olika bioenergi-
kombinatlösningar hittas i den potentiella ökade lönsamheten som ökade 
värmeleveranser kan innebära eller tillgången på restvärme till ekonomiskt hållbara 
nivåer. Flera utredningar visar på att energieffektiviseringar i våra fastigheter, ett 
varmare klimat samt alternativa uppvärmningsmetoder (värmepumpar) leder till att 
fjärrvärmeleveranserna kommer att minska med ca 10% till 2025 [7].6 Dessutom är 
efterfrågan av fjärrvärme av sin natur årstidsberoende, och det finns en önskan om att 
hitta lösningar för att utjämna denna och ha en konstant värmeproduktion och därmed 
också kunna öka elproduktionen. Detta gör att det är mycket intressant för 
kraftvärmeproducenter att hitta nya kunder (t ex pelletstillverkare eller 
biodrivmedelstillverkare) att leverera värme till. För pelletstillverkare eller 
biodrivmedelstillverkare är drivkraften för utveckling av bioenergikombinat 
möjligheten till billig processånga genom en samlokalisering. Dessutom kan i vissa 
kombinationer finnas andra fördelar som t ex gemensam råvaruhantering. 
 
Däremot ur andra biodrivmedelstillverkares synvinkel så finns en annan aspekt, och det 
gäller de biodrivmedelstillverkningsprocesser som genererar ett överskott av värme, 
vilket gäller för de olika förgasningsbaserade processerna. För dessa processer finns ett 
omvänt behov, då de behöver närhet till en infrastruktur med fjärrvärmenät för att kunna 
leverera restvärmen som genereras i processen och därmed kunna öka lönsamheten. 
Annars måste den producerade värmen kylas bort via vattendrag eller kyltorn. 
 
För att reducera utsläppen av växthusgaser har EU via energi- och klimatpaketet ställt 
övergripande krav på utsläppsreduktioner i medlemsländerna. EU:s klimatmål till 2020 
innebär att: (1) Utsläppen av växthusgaser skall minska med 20% till år 2020 (jämfört 
med 1990), (2) Andelen förnyelsebar energi skall uppgå till minst 20% och (3) 
Energianvändningen ska effektiviseras med 20%. I detta paket ingår den bindande 
målsättningen (EN 6271/07) om att 10% av energianvändningen inom transportsektorn 
skall utgöras av biodrivmedel år 2020. För Sverige motsvarar detta en användning av ca 
10 TWh biodrivmedel, vilket kan jämföras med dagens (2009) användning om ca 4,6 
TWh [8].  
 
Idag domineras svensk biodrivmedelsanvändning av första generationens biodrivmedel 
(se Figur 2) som etanol från stärkelse och sockerrör, biogas samt rapsmetylester (RME). 
Dessa biodrivmedel använder i huvudsak råvaror som också används för 
livsmedelsproduktion. Undantaget är biogas som produceras genom rötning av 
exempelvis avloppsslam och matrester. Den andra generationens biodrivmedel avser 
bränslen som framställs ur agro- och skogsråvara. I Figur 2 visas en tänkbar utveckling 
för 2:a och eventuellt den 3:e generationens drivmedel. Metanol, DME (DiMetylEter), 

                                                 
6 Det bör påpekas att energieffektiviseringar givetvis är positivt ur ett systemperspektiv, men kan ge 
lokala lönsamhetsproblem för fjärrvärmeproducenter. 
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Fischer-Tropschdiesel (FT-diesel), Bio-SNG7 samt etanol från skogsråvara räknas till 
den andra generationens drivmedel. De fyra första innefattar alla ett inledande steg där 
biomassa förgasas till syntesgas (kolmonoxid och vätgas).  

 

Figur 2. Utvecklingskarta för 1:a, 2:a och 3:e generationens biodrivmedel. Kartan gör inte 
anspråk på att inkludera alla förekommande tekniker.[6] 

Figure 2. Chart showing the development of 1st, 2nd and 3rd generation of biofuel. This chart 
does not include all technologies under development. [6] 

Då Sverige är ett land med goda råvarutillgångar gällande skoglig biomassa samt med 
lång tradition att tillverka förädlade produkter från denna råvara (sågat timmer, 
plywood, avsalumassa, papper och kartong) finns goda möjligheter att hitta lönsam ny 
industri. Att förädla vår råvara så långt som möjligt till högvärdiga produkter som 
pellets eller biodrivmedel bevarar industri och arbetstillfällen i Sverige samtidigt som 
det bidrar till uppfyllandet av internationella och nationella klimatmål. 
 
Med hänsyn taget till det intresse som finns för bioenergikombinat samt internationella 
och nationella klimatmål blir det intressant att utreda frågan gällande vilka kritiska 
faktorer som måste vara uppfyllda för lönsam produktion i ett bioenergikombinat samt 
under vilka förutsättningar ett bioenergikombinat kan öka lönsamheten för en 
kraftvärmeproducent. Givetvis är svaret på denna fråga till viss del beroende av bolagets 
specifika förutsättningar. De faktorer som behandlas i detta projekt är av generell 
karaktär, med fokus på att visa utifrån ett samhällsperspektiv var ett energikombinat bör 
lokaliseras samt att vara vägledande för bolag som har ett intresse gällande 
bioenergikombinat. Projektet ger en överblick över vilka möjligheter som finns och 
vilka förutsättningar som krävs för att lyckas.  

                                                 
7 SNG (Substitute Natural Gas eller Syntetisk NaturGas på svenska), är en vanlig benämning på metangas 
som framställs via termisk förgasning av företrädesvis kol, eller andra fossila råvaror. I de fall SNG 
producerats från biomassa, används även termen Bio-SNG för att markera det förnybara ursprunget. Det 
är även denna beteckning som används i föreliggande rapport 



VÄRMEFORSK 
   
 

4 

1.2 Projektgenomförande och avgränsningar 

Projektet är en studie som baserar sig på data och material i öppen litteratur, 
djupintervjuer med viktiga aktörer och leverantörer inom området samt analys av 
författarna.  
 
Som beskrivits i kapitel 1.1 så finns en rad olika möjligheter till samproduktion mellan 
el- och värme och annan produkt, där den andra produkten kan vara ett förnybart 
drivmedel eller pellets. De olika kombinatalternativen har till viss del liknande 
förutsättningar, men kan också ha enskilda specifika förutsättningar. Det är därför 
nödvändigt att göra en avgränsning i projektet till vilka kombinatalternativ som 
studeras. Projektet inkluderar en analys av tre kombinatalternativ; vilka är några av de 
kombinatalternativ som diskuterats mest flitigt i Sverige de senaste åren: (1) 
Kombination av kraftvärmeproduktion och pelletstillverkning (jämför med Skellefteå 
Kraft), (2) Kombination av kraftvärmeproduktion och etanolproduktion från 
skogsråvara (jämför med Örnsköldsvik och Sveg) och (3) kombination av Bio-SNG 
produktion och kraftvärmeproduktion (jämför med Göteborg Energi och EOns projekt 
GoBiGas samt EONs projekt Bio2G). Dessa tre bioenergikombinat har valts så att de 
representerar tre olika produkter: (1) pellets, dvs ett förädlat biobränsle i fast fas, (2) 
etanol, dvs ett drivmedel i flytande form och (3) Bio-SNG, dvs ett gasformigt drivmedel 
eller bränsle. 
 
Förutom begränsningen gällande antalet energikombinatalternativ, begränsas råvaran till 
biomassa. Avfall som råvara för kraftvärmeproduktion analyseras inte. Likaså 
exkluderas torv. Anledningen till dessa avgränsningar är enbart ur perspektivet att få en 
rimlig omfattning på projektet. Det finns ingen värdering från författarnas synvinkel i 
denna begränsning. 

 

Figur 3.  Kategorier av viktiga faktorer för val av lokalisering av ett bioenergikombinat. 

Figure 3.  Important factors when choosing localisation for a polygeneration plant. 

 
De faktorer som bedöms viktiga vid val av lokalisering för lönsam samproduktion i 
energikombinatform kan kategoriseras som: (1) Råvara, (2) Produkter, (3) Integrering 
och (4) Distribution (se Figur 3). Rapportens disposition är sådan att den inleds med en 
fördjupad allmän diskussion kring bioenergikombinat och integrering av 
kraftvärmeproduktion med pellets eller biodrivmedelsprodutkion i kapitel 2, därefter 

Råvaror

Integrering

Distribution

Produkter
Val av 

lokalisering
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beskrivs de fyra huvudaspekter i Figur 3 separat i kapitel 3 tom 8, och avslutas med en 
sammanhållande analys i kapitel 9. De huvudsakliga aspekterna som beskrivs gällande 
råvaror, produkter, integrering och logistik beskrivs nedan: 
 
Råvara:  

‐ Geografisk fördelning av lämpliga råvarusortiment för de valda 
bioenergikombinaten, både gällande befintligt bestånd samt potential för ökat 
uttag (baseras på befintliga studier [9], [10] och [6]). Den geografiska 
fördelningen har skalats på kommunnivå, för att sedan kunna användas för att 
hitta lämpliga lokaliseringar ur råvarutillgångssynpunkt. 

‐ Beskrivning av konkurrerande sektorers råvaruanvändning och flöden av 
biomassa i Sverige. Beskrivningen utgår ifrån rapporter så som Nohlgren et al., 
2010 [6] och Bisaillon et al., 2008 [11] 

 
Produkter: 

‐ Bedömning av framtida utveckling gällande efterfrågan av de olika produkterna 
(el, pellets, etanol och Bio-SNG) samt historisk utveckling.  

‐ Historiska produktions- och konsumtionsvolymer samt försäljningspriser och 
världsmarknadspriser (där det är relevant) för de olika produkterna. 

‐ Analys av hur produkten handlas; import och export, tullar mm. 
 
Integrering:  

‐ Processbeskrivning för respektive energikombinat och de olika möjligheterna till 
integrering samt pågående projekt i Sverige beskrivs översiktligt. 

‐ Investeringskostnader och produktionskostnader 
‐ Mervärdet av integrering, dvs det ekonomiska värdet som en samlokalisering av 

de studerade verksamheterna innebär. 
 
Distribution: 

‐ Transportkostnader samt viktiga distributionskedjor för transporter på lastbil, tåg 
och båt för biobränslen, pellets, etanol och Bio-SNG. 

 
Baserat på resultatet från ovanstående punkter utförs en sammanhållen analys där bl a 
följande frågor diskuteras: 

‐ Vilka faktorer är viktigast (generellt sett) att beakta vid val av lokalisering för ett 
energikombinat och hur stor del av produktionskostnaden utgör de? 

‐ Vilka är de avgörande faktorerna för lönsamhet? 
‐ Kan det för vissa alternativ av energikombinat finnas (ekonomiska) fördelar med 

att integrera med annan industri som väger tyngre än integration med 
fjärrvärmeproducenter? 

‐ Vilka hinder och möjligheter finns för utveckling av bioenergikombinat i 
kommersiell skala? 
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1.3 Mål och målgrupp 

Det övergripande målet med projektet är att sakligt beskriva de kritiska faktorer som är 
avgörande för möjligheten till lönsam samproduktion i bioenergikombinatform och hur 
de påverkar valet av lokalisering (inom Sverige).  
 
De aspekter som behandlas i projektet är av generell karaktär och vägledande för bolag 
(både energiindustri och skogsindustri) som har ett intresse gällande bioenergikombinat. 
Projektet ger en överblick över vilka möjligheter som finns och vilka förutsättningar 
som krävs för uppbyggandet av lönsamma energikombinat. Målsättningen är att aktörer 
inom energiindustri och skogsindustri ska kunna använda resultaten i egna fortsatta mer 
detaljerade investeringsanalyser. 
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2 Integrering i bioenergikombinat 
Målsättningen med integrering i bioenergikombinat är att uppnå synergieffekter som 
gynnar flera eller samtliga verksamheter i kombinatet. Beroende på vilka verksamheter 
som ingår i kombinatet och vilka råvaror och bränslen som används kan integreringen 
se olika ut (se Figur 1, kapitel 1).  
 
Integreringen kan t ex innebära att restprodukter och/eller restvärme från en verksamhet 
används i en annan. Integrering kan även ske genom ång- och hetvattenleveranser 
mellan verksamheterna. För en kraftvärmeproducent kan detta, förutom det utökade 
värmeunderlaget, även innebära potential för ökad elproduktion.  
 
Ett annat exempel på integrering är att de olika verksamheterna försörjs via 
gemensamma processavsnitt såsom t ex anläggningar för energiproduktion eller 
vattenrening. I detta fall ger samordningen av investeringar upphov till reducerade 
kapital- och driftskostnader. Synergieffekter i form av reducerade driftskostnader kan t 
ex uppnås genom samordning av bränslehantering och bränsleinköp, personal och 
lokaler, lagerhållning och distribution etc.  
 
Ytterligare ett exempel på en positiv synergieffekt är möjligheterna till ökad flexibilitet, 
t ex genom möjligheten att kunna styra produktionen mot de produkter som är mest 
lönsamma för tillfället. Dock bör redan här noteras att integreringen också skapar ett 
beroende mellan de olika anläggningarna.  
 
I föreliggande projekt görs en analys av tre kombinatalternativ: 
  

• Kombination av kraftvärmeproduktion och pelletstillverkning  
• Kombination av kraftvärmeproduktion och etanolproduktion från skogsråvara, och  
• Bio-SNG-tillverkning via förgasning och fjärrvärmeproduktion  

 

2.1 Förutsättningar 

Målsättningen med studien är att identifiera vilka faktorer som är avgörande vid 
uppförande av bioenergikombinat. Integrering med andra verksamheter är en sådan 
faktor.  
 
Kapitel 5 - 7 syftar till att beskriva mervärdet av integrering för de tre kombinat-
alternativ som nämns ovan. Mervärdet är beroende av flera faktorer, t ex kapacitet och 
teknikval. Det sistnämnda är i sin tur, åtminstone för drivmedelsalternativen, beroende 
av vilket tidsperspektiv som avses och vilken teknikutveckling som krävs. Mervärdet är 
naturligtvis även beroende av hur den andra verksamheten ser ut, även här avseende 
kapacitet och teknikval, men även gällande befintlig verksamhet och driftssätt.  
 
Utgångspunkten har varit att, utifrån befintlig öppen litteratur och intervjuer med 
aktörer inom området, visa på tänkbara processutformningar och integrerings-
möjligheter. För varje alternativ beskrivs översiktligt processen för pellets, etanol och 
Bio-SNG-framställning samt pågående projekt i Sverige. Därefter beskrivs de 



VÄRMEFORSK 
   
 

8 

ekonomiska förutsättningarna i form av investerings- och produktionskostnader samt 
mervärdet vid integrering med annan verksamhet. 
 
Det är viktigt att betona att syftet är att studera vilket mervärde integreringen innebär för 
de olika aktörerna och inte att fastställa tekniska och ekonomiska parametrar för 
jämförelse mellan teknikerna. En jämförelse måste, av flera anledningar, göras med stor 
försiktighet. T ex är data från etanol- och förgasningsprocessen baserade på beräkningar 
och försök i mindre skala medan vissa data från pelletskapitlet är baserade på faktisk 
drift. Vidare finns även stora processtekniska variationer inom samtliga tekniker vilket 
gör att någon ”typ-process” som är giltig för flera lokaliseringar, tidsperspektiv etc inte 
existerar, se vidare kapitel 5-7. 
 

2.2 Gemensam råvaru- och bränslehantering  

Råvarukostnaden är en dominerande kostnadspost i samtliga kombinatprocesser som 
studeras i föreliggande rapport. Integrering med annan verksamhet, t ex kraftvärme- 
eller sågverksproduktion, innebär att resurser för inköp, hantering och lagring av bränsle 
och råvara kan utnyttjas av båda verksamheterna med följd att kapital- och drifts-
kostnader per råvaru/bränsleenhet kan reduceras.  
 
Samtliga processer (pellets, etanol och Bio-SNG) har en viss flexibilitet vad gäller 
råvaru- och bränslesortiment, dock krävs i de flesta fall en högre råvarukvalité för denna 
produktion än för själva förbränningsprocessen. Förses anläggningen med sorterings-
utrustning ges möjlighet att använda högvärdigare råvarufraktioner till en del av 
processen medan mindre högvärdiga fraktioner kan användas för förbränning och 
energiförsörjning till övriga delar av kombinatet.   
 
Flera skogråvaruanvändande bolag har egna biobränsletillgångar/mark vilket ger bättre 
potential för att kontrollera tillgång och prisläge för råvaran. För en storskalig 
verksamhet som ett bioenergikombinat kan ägandet av skogsresurser vara ett sätt att 
hantera risken för ogynnsamma förändringar i råvarutillgång och prisläge.  
 

2.3 Energiintegrering  

Samtliga processer som studeras i föreliggande rapport innebär möjlighet för utbyte av 
energiflöden mellan de ingående verksamheterna i kombinatet. Både pellets (i det fall 
en ångtork används) samt etanolprocessen har behov av ånga, vilket innebär att 
driftstiden för kraftvärmeverket kan förlängas under delar av året, se Figur 4. Under 
denna förlängda driftstid kan mer el produceras. Är elproduktionen baserad på förnybart 
bränsle kan den vara berättigad till elcertifikat (beroende på produktionsanläggningens 
ålder), vilket ofta är lönsamt.  
 
För en kraftvärmeproducent har fjärrvärmenätets försörjning högsta prioritet. Samma 
sak gäller för ett bioenergikombinat med kraftvärmeproduktion. Det innebär att under 
de kalla månaderna måste en större del eller till och med all producerad ånga användas 
för uppvärmning av fjärrvärmenätet. Under dessa perioder (se streckade vertikala linjer i 
Figur 4) minskar således möjligheterna att leverera ånga eller värme till andra 
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verksamheter med följd att produktionskapaciteten i dessa verksamheter reduceras eller 
till och med avbryts.  
 

 

Figur 4.  Principskiss för effekterna på driftstid och effektutnyttjande vid ökade ångleveranser 
från ett kraftvärmeverk. 

Figure 4.  Schematic diagram showing the effects on operating time and power utility at 
increased steam supply from a combined heat and power plant.  

 
För energikombinat med pelletsproduktion8  innebär detta att pellets inte kan produceras 
under den del av året då efterfrågan och priserna är som högst (se kapitel 4.2). För 
etanolproduktionen är det naturligtvis inte positivt att kapaciteten eventuellt måste 
reduceras men effekterna kontra efterfrågan blir inte fullt lika stora, då de största 
volymerna etanol (liksom bensin) säljs under sommarmånaderna. Möjligen kan dessa 
problem hanteras genom att installera en stödpanna vilken förser processerna med ånga 
under denna period. Eventuella begränsningar i produktionskapacitet kan också vägas 
upp av den förlängda driftstiden för elproduktion. Alternativt om ett nytt kraftvärmeverk 
byggs samtidigt som en etanol- eller pelletsproduktionsanläggning så kan investeringen 
i kraftvärmeverket göras något större. Detta innebär att fjärrvärmeproduktionen kan 
täckas även under den kallaste årstiden utan produktionsstopp i etanol- eller 
pelletsanläggningen. 
 
Energiintegreringen kan även innebära mottagande av restvärme från pellets-, etanol-, 
eller Bio-SNG-processen. Om restvärmen förs in på ett fjärrvärmenät tränger den undan 
andra produktionsenheter i kraftvärmesystemet. Optimalt är om restvärmen kan ersätta 
dyrare värmeproduktion. I vissa fall kan restvärmen innebära att 
kraftvärmeproducerande enheter trängs undan, vilket innebär att elproduktionen 
minskar. Införandet av restvärme måste således vägas mot de effekter detta får för 
värme- och elproduktionskostnader i det befintliga systemet.  
                                                 
8 Via ångtorkning, se kapitel 5.1.1 och 5.4.1. 
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3 Råvarusortiment, tillgång och användning 
I föreliggande projekt begränsas tillförsel av bränsle och råvaror till energikombinatet 
till biomassa. Detta innebär att övriga bränslen för kraftvärmeproduktion som avfall och 
torv inte kommer att analyseras. Likaså exkluderas andra råvaror än skoglig biomassa 
till de produktionsprocesser som ingår i de tre energikombinatalternativ som behandlas. 
Denna avgränsning är gjord för att ge projektet en rimlig omfattning, samt att fokusera 
på bioenergikombinat. 
 

3.1 Lämpliga bränsle- och råvarusortiment 

Biomassa är i strikt mening fast, flytande och gasformiga råvaror med biologiskt 
ursprung och som kan komma från både växt och djurriket. I denna rapport har fokus 
lagt på de bränslen och råvaror som kommer från växtriket då de bedömts som mest 
intressanta för de studerade bioenergikombinaten (se Figur 5). I Figur 5 visas även de 
restprodukter efter produktion som kan vara intressanta som råvaror i de studerade 
bioenergikombinaten. 
 

 

Figur 5.  Biomassa som råvara eller bränsle, de som studeras i denna rapport har markerats 
med grönt. 

Figure 5.  Biomass as raw material or fuel, those studied in this report are highlighted in green. 

 
Viktiga egenskaper för de i Figur 5 nämnda råvaror och bränslen visas i Tabell 1. 
  

Biomassa

Djurriket Växtriket

Åker Skog Övrigt

Biomassabaserade restprodukter efter förädling

Stamved GROT StubbarEnergiskog

Halm

Vass

Torv

Åker Skog Övrigt
Flis Spån Bark

Rörflen
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Tabell 1.  Några utvalda råvarors egenskaper.[12], [13] 

Table 1.  Properties of some selected raw materials. [12], [13] 

Råvara Eff. 
Värmevärde 
[MWh/ton] 

Fukthalt 
[%] 

Askhalt 
[%] 

Askans 
smälttemp. 

[C] 

Svavel 
[%] 

Bulkdensitet 
[kg TS/m3] 

Klor 
[vikt% TS] 

Halm 
Halm 

Rörflen 

 
4 
4 

 
15 
14 

 
7 
6 

 
930 
1460 

 
0,15 
0,1 

 
Låg 

200-300 

 
0,015-1,5 
0,1-0,2 

Skogsråvara 
Grot 

Torrflis 
Sågspån 
Barkflis 

Träpellets 

 
2,6 
4,6 
2,3 
2 

4,7 

 
45 
12 
50 
55 
11 

 
1,5 
0,8 
1,5 
3 

1,5 

 
1100 
1200 
1200 
1200 
1200 

 
0,05 
0,03 
0,03 
0,05 
0,04 

 
200-350 
200-350 
200-350 
300-550 
550-700 

 
0,02-0,05 

0-0,05 
0-0,05 
0-0,02 
0-0,05 

Energiskog 
Salixflis 

 
2,2 

 
50 

 
1,5 

 
1200 

 
0,02 

 
200-350 

 
0,01-0,1 

Frästorv/Torv 2,6 50 2-6 1100 0,24 300 0-0,1 
 
 
I Figur 6 visas huvudindelningen i biobränsledefinitionen enligt Svensk Standard, SS 18 
71 06 samt uppdelningen av trädbränsle i skogsbränsle, energiskogsbränsle och 
återvunnet trädbränsle. Skogsbränslet utgörs av till exempel av grot, klenved och 
biprodukter och spill från sågning.  
 

 

Figur 6.  Definitioner av biobränsle enligt Svensk Standard SS 18 71 06 

Figure 6.  Definitions of biomasses according to the Swedish standard SS 18 71 06 

 
Utifrån dessa definitioner och uppdelningar beskrivs lämpliga råvaror för de tre 
studerade bioenergikombinaten nedan. Lämpliga bränslen för kraftvärmeproduktionen i 
ett bioenergikombinat kan vara alla ovan beskrivna 
 

3.1.1 Lämpliga råvaror vid tillverkning av pellets 
Pelletsproduktion är traditionellt baserad på sågspån och andra biprodukter från 
sågverk. I dag byggs även anläggningar baserat på flis från annat barkat virke som 
rundved, sågverksflis eller annat sågverksavfall. Ibland används också flis från obarkat 

Vassbränsle Skogsbränsle

Halmbränsle

Biobränsle Trädbränsle Energiskogsbränsle

Returpapper

Returlutar Återvunnet trädbränsle



VÄRMEFORSK 
   
 

13 
 

rundvirke, eller enbart baserat på bark. I Sverige finns en anläggning som tillverkar 
pellets baserad på bark, den ligger vid Södra Cells massabruk i Mönsterås. 
 
Innan pelletering torkas råvaran till en torrhalt av ca 90% och beroende på råvara krävs 
torkning och neddelning av varierande grad. Råvaror från sågverk och massaindustrin 
har en fukthalt upp till 50% medan råvaror från tillverkning av förädlade produkter som 
till exempel spån från golvtillverkning, har en fukthalt på mellan 8 – 10%. Rundved 
reduceras till flis, som därefter bearbetas till en storlek på max ca 10x10x10 mm för att 
uppnå en homogen torrhalt efter torkning. Kvaliteten på pellets kan sägasas vara 
likvärdig oavsett om sågspån, flis eller barkad rundved används som råvara. Grot och 
bark som har en högre askhalt (se Tabell 1) ger därmed också en pellets som har högre 
askhalt, och alltså en pellets med lägre kvalitet. Baserat på behovet av torkning och 
neddelning av råvaran samt askhalten i råvaran kan en grov rangordning göras av vissa 
råvarors lämplighet för pelletsproduktion (se Figur 7). Grot och bark kan också 
innehålla större mängder av föroreningar såsom sten och grus som kräver ökade 
kostnader för separeringsutrusning i råvaruhanteringen så som magnetseparatorer, 
stenfällor och siktar.  
 

 

Figur 7.  Grov rangordning av vissa råvarors lämplighet för pelletsproduktion. 

Figure 7.  Approximate ranking of different biomasses as raw material for pellet production.  

 

3.1.2 Lämpliga råvaror vid etanoltillverkning från skogsråvara 
Etanol kan tillverkas från socker (t ex sockerrör och sockerbetor), stärkelse (t ex majs 
och spannmål) respektive lignocellulosa (t ex skogsråvara, hampa, salix, halm). Etanol 
som produceras av socker eller stärkelse kallas ofta första generationen, och det finns 
kommersiella anläggningar som använder dessa råvaror i Sverige (spannmål) och på 
många håll i världen (se kapitel 4.3). I föreliggande rapport har råvaran av etanol 
baserats på skogsråvara, så kallad cellulosaetanol eller andra generationens etanol. 
Etanolframställning från både halm och vedflis är inne i ett intensivt utvecklingsarbete 

Nivå 1
(kommersiellt)

• Sågspån, o 
andra 

restprodukter 
från sågverk

Nivå 2

•Träflis och 
rundved  

Nivå 3

•Grenar och 
toppar (Grot)

Nivå 4
• Bark
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med att verifiera och vidareutveckla processtekniken för industriell produktion (se 
kapitel 6). 
 
Valet av råvara avgör behovet av förbehandling, och Figur 8 visar en grov rangordning 
av vissa råvarors lämplighet för etanoltillverkning. Lämpligheten beror på många olika 
aspekter så som insamling och lagring av råvaran, och behovet av förbehandling i 
processen. Barrved är svårast att hydrolysera men innehåller å andra sidan mest 
sexvärda kolhydrater, andra lignocellulosa material innehåller mer femvärda 
kolhydrater som ännu inte har hydrolyserats i produktionsskala. Kvaliteten på 
slutprodukten är oberoende av råvaran, utan kan sägas främst bero på andra 
processparametrar. 

 

Figur 8.  Grov rangordning av vissa råvarors lämplighet för etanolproduktion. 

Figure 8.  Approximate ranking of different biomasses as raw material for ethanol production.  

 

3.1.3 Lämpliga råvaror vid Bio-SNGtillverkning 
Bio-SNG tillverkas genom förgasning av biomassa. Valet av råvara påverkar 
processvalet för förgasningssteget. För flytande råvaror som svartlut används med 
fördel s.k. högtemperaturförgasning. Högre temperaturer möjliggör snabbare reaktioner 
vilket minskar dimensionerna på reaktorn. Fasta råvaror förgasas lämpligtvis vid en 
lägre temperatur. Förgasningen sker vid övertryck vilket kräver ett mer avancerat 
inmatningssystem för fasta bränslen än för de flytande. En viktig parameter i 
sammanhanget är bulkdensiteten som har stor påverkan på vilket inmatningssystem som 
kan användas. Ju lägre bulkdensitet desto mer måste råvaran komprimeras före 
inmatningen för att inte skapa problem samt för att ge en effektiv inmatning. 
 
Förutom processutrustningen och reaktionstemperaturen vid förgasningen påverkas 
även valet av gasreningsutrustning delvis beroende på vilket eller vilka råvaror som ska 
förgasas eftersom innehållet av störande ämnen varierar. Ju större andel av råvaran som 
inte utgörs av kol (C), väte (H) eller syre (O) desto mer komplicerad blir den 
efterföljande processen. Råvaran innehåller dock även spår eller mindre mängder av 

Nivå 1
SOCKER
‐Sockerrör

‐ Sockerbetor

Nivå 2
STÄRKELSE

‐Majs
‐ Spannmål

Nivå 3
LIGNO‐

CELLULOSA
‐Träflis
‐ Salix

‐ Rörflen

Nivå 4
LIGNO‐

CELLULOSA
Biprodukter 
från jordbruk

‐Halm
‐Majsblast
‐ Sockerrörs 
bagasse
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andra ämnen som t.ex. kväve (N), svavel (S) och alkali- samt klor, se Tabell 1. Dessa 
föroreningar kan bland annat skapa följande problem: 
 
 

• Kväve – bildning av kväveoxider 
• Alkali – påslag på värmeöverföringsytor 
• Klor – korrosion och emission 
• Svavel – förgiftning av katalysatorer vid uppgradering till metangas  

 
Den kemiska sammansättningen på askan påverkar även askans smältpunkt och 
sintringsbenägenhet. Flera av de problem som kan uppstå i förgasningsprocessen är 
även problem vid konventionell förbränning. Generellt kan sägas att ju orenare råvara 
som används desto större krav ställs på materialval, processutformning vid förgasning 
samt den efterföljande gasreningen. I Figur 9 rangordnas grovt svårigheten att använda 
ett visst bränsle till förgasning, och därmed till produktion av Bio-SNG.  
 

 

Figur 9.  Grov rangordning av vissa råvarors lämplighet i en förgasningsprocess 

Figure 9.  Approximate ranking of different biomasses as raw material for gasification.  

 
Vid förgasning måste råvaran som används ha låg fukthalt, ca 10 – 15%, vilket uppfylls 
av pellets och briketter samt t ex av rivningsvirke. Oförädlade trädråvaror som grot och 
flisad färsk ved har som en tumregel en fukthalt på ca 50%, vilket innebär att de måste 
torkas om de ska användas till förgasning. Torkprocessen kan samtidigt utgöra ett 
mottrycksunderlag för att utnyttja den energi som frigörs vid förgasningsprocessen (se 
kapitel 7). Därför är fukthalten hos ett bränsle inte avgörande för huruvida det lämpar 
sig som råvara eller ej.  
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3.2 Dagens tillgång och uttag samt användning av biomassa 

I föreliggande kapitel sammanställs tillgång till bränsle och råvaror som specificeras 
och som inkluderas inom definitionen biomassa. Som framgått av ovan exkluderas torv 
ur projektet.  

3.2.1 Biomassa från skogsbruk 
Den totala trädbiomassan i svenska skogar uppdelad i stamved, grot och stubbar samt 
tillväxten i skogsmarken visas i Tabell 2. 
 

Tabell 2.  Dagens totala biomassa samt skogsmarkens tillväxt. Bearbetad data från Egnell, 
2008 [9] 

Table 2.  Total biomass and forest growth, processed data based on Egnell, 2008 [9] 

Skogsbränsle Dagens totala 
trädbiomassa 

[miljoner ton TS] 

Dagens totala 
trädbiomassa 

[TWh]9 

Skogsmarkens 
tillväxt 

[miljoner ton TS]10 

Skogsmarkens 
tillväxt 
[TWh] 

Stamved 1229 ≈5500 42 ≈188 
Grot 446 ≈2000 15 ≈68 
Stubbar 471 ≈2100 16 ≈72 
Totalt 2146 9600  73 330 

 
Tabell 2 visar att det sammanlagt finns ca 9600 TWh energi i den svenska skogen samt 
en tillväxt som motsvarar ca 330 TWh årligen.  
 
Under 2007 skedde avverkning i den svenska skogen på ungefär 3% av skogsarealen 
(716 000 hektar). Omkring 30% avsåg slutavverkning, 33% gallring och 37% röjning. 
Den totala avverkningen uppgick till ca 300 TWh11 år 2007 vilket inkluderar stamved 
med bark och topp. Alla träd som fälls tas dock inte tillvara, och inte heller alla delar av 
träden. Den tillvaratagna volymen motsvarar ca 167 TWh exklusive ca 8 TWh tillvara-
tagen grot. Sammantaget tas alltså ca 175 TWh biomassa ut från skogen och således var 
den kvarlämnade mängden biomassa med dessa antaganden 125 TWh. [9], [10] 
 
Figur 10 beskriver flödena av skoglig biomassa i Sverige. På grund av viss variation 
mellan källor, till viss del olika årtal (2006 resp. 2007) och antaganden så ska angivna 
siffror ses som uppskattningar med syfte att visa på flödenas storleksordning. 
 

                                                 
9 Det har antagits att fukthalten är 50%, vilket ger ett effektivt värmevärde för ved på ca 4,5 MWh räknat 
per ton torrsubstans, beräknat ur formel enligt Widell, 1994 [14] .  
10 Omräknat med samma antaganden som använts för dagens totala trädbiomassa innebär det följande 
fördelning av biomassa och bunden energi - ≈ 57% stamved, 21% grot och 22% stubbar 
11 Beräknat med samma antaganden som ligger bakom Tabell 2 
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Figur 10.  Flöden av skoglig biomassa (angivna siffror ska ses som uppskattningar med syfte 
att visa på flödenas storleksordning) [9], [10], [15]. 

Figure 10.  Flows of biomass from the forest (the figures should be viewed as estimations) [9], 
[10], [15]. 

 
Den skogliga biomassan används dels av skogsindustrin för tillverkning av massa och 
papper samt produkter som sågade träråvaror, dels som biobränsle. En stor del av 
pappersmassan, sågade varor och spånskivor mm som produceras från skogen används 
för energiåtervinning efter användning. De stora användarna av biomassa från skogen 
kan delas in i Skogsindustrin, fjärr- och kraftvärmeverk samt pelletstillverkare. 
Användningen av biomassa inom olika sektorer och användningsområden diskuteras i 
nedanstående avsnitt.  
 

3.2.1.1 Skogsindustrins användning av skoglig biomassa 
Industrins totala användning av biomassa och torv för energiändamål uppgick år 2009 
till 57,4 TWh (inklusive elproduktion), vilket redovisas i Tabell 3. Industrin förbrukar 
inte enbart biomassa för energiändamål utan deras huvudsakliga användning av 
biomassa med skogligt ursprung används vid tillverkning av papper och massa samt för 
olika produkter så som träskivor etc. 
  



VÄRMEFORSK 
   
 

18 

Tabell 3.  Användning av biobränslen, torv och avfall i industrin [8] 

Table 3.  Use of biomass, peat, and waste in the industry sector [8].  

TWh 
Massaindustrins returlutar 36,7 
Massaindustrins övriga biprodukter 9,5 
Sågverksindustrins övriga biprodukter 4,0 
Övriga branscher (bl. a. kemisk industri, verkstad o livsmedelsindustri) 0,7 
Total användning av biobränsle inom industrin 50,9 
Biobränslen, torv mm för elproduktion       6,5 
Totalt       57,4 

 
Som framgår av Tabell 3 används främst returlutar (ca 37 TWh) från industrins 
tillverkning av kemisk massa. Övriga biobränslen som används i industrin är bland 
annat biprodukter från massa- och sågverksindustrin. Ungefär 6,5 TWh biobränsle 
användes i industrin för produktion av el.  
 
Skogsindustrin kan delas upp i massa- och pappersindustrin, sågverksindustrin samt 
träskiveindustrin. Totalt förbrukades 83,5 miljoner m3fub träfiberråvara i Sveriges 
skogsindustri under 2008 vilket i energitermer motsvarar ca 167 TWh.  
 
Massa- och pappersindustrin 
Massa- och pappersindustrin hade under 2008 en förbrukning motsvarande 46,4 
miljoner m3fub, vilket beräknas motsvara12 omkring 93 TWh. Massa- och 
pappersindustrin är därmed den industrisektor som förbrukar mest skogsråvara. 
 
Massaindustrin använder främst rundved av barrträd. Övrig träfiberråvara kommer från 
sågverksflis och lövträd. Av de 46,4 miljoner m3fub förbrukade träfiberråvara 
producerades 11,5 miljoner ton pappersmassa. Sulfatmassaproduktion (dvs där svartlut 
bildas och förbränns) uppgick till 7,3 miljoner ton. [16] 
 
Sågverksindustrin 
Näst störst förbrukning av träfiberråvara står sågverksindustrin för som under 2008 
förbrukade 35,7 miljoner m3fub [16]. Detta gav 16,1 miljoner m3 sågad vara (m3sv) 
[16]. I energitermer uppgår förbrukningen till ca 72,5 TWh. I den sågade varan finns 
energi motsvarande ca 29 TWh före torkning. Sågverken använder delvis sina 
biprodukter bark, flis och spån internt till att elda i virkestorkarna. 
 
Omkring hälften av barken såldes som bränsle, vilket motsvarade ca 2,8 TWh. Den 
interna användningen uppgick till ca 2,6 TWh. En liten andel ca 0,1 TWh används på 
annat sätt (t.ex. till parker, trädgård och elljusspår).13 Totalt bildades ca 4,7 miljoner m3f 
såg- och kutterspån vid de svenska sågverken14 motsvarande 8,5 TWh. Huvudparten 
närmare 3,3 miljoner m3f såldes för bränsleändamål, vilket motsvarar 5,9 TWh. Massa- 
och skivindustrin köpte 1,1 TWh och den interna användningen uppgick till ca 1 TWh. I 
sågverken bildas även flis som utgör en viktig fiberråvara till massaindustrin (ca 17 
                                                 
12 Det antas bl.a. att förhållandet mellan obarkad och barkad volym är 1,14. 
13 Beräkning med data från [13] och [15]  
14 Avser sågverk med produktion överstigande 1000 m3sv 
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TWh) men även i skivindustrin om än i betydligt mindre omfattning. Omkring 90% av 
sågverksflisen används i massatillverkning eller skivtillverkning. Volymuppgifterna går 
delvis lite isär mellan källorna [16], [17] men kan eventuellt förklaras av huruvida 
sågverk under 1000 m3sv inkluderats eller ej. Den totala användningen domineras i båda 
fallen av massa- och skivindustrins användning. Användningen av flis som bränsle 
uppgår till 0,9 TWh internt och 1,0 TWh som försålt. Tabell 4 sammanfattar 
användningen av sågverkets biprodukter för energiändamål.  
 

Tabell 4.  Användning av sågverkets biprodukter för energiändamål både internt och externt. 
Beräknat utifrån data från Björklund och Lundgren, 2008 [15]. 

Table 4.  Use of byproducts from sawmills for energy use. The data is calculated from 
Björklund and Lundgren, 2008 [15] 

Biprodukt Intern användning  
som bränsle [TWh] 

Extern användning som  
bränsle [TWh] 

Bark 2,6 2,8 
Såg- kutterspån 1,0 5,9 
Flis 0,9 1,0 
Totalt 4,5 9,7 

 
Träskiveindustrin 
Träskiveindustrin (exklusive plywood) förbrukade 1,2 miljoner m3fub (ca 2 TWh) under 
2008. Träskiveindustrin kan delas upp i segmenten, spånskivor, träfiberskivor samt 
plywood.[16] 
 
Den största förbrukningen finns inom spånskiveindustrin där ca 0,9 miljoner m3fub 
används där den största råvaruandelen är sågspån (ca 65%). Den näst största 
förbrukningen uppgående till 0,23 miljoner m3fub finns inom segmentet träfiberskivor 
där huvuddelen är sågverksflis (ca 70%). Plywoodtillverkning förbrukar 0,20 miljoner 
m3fub som uteslutande utgörs av rundvirke från barr.[17] 
 

3.2.1.2 Pelletsindustrins användning av skoglig biomassa 
Den svenska pelletsmarknaden uppgick år 2010 till ca 2,28 miljoner ton motsvarande ca 
10,7 TWh varav ca 0,63 miljoner ton nettoimporterades [18]. Den svenska produktionen 
uppgick därmed till ca 1,65 miljoner ton pellets eller i energitermer ca 7,7 TWh (se 
Tabell 5). Den svenska pelletsmarknaden kan delas in i olika kundsegment. Exempel på 
segment är bland annat småhus, flerbostadshus, användning inom närvärme, 
mellanskalig användning i fjärrvärmeproduktion samt stora förbrukare. 
Pelletsmarknaden och efterfrågan på pellets beskrivs vidare utifrån ett produkt-
perspektiv i ett bioenergikombinat i kapitel 4.2. 
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Tabell 5.  Tillförseln av pellets till den svenska marknaden 2008. Beräknat med data från 
pelletsindustrin [18] 

Table 5.  The supply of pellet to the Swedish market. Calculated based on data from the 
Swedish Association of pellet producers [18].  

TWh 
Uppskattad leverans till villamarknaden 3,7 
Tillförsel till övrig marknad 7,0 
Nettoimport 3,0 
Totala svenska produktionen   7,7 

 

3.2.1.3 Fjärr- och kraftvärmeindustrins användning av skoglig biomassa 
De svenska fjärrvärme- och kraftvärmeverken levererade nästan 52 TWh värmeenergi 
och producerade nästan 10 TWh elenergi år 2009. Totala bränsleförbrukningen i 
fjärrvärmeverken uppgick till 59,5 TWh där biobränsle, avfall samt torv utgjorde 42,3 
TWh, se Tabell 6. [8] 
 
Sammanlagt uppgår energin från bränslen med ”skogsursprung” till drygt 28 TWh. 
Andelen biobränsle i fjärrvärmeverken har stadigt ökat från 25% år 1990 till drygt 70% 
2009. 

Tabell 6.  Användningen av biobränsle, torv och avfall i fjärrvärmeverken. [8] 

Table 6.  Use of biomass, peat and waste in district heating [8].  

TWh 
Avfall 11,3 
Trädbränsle 27,7 
Tallbecksolja 0,8 
Torv 2,8 
Övriga bränslen och statistisk differens  -0,34 
Total användning för värmeproduktion 42,3 
Biobränsle, torv mm för elproduktion 7,9 
Totalt       50,2 

 

3.2.2 Biomassa från jordbruk 
Huvuddelen av jordbruket är inriktat på livsmedelsproduktion men en liten del används 
för energiändamål, användningen för energiändamål i framtiden kan väntas öka. 
Jordbrukets produktionspotential kan variera väsentligt beroende på energigrödor och 
odlingssystem som väljs, vilken typ av åkermark som utnyttjas och var i landet som 
odlingen sker. Förutom den primära produktionen av biomassa finns en potential att 
utnyttja restprodukter inom jordbruket för energiändamål. De grödor från åkermark som 
i första hand är aktuella för bränsle och råvara är energiskog, rörflen, hampa och 
spannmålskärna. Restprodukterna utgörs av halm, blast och gödsel.  
 
Förutsättningarna för odling av energigrödor varierar kraftigt mellan olika delar i landet. 
Nästan dubbelt så mycket biomassa per enhet åkerareal produceras i Götalands södra 
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slättbygder jämfört med genomsnittet för Sverige. Även i Götalands norra slättbygder och 
mellanbygder produceras mer biomassa per enhet åkerareal än genomsnittet. I Svealands 
slättbygder produceras något mindre biomassa per enhet åkerareal jämfört med rikets 
genomsnitt, medan produktionen i nedre och övre Norrland är mindre än hälften. 
Sammantaget produceras idag nästan fem gånger mer biomassa per enhet åkerareal i de 
bästa områdena (Götalands södra slättbygder) jämfört med de med sämst förutsättningar 
(Norrlands jordbruksbygder).[19]  
 
Energiskog definieras så som en energigröda och utgörs av till exempel snabbväxande 
arter av salix och produceras på åkermark. Energiskog relateras därför som energigröda 
från jordbruk. Salix är det latinska samlingsnamnet för vide, sälg och pil. Odlingarna av 
Salix var störst i mitten av 1990-talet. Därefter har odlingarna varierat mellan omkring 
14 000 – 16 000 hektar fram till 2007. Under 2006 producerades ca 0,2 TWh bränsle 
från Salix. [20]  
 
Huvuddelen av odlingsarealen finns i Götalands och Svealands slättbygder. Salix är i 
dagsläget den energigröda som har högst avkastning på bioenergi per hektar och som 
kräver minst insatsenergi vid odling och skörd. Bedömningar som gjordes av 
Bioenergiutredningen [19] visar att det skulle vara möjligt att få tillstånd för 
Salixodlingar på en areal om ca 200 000 hektar under förutsättningar att det finns en 
avsättning. Denna uppskattning skulle då kunna gälla en marknad som både bränsle och 
råvara.  
 
Halm är en biprodukt vid odling av spannmål och oljeväxter. I Sverige odlas idag ca 1,1 
miljoner hektar grödor som genererar halm. Den regionala tillgången är framförallt 
koncentrerad till Götalands slättbygder, där ca två tredjedelar finns. Tillgången till halm 
är direkt kopplad till odling av spannmål och oljeväxter och användning inom 
djurhållning. Totalt används ca 100 00 ton (0,4 TWh) halm per år i Sverige som bränsle, 
vilket motsvarar halm från ca 30 000 hektar eller knappt 3% av den totala 
spannmålsarealen. Den långsiktiga potentialen för användning inom energisektorn 
uppskattas av Herland, 2005 [21] till 7 TWh.  
 
Rörflen är ett flerårigt gräs som växer naturligt i Sverige. Rörflen är lämpligt att odla i 
mellersta och norra Sverige där det finns passande marker samt begränsade möjligheter 
att odla andra grödor på grund av klimatet. Rörflen kan odlas på nästa all åkermark och 
ger en avkastning på 5-7 ton torrsubstans per hektar och år. Idag odlas cirka 3500 hektar 
rörflen varav ca 600 hektar skördas som biobränsle, resterande till foder. [20] 
 
Liksom skogsnäringens produktion av biomassa har även den jordbruksbaserade 
produktionen flera olika användare (se Figur 11). Biomassan används bland annat av 
energiindustrin som bränsle. Av den bärgningsbara halmmängden används en stor del 
till djurhållning som strö och foder, av vilken en stor del kommer att återfinnas i 
gödseln och kan då användas för energiproduktion. Likaså används en del av den 
biomassa som används för matproduktion för biogasproduktion genom att matavfall 
rötas till biogas på många ställen i landet.[20] 
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Figur 11. Flöden av biomassa från jordbruket (angivna siffror ska ses som uppskattningar med 
syfte att visa på flödenas storleksordning). Bearbetade data från [19], [20], [22], [23], 
[24] och [25]. 

Figure 11. Flows of biomass from the agriculture (the figures should be viewed as estimations). 
Based on data from [19], [20], [22], [23], [24] and [25]. 

 

3.3 Potentialen för utökat uttag av biomassa 

Det finns idag många bedömningar av hur stor potentialen är för ett ökat uttag av 
skogsbränsle. Begreppet potential kan ha olika innebörd beroende på vilken studie som 
refereras till. Bedömningarna i de olika studierna kan ha gjorts vid olika tidpunkter och 
utifrån olika antaganden och tidsperioder, vilket gör att storleken på potential-
uppskattningarna varierar kraftigt. Skillnaderna i uppskattningarna kan också bero på att 
det är olika typer av potentialer som uppskattats. Potentialen kan beskrivas utifrån fem 
olika perspektiv och det framgår inte alltid helt tydligt vilken potential som avses i de 
olika studierna (det vill säga om det rör sig om fysisk maximal, teknisk, ekologisk, 
ekonomisk eller praktisk realiserbar potential). [19] 
 
Sambandet mellan den fysisk maximala potentialen av ett visst bränsle och de olika 
potentialerna illustreras i Figur 12. 
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Figur 12.  Olika potentialer, bearbetat från [19] 

Figure 12.  Different potentials, based on [19] 

 
• Den fysiska maximala potentialen utgör en teoretisk gräns för vad arealen 

maximalt klarar av med nuvarande plantmaterial, klimat med mera och ligger 
betydligt högre än den på marknaden realiserade potentialen.  

• Den tekniska potentialen utgår från känd kommersiell teknik vid en given 
tidpunkt och är i många fall tydligt kopplad till ekonomiska restriktioner, det vill 
säga befintlig teknik och logistik sätter gränser för vilka kvantiteter av 
biomassan det är lönsamt att ta ut.  

• Den ekologiska potentialen innebär att produktionen skall vara ekologiskt 
hållbar, det vill säga att den tar hänsyn till biologisk mångfald, markens 
långsiktiga produktionsförmåga samt effekterna på marken. Den påverkas också 
av olika lagar. 

• Den ekonomiska potentialen är en bedömning av vad som anses företags- eller 
samhällsekonomiskt lönsamt att realisera.  

• Den praktiskt realiserbara potentialen styrs av ovanstående potentialer  
 

3.3.1 Potentialen för utökat uttag av skoglig biomassa 
Efterfrågan av skogsråvara ökar eftersom fossila bränsleslag fasas ut och ersätts med 
förnybara bränslen för att begränsa klimatförändringen. Den stora utmaningen är att få 
skogen att räcka till för många olika behov. Skogsindustrin (massa- och 
pappersindustrin, sågverks- samt pelletsindustrin) konkurrerar redan idag med värme- 
och kraftvärmeverken om biomassa med skogligt ursprung. Eftersom användningen av 
biobränsle från skogsråvara för el- och värmeproduktion gynnas i Sverige av olika 
politiska styrmedel, väntas användningen öka ytterligare inom denna sektor. Då även 
nyttjandet av skoglig biomassa för produktion av biodrivmedel gynnas av politiska 
styrmedel väntas konkurrensen om råvaran hårdna ytterligare. Därmed finns ett behov 
av att öka utbudet av skoglig biomassa, och ett antal olika studier har genomförts för att 
bedöma potentialen av ökat årligt uttag av skogsbränsle i Sverige, se Figur 13 som 
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redovisar 9 olika potentialuppskattningar. Dagens användning är inte inkluderat utan 
bedömningarna avser tillkommande potential för uttag av skogsbränsle. I vissa av 
bedömningarna inkluderas även energiskog, torv samt avfall.  
 

 

Figur 13.  Uppskattningar av den nationella årliga potentialen av skogsbränsle där dagens 
användning inte är inkluderat. Årtalen anger vilket år som potentialen avser. 

Figure 13.  Estimations of the national annual potential from forest fuel. The use today is not 
included. The year indicates the year when the potential aim to occur.    

 
Potentialuppskattningarna varierar från 16 – 105 TWh i ökat årligt uttag. Att intervallet 
blir så stort beror på att bedömningarna inte är helt jämförbara med varandra då de avser 
bedömningar för olika år, vidare att det finns skillnader i vad som ingår i potentialen 
och vilken potential som avses. Som jämförelse bör påpekas att i kapitel 3.2.1 
konstaterades att tillväxten av skoglig biomassa är ca 330 TWh/år och dagens uttag av 
biomassa från skogen är ca 175 TWh/år 
 
Kommissionen mot oljeberoende, 2006 [26] anger den högsta potentialen, vilket delvis 
beror på att det avses för 2050 och dels att det inkluderar åkerbränslen, torv samt avfall 
utöver skogsbränslen. Den högsta potentialuppskattningen för 2020 gör Svebio, 2008 
[27] som gör bedömningen att det är möjligt att öka användningen av bioenergi med 
mer än 70 TWh fram till 2020. De anger inte exakt vilka bränslen som kommer att öka 
men den största ökningen väntas ske från skogsbruk och skogsindustrin. Dessutom 
förväntas potentialen för returlutar öka om industrin byggs ut i samma takt som idag. 
Med potential avser Svebio, 2008 [27] den maximalt tillgängliga bränslemängden med 
känd teknik och med ekologiska begränsningar. Även uppskattningarna av Herland, 
2005, [21] som ger en minsta potential samt en maximal potential, ska endast ses som 
en bedömning av vad som är tekniskt och miljömässigt möjligt. Resterande studier tar 
utöver de tekniska och ekologiska restriktionerna även hänsyn till ekonomiska 
restriktioner.   
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Vad gäller biobränslesortimentet så inkluderar alla studier, förutom Skogsindustriernas 
bedömning, energiskog. Några av studierna inkluderar även avlutar från massaindustrin. 
Grot och stubbar bedöms genomgående stå för stora potentialer. Skogsindustrierna [28] 
uppskattar att grotuttaget kan öka med 8 TWh per år och stubbar med ca 5 TWh. Detta 
kan jämföras med att det idag tas ut grot motsvarande ungefär 8 TWh från skogen. Det 
innebär alltså en fördubbling av uttaget. Även Jacobsson, 2006 [29] bedömer att det 
finns en potential att öka grotuttaget med 8 TWh. Analyseras Figur 11 kan också ses att 
den stora potentialen för ökat uttag tydligt ligger i grot och stubbar, och att ca 90% av 
tillväxten av stamved avverkas redan idag. Avverkningen av stamved styrs i första hand 
av efterfrågan i sågverksindustrin samt massa- och pappersindustrin. Utbudet av stubbar 
och grot bestäms därmed av avverkningen och efterfrågan av stamved. 
 
De faktorer som på kort och på lång sikt kommer att påverka den realiserbara mängden 
skogsbränsle är flera men eftersom merparten av skogsindustrins biprodukter redan 
används kan skogen främst bidra med ytterligare genom: [30] 
 

• Ökad skördeintensitet genom skörd av grot, stubbar samt klena stammar 
• En omfördelning av stamved mellan skogsindustrin och energisektorn 
• Import av skogsbränsle 
• Utökad kapacitet hos skogsindustrierna 

 
Skogsbränsle är fortfarande till stor del ett avverkningsavfall som samlas ihop i 
samband med att stamved tas ut. Enligt Egnell, 2009 [30] ser framtiden för 
skogsbränslen dock ljus ut med tanke på att energipriserna stiger och medvetenheten om 
miljöproblemen med andra energislag ökar. Egnell, 2009 [30] anser därför att det är 
troligt att en hel del kommer att hända på teknik och logistiksidan för att effektivisera 
skörd, mellanlagring och transport av hela trädbiomassan.  
 

3.3.2 Potentialen för utökat uttag av biomassa från åkermark 
Den största potentialen för ökad biomassaproduktion för energiändamål finns som 
beskrivits ovan inom skogsnäringen, men även biomassan från jordbruket förväntas öka 
i framtiden, dock inte med lika stor ökning. Energimyndigheten har en vision att 
åkerbränslen ökar med 6-8 TWh till 2020. Detta skall kunna ske genom att odlare och 
användare gemensamt optimerar hela bränslekedjan. [32] Dessutom kan tänkas att mer 
av dagens restprodukter från jordbruket tas i anspråk och att delar av produktionen ställs 
om med inriktning mot energigrödor om det bedöms som ekonomiskt fördelaktigt. 
Därutöver finns det jordbruksmark som ligger i träda och som kan komma att tas i 
anspråk.[9] I LRF:s långsiktiga potentialuppskattning görs bedömningen att jordbruket 
kan bidra med 22 TWh, där halmpotentialen motsvarar 7 TWh och salixpotentialen 4 
TWh. Resterande utgörs bland annat av biogasråvaror, råvaror till etanolproduktion 
samt raps till RME produktion [21]. Börjesson, 2007 [23] beskriver potentialen för ökad 
odling av biomassa inom jordbruket i fem olika räkneexempel. Resultatet visar att 
potentialen ligger i intervallet 4-10 TWh beroende på hur mycket åkermark som 
utnyttjas, dess regionala fördelning, lokala produktionsförutsättningar samt vilka grödor 
som odlas. Räkneexemplen inkluderar inga ekonomiska eller praktiska begränsningar 
utan ska enbart ses som teoretiska exempel på hur den fysiska tillgången på biomassa 
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kan variera beroende på vilka produktionsförutsättningar som antas. Räkneexemplen 
utgår bland annat från att nuvarande trädesareal används för produktion av biomassa, att 
nedlagd jordbruksmark börjar används igen samt att den åkermark som idag utnyttjas 
för odling av spannmål för export producerar biomassa för energiändamål istället. Enligt 
Kommissionen mot oljeberoende, 2006 [26] uppskattas jordbrukets bioenergipotential 
på längre sikt uppgå till cirka 32 TWh vilket inkluderar odlade grödor men även 
biprodukter som halm, gödsel och rester från livsmedelsindustrin.  
 

 

Figur 14.  Uppskattningar av den nationella årliga potentialen av biomassa från jordbruket där 
dagens användning inte är inkluderat. Årtalen anger vilket år som potentialen avser. 

Figure 14.  Estimations of the national annual potential from biomass from agriculture. The use 
today is not included. The year indicates the year when the potential aim to occur.    

 

3.4 Den geografiska fördelningen av biomassatillgången för 
bioenergikombinat 

Sverige har en yta på ca 450 000 km2 varav ca 411 000 km2 eller 41 miljoner hektar är 
landyta. Av landytan utgörs 22,9 miljoner hektar av produktiv skogsmark och 3,4 
miljoner hektar av betes- och odlingsareal, vilket motsvarar ca 55% respektive 8% av 
den totala landytan. [10]. Det finns alltså nästan 7 gånger mer produktiv skogsareal än 
det finns betes- och odlingsareal. 
 
Andelen produktiv skogsmark skiljer sig mellan regioner och så gör även tillväxten i 
skogen. Boniteten, det vill säga en ståndorts virkesproducerande förmåga eller 
tillväxten, var i genomsnitt för den svenska skogen i Norrland 4 m3sk/ha skogsmark och 
år medan den i Svealand och Götaland uppgår till 6 respektive 9 m3sk/ha. Detta 
motsvarar ungefär 2, 3 respektive 4,5 ton ts per hektar och år vid helträdsskörd. 
Boniteten varierar dock också betydligt inom en region.  
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Skogsarealens andel är störst i södra Norrland där den utgör 66% och minst i norra 
Norrland där andelen är ca 44%.  
 
I Figur 15 kan ses att den största tillväxten av skogen per area enhet finns i Småland, 
och därefter Värmland, södra Västergötland, Västmanland samt södra delen av 
Norrlandskustland. 
 
I Figur 16 visas de kommuner där energiskog odlas. Det bör dock noteras att den totala 
energiskogsproduktionen är ca 0,5 TWh på 15 000 ha, dvs mycket liten i relation till 
dagens uttag av skoglig biomassa (175 TWh, se kapitel 3.2.1). 
 
Tillgången på halm för energiändamål visas i Figur 17. Liksom för energiskog så är den 
totala tillgången på halm relativt liten i relation till tillgången på skogsbränsle. Halmen 
finns tillgänglig längs södra Götalands kustremsor, Skåne samt Västergötlands och 
Östergötlands slättbygder. 
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Figur 15.  Tillväxt produktiv skogsmark per kommuns area. Bearbetade data från [25] 

Figure 15.  Growth productive forest land per area of municipality. Based on data from [25] 
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Figur 16. Kommuner med och utan odling av energiskog. Totalt cirka 0,2 TWh på 15 000 ha. 
Bearbetade data från [25].  

Figure 16. Municipality with and without cultivation of energy forest. Totally approximately 0.2 
TWh on 15,000 ha. Based on data from [25] 
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Figur 17.  Tillgång på energihalm. Redovisad per produktionsområde, inte per kommun. 
Tillgången på energihalm definieras som möjligt uttag reducerad med nyttjande från 
konkurrerande sektorer som strö till djur. Negativ tillgång innebär att det finns ett 
underskott inom produktionsområdet. Bearbetade data från [19].  

Figure 17. Supply of straw for energy, divided in productionarea, not municipality. Supply of 
straw for energy is defined as possible harvest after the competing sectors have 
fulfilled their supply. A negative value represents a deficit. Based on data from [19] 
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Användningen av biomassa som beskrivs i kapitel 3.2 kan fördelas geografiskt enligt 
Figur 18 - Figur 20. Behovet av skogsråvaran är koncentrerad till massabrukens, 
sågverkens, kraftvärmeverkens och värmeverkens lokalisering. Flertalet av massa-
bruken finns längs de svenska kusterna där tillgång till hamn varit en viktig faktor för 
lokaliseringen, se Figur 18. Sågverken har en liknande lokalisering, alternativt i inlandet 
nära råvaran vilket ses i Figur 19. De större kraftvärmeverken är naturligt lokaliserade i 
anslutning till större städer. Behoven av bränsle för fjärrvärme- och 
kraftvärmeproduktion framgår av Figur 19. 
 
Sammanställs den geografiska tillväxten av skoglig biomassa (Figur 18) och 
användningen av densamma i de tre huvudsektorerna (Figur 18 - Figur 20) kan 
underskottet eller överskottet av biomassa på kommunnivå erhållas. Detta presenteras i 
Figur 21 vilket tydligt visar att det stora underskottet av skoglig biomassa finns i de 
stora förbrukarkommunerna. Det överskott som visas i angränsning till de stora 
förbrukarkommunerna är troligen inte ett reellt överskott utan beror av hur 
presentationen är gjord här; dvs att enskilda punktförbrukares hela förbrukning är 
tilldelad en viss kommun. I verkligenheten är det sannolikt att dessa enskilda förbrukare 
hämtar sin råvara från ett större upptagningsområde än den egna kommunen. Med 
hänsyn taget till detta är det ingen kommun som tydligt avviker med ett stort överskott, 
förutom vissa delar av Norrlands inland som har någorlunda högt överskott och ligger 
långt från de stora förbrukarna. 
 
Den optimala lokaliseringen av ett bioenergikombinat behöver dock inte nödvändigtvis 
vara där det stora överskottet finns av skogsråvara. Det kan exempelvis vara dyrare att 
få fram råvaran där pga att logistiken saknas. Vidare bör det påpekas att den stora 
potentialen för ökat uttag av skoglig biomassa består av grot och stubbar (se kapitel 
3.2.1 och 3.3.1) vilket innebär att det är i de regioner som den största tillväxten och 
avverkningen sker som den stora potentialen för utökat uttag av skoglig biomassa finns.  
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Figur 18. Behov av skogsråvara för massa och papperstillverkning per kommun med pappers- 
och massaindustrin. Bearbetade data från [34].  

Figure 18. Demand of wood for pulp and paper production, presented per municipality. Based 
on data from [34]. 
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Figur 19.  Behov av skogsråvara till sågverksindustrin. Bearbetade data från 174 stycken 
sågverk från [35] 

Figure 19. Demand of wood for the sawmill industry. Based on processed data from 174 saw 
mills, [35]. 
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Figur 20.  Behov av biobränsle för fjärrvärme och kraftvärmeproduktion. Bearbetade data från 
[36].  

Figure 20. Demand of biomass for district heating and heat and power production. Based on 
data from [36]. 
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Figur 21.  Balans av tillgången och användningen av bioenergi på kommunnivå, där tillgången 
och användningen har areakorrigerats, dvs hänsyn har tagits till den totala arean i 
kommunen för att undvika en snedrepresentation vid jämförelse mellan olika stora 
kommuner. Kartan är framtagen baserat på underlaget i Figur 15, Figur 18, Figur 20. 
Det bör påpekas att en kommun med mycket stort underskott mest sannolikt får 
delar av sitt behov från de angränsande kommunerna. Detta visas inte i denna graf, 
utan de angränsande kommunerna kan uppvisa ett överskott även om det alltså 
sannolikt inte är ett verkligt överskott. 

Figure 21. Balance between supply and demand of bioenergy per municipality.  
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3.5 Priser biobränsle 

Priset på biobränsle har kraftigt stigit sedan år 1994 (se Figur 22) och framförallt sedan 
ca 2003. En av anledningarna till detta är kraft- och värmeproducenternas ökade 
betalningsförmåga för biobränsle genom införandet av elcertifikatsystemet år 2003. 
Enligt vad som har visats i kapitel 3.3 finns en potential för ökat uttag av skoglig 
biomassa, främst i form av grot och stubbar, samt ett ökat uttag av biomassa från 
åkermark. Huruvida denna potential kommer att bli realiserbar beror i första hand på 
betalningsförmågan hos de som efterfrågar biomassan samt kraven på biomassa 
(askhalt, osv).  
 

 

Figur 22.  Prisutveckling för biobränsle 1994-2010, [33]. 

Figure 22.  Price trend for biomass 1994-2010, [33]. 
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4 Produkter – utbud och efterfrågan 
De huvudsakliga produkterna som studeras i denna rapport är el, pellets, etanol och Bio-
SNG. Fjärrvärme är en betydande produkt i alla de studerade bioenergikombinaten. 
Avsättningen och prissättningen för fjärrvärme är dock lokal och beror därför av den 
geografiska placeringen. Då denna studie är av generell karaktär har fjärrvärme som 
produkt inte studerats djupare. 
 

4.1 Elektricitet 

4.1.1 Marknaden för el 
Elpriset i Norden styrs av efterfrågan på och utbudet av el på framför allt den nordiska 
och nordeuropeiska elmarknaden. El är en standardiserad produkt och handlas antingen 
bilateralt eller på den Nordiska elbörsen Nordpool. 
 
De huvudsakliga prisdrivande faktorerna på efterfrågesidan är:  

- Temperatur 
Temperaturen är en viktig påverkansfaktor för elanvändning. En låg temperatur 
på vintern och en hög temperatur på sommaren ökar elbehovet och därmed priset 
på el.  
 

- Ekonomisk tillväxt 
Ekonomisk tillväxt är en viktig faktor för elanvändningen och en viktig 
prisdrivande faktor för elpriset. En ekonomi i tillväxt har en ökande efterfrågan 
på produkter och tjänster. En ökande industriell produktion ökar i sin tur 
elbehovet och därmed även priset på el. 
  

- Politiska styrmedel 
Även politiska styrmedel är viktiga för utvecklingen av elpriset. 
Elcertifikatsystemet och EUs utsläppshandelssystem har ökat elpriserna för 
konsumenterna. Styrmedel för att reducera energianvändningen påverkar 
efterfrågan på el och detta kan leda till lägre elpriser. 
 

- Efterfrågan från bland annat industrisektorn och hushålls- och servicesektorn 
De olika sektorernas efterfrågan på el är viktig för elprisbildningen. En stark 
efterfrågan på el från industrisektorn kan generera en ökning av elpriset om inte 
en minskning av efterfrågan sker från andra sektorer. Elanvändningen från 
hushålls- och servicesektorn är också viktig för prisbildningen, inte minst i ett 
land som Sverige som har en stor andel hushåll uppvärmda med direktverkande 
el.  
 

- Bränslebytespotential 
Bränslebytespotentialen påverkar elpriset både på kort och på lång sikt. Ju 
flexiblare bränsleanvändningen i anläggningar är eller ju fler möjligheter att 
skifta produktion från en anläggning till en annan anläggning beroende på 
kostnaden för bränsle, desto större är möjligheterna att producera el till lägst 
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kostnad i varje given timme. På längre sikt finns möjligheter till bränslebyte 
genom ombyggnad av anläggningar eller nybyggnad av anläggningar till mer 
effektiva bränslen. Ökade gaspriser i relation till kolpriser ökar kostnaderna för 
bränslebyten. 
 

De huvudsakliga prisdrivande faktorerna på utbudssidan är:  
- Den hydrologiska situationen 

I Norden är den hydrologiska situationen mycket viktig för elprisutvecklingen. 
Under torrår med liten tillgång på vattenkraft ökar värdet på vattenkraften när 
dyrare produktionsslag behöver tas i bruk för att täcka elbehovet. På 
motsvarande sätt minskar elpriset under perioder med god tillgång på vatten. 
 

- Överföringskapacitet i elnät i och mellan elbörsområden  
Överföringskapaciteten i och mellan elbörsområden är viktig för prisbildningen. 
En väl utbyggd överföringskapacitet har möjlighet att jämna ut 
topplastsituationer och därmed dämpa svängningar i elpriset i det givna 
elbörsområdet. Frånvaro av en väl utbyggd överföringskapacitet kan ge stora 
skillnader mellan elpriser i näraliggande områden och även en risk för elbrist i 
isolerade områden. 
   

- Elprisutveckling i angränsande elbörsområden 
Genom att olika elprisområden är sammanbyggda genom överföringskapacitet 
kommer utvecklingen på elpriset i andra områden att påverka elpriset i ett givet 
område. Genom marginalprissättning kan ökade elpriser i ett område leda till 
ökade elpriser i ett annat område. 
   

- Ny kapacitet i kraftsystemet 
Ny kapacitet i kraftsystemet kan bidra till att dämpa elprisökningar när utbudet 
ökar, givet att efterfrågan är konstant. 
 

- Strategiskt beteende från producenter 
Strategiskt beteende från producenter kan påverka elpriset, givet att de har 
kunskap om konkurrenters produktionsstrategier och värdering av 
produktionsslag. 
 

- Bränslepriser 
Kostnaden för olika bränslen påverkar elpriset. Ju dyrare bränslen som måste 
användas för elproduktion, desto högre blir elpriset  
 

 
På en väl fungerande marknad är det i den punkt där efterfrågan och utbud möts som 
marknadspriset bestäms. Produktionsanläggningarna tas normalt i bruk i turordning 
vilket innebär att den anläggning med lägst rörliga kostnader tas i bruk först (Figur 23).  
Den rörliga kostnaden för den sist i drift tagna produktionsanläggningen bestämmer 
kostnaden på marginalen för att producera el i kraftsystemet och verkar prissättande för 
kraftsystemet. Marginalkostnadsprissättningen på elmarknaden gör att varje 
elproduktionsanläggning får täckning för åtminstone sina rörliga produktionskostnader.  
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Figur 23.  Utbudskurvan i det Nordiska kraftsystemet (normalår), [37]. 

Figure 23.  Supply curve in the Nordic power system (average year), [37]. 

 
I Figur 23 möts utbuds- och efterfrågan i kolkondenskraft, som ofta är prissättande. Vid 
förändringar i utbud eller efterfrågan kan priset förändras kraftigt. Notera att 
utsläppsrätterna höjer marginalkostnaden för elproduktion i kraftsystemet. Notera även 
att efterfrågekurvan är oelastisk. Detta beror på att efterfrågan på kort sikt i stort sett är 
oberoende av priset. De prisdrivande faktorerna influerar marknaden med olika styrka 
beroende på om elpriset analyseras på kort eller på lång sikt. De huvudsakliga 
prisdrivande faktorerna på kort sikt är: (1) den hydrologiska balansen, (2) 
utomhustemperatur, (3) tillgängliga produktionsresurser, (4) bränslepriser, (5) pris på 
utsläppsrätter. De huvudsakliga prisdrivande faktorerna på lång sikt är: (1) investeringar 
i ny kraftproduktion, (2) investeringar i nya överföringsförbindelser, (3) efterfrågans 
utveckling, (4) bränslepriser, (5) politiska beslut.  
 

4.1.2 Bedömning av framtida efterfrågan och prisutveckling för el 
Sedan avregleringen av den svenska elmarknaden har elpriset generellt sett stigit 
mycket kraftigt. Under de senaste tio åren har elpriset stigit från 120 SEK/MWh år 2000 
till 542 SEK/MWh år 2010, en ökning på över 350% (Figur 24) [38]. 
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Figur 24.  Historisk elprisutveckling 1996-2010, prisområde Sverige (SEK/MWh, löpande 
priser, inklusive linjär approximation) [38]. 

Figure 24.  Price development for electricity 1996-2010 in Sweden (SEK/MWh), [38]. 

 
Sedan utsläppshandelssystemet infördes 2005 och fram till 2010 har den årliga 
genomsnittliga prisökningen varit på 21%.  
 
Det aktuella spotpriset (prisområde Sverige) per den 8 mars 2011 var 541 SEK/MWh, 
vilket ligger på nivå väl med 2010 års priser. Priset för ett forward-kontrakt med 
leverans 2012 (ENOYR-12) var den 8 mars 2011 på omkring 403 SEK/MWh. [38]15  
 
Det framtida elbehovet kommer sannolikt till följd av EUs förnybarhetsdirektiv och 
nationella stödsystem för energieffektiviseringar att vara något minskande. Det innebär 
inte att elpriset kommer att minska. Samtidigt med energieffektiviseringar har de 
”billigare” bränslekonverteringsmöjligheter som syftar till minskade utsläpp av 
växthusgaser sannolikt utnyttjats under utsläppshandelssystemets första och andra 
period. Det innebär att fortsatta minskningar av utsläpp från kraft- och 
värmeproduktion, genom bränslekonverteringar, kommer att bli dyrare att genomföra. 
Denna kostnad kommer att läggas på konsumentpriserna. Är konverteringskostnaderna 
högre än den intäkt som genereras från energibesparingar kommer priset för el att 
fortsätta stiga.  
 
När det gäller lönsamhet för investeringar i el- och värmeproduktionsanläggningar kan 
generellt sett konstateras att elcertifikatsystemet har bidragit till att el producerad från 
biobränsleeldade kraftvärmeverk i många fall har varit en lönsam affär. Från och med 
2013 blir elcertifikatsystemet en gemensam marknad för Sverige och Norge. Det är 
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ännu inte klart vilka effekterna av det gemensamma elcertifikatsystemet blir med 
avseende på var ny kraftproduktion kommer att etableras eller vilket/vilka kraftslag som 
kommer att etableras.  
 

4.2 Pellets 

4.2.1 Framställning, standard och kvalitet 
Pellets är ett högförädlat biobränsle som framställs främst genom sågspån. Det är en 
standardiserad vara vars produktkrav anges av svensk standard, SS 18 71 20. Den 
svenska standarden är utvecklad av branschen och har funnits sedan mitten på 1990-
talet. Kraven gäller bland annat svavel-, klorid-, torr- samt askhalt, asksmältförlopp, 
densitet och värmevärde. Pelletens hållfasthet är reglerad genom krav på finandelens 
viktprocent. Eventuella tillsatsmedel ska anges. I Tabell 7 sammanfattas den svenska 
standarden [39].  

Tabell 7.  Svensk standard för pellets (SS 18 71 20) 

Table 7.  Swedish standard for pellets (SS 18 71 20) 

Egenskaper Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Enhet Metod Kommentar 
Dimension L ≤ 4d L ≤ 5d L ≤ 5d  > 10 st pellets 

mäts 
(slumpvis 

uttag) 

I producentens lager 

Skrymdensitet > 600 > 500 > 500 kg/m³ SS 18 71 78  
Hållfasthet < 0,8 < 1,5 < 1,5 Finandel i vikt% 

< 3 mm 
SS 18 71 80 I producentens lager 

Eff. Värmevärde > 16,9 > 16,9 > 15,1 MJ/kg SS-ISO 1928 I leveranstillstånd 
 > 4,7 > 4,7 > 4,2 kWh/kg   
Askhalt < 0,7 < 1,5 < 1,5 Vikt% av TS SS 18 71 71  
Total fukthalt < 10 < 10 < 12 Vikt% SS 18 71 70 I leveranstillstånd 
Total svavelhalt < 0,08 < 0,08 Anges Vikt% av TS SS 18 77 77  
Halt tillsatsmedel Anges anges Anges Vikt% av TS  Halt och typ anges 
Klorider < 0,03 < 0,03 Anges Vikt% av TS SS 18 71 85  
Asksmältförlopp Tinitial 

anges 
Tinitial  
anges 

Tinitial 
anges 

°C SS-ISO 540  

 
Storförbrukare är mindre kvalitetskänsliga generellt och kan även tänkas acceptera 
pellets som ej följer standard, dock förmodligen endast efter proveldning. 
 
Från 2004 finns också en europeisk norm EU (CEN/TS 14961:2004), som generellt 
alltmer används i förhållande till SS-standarden som för övrigt fortfarande utnyttjas 
också internationellt. Det pågår dock utveckling av en europeisk standardisering där 
organisationen ERFO (European Recovered Fuel Organisation) arbetar med standarden 
CEN/TC 335 [40]. 
 
De standardmärkningar som förekommer på den europeiska marknaden är [40]: 

- Sverige, SS 18 71 20. 
- Tyskland, DIN 51731 (briketter och pellets) och DIN+. 
- Österrike ÖNORM M135 
- Europa, under utveckling, CEN/TC 335 
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Utöver standardmärkningar på pellets förekommer även krav från köpare på andra typer 
av märkning, till exempel krav på miljömärkning eller märkning som identifierar hållbar 
produktion. Beträffande miljömärkning för pellets finns den nordiska miljömärkningen 
Svanen samt den österrikiska märkningen UZ 38/ ÖNORM M7135 (miljömärkning för 
träpressprodukter). Märkningar för hållbar produktion är till exempel FSC (Forest 
Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest). FSC och 
PEFC innebär att träråvaran skall vara spårbar och därmed garantera ett uthålligt 
skogsbruk. Även andra krav från köpare kan ställas på producenter, till exempel olika 
typer av krav på CSR (Corporate Social Responsibility). 
 
Energimyndigheten har i en studie låtit testa 11 svenska tillverkares pellets samt tre 
importerade fabrikat från Norge, Estland och Litauen där kvalitetens överensstämmelse 
med gällande standards var ett viktigt syfte för teststudien. Slutsatserna som 
Energimyndighetens testlab dragit var att de flesta uppfyller den svenska standardens 
(SS 18 71 20) krav med god marginal. Många testade produkter klarar även kriterierna 
för svanenmärkning [41]. Resultaten från undersökningen finns på Energimyndighetens 
hemsida [41]. 
 
Ett fåtal av pelletstillverkarna tillverkar pellets av annan råvara än trä. Däribland kan 
nämnas HMAB i Sveg (torvpellets, 15 000 ton/år). Mer osäkert är eventuell förekomst 
av inblandad torv i produktionen. Detta torde endast vara aktuellt för pellets till 
värmeverk. Neova tillverkar såväl rena träpellets som rena torvpellets men även 
blandningar av trä och torv [42]. Mönsterås Bruk tillverkar pellets från bark där både 
bark från barr- och lövved används i tillverkningen.  
 
Som ett resultat av tillverkningsmetoden och råvaran kan pelletsens utseende variera. Så 
kallad brun pellets betraktas ofta som att vara av sämre kvalitet. Så kan vara fallet om 
färgen beror på att råvaran innehåller bark och därmed har högre askhalt. I många fall 
kan pellets dock vara av god kvalitet trots att den är brun. Bruntoning av ”vit” träpellets 
kan också ske om torkningen sker vid högre temperatur så att ligninet frigörs i större 
utsträckning. 
 
Ett mycket avgörande kriterium för segmentet inom vilket pelletsen bör användas är 
dess askinnehåll. Askans sintringsbenägenhet och smältpunkt är ytterligare parametrar 
av stor betydelse för funktionen framförallt i småskaliga brännare. Grupp 1 omfattar den 
högsta kvaliteten när det gäller t ex krav på askinnehåll. För pellets som skall användas i 
villabrännare krävs normalt alltid Grupp 1, dvs en askhalt som inte överstiger 0,7% av 
TS. Detta utesluter normalt användning av bark och obarkat trä som råvara vid 
pelletsproduktionen eftersom askinnehållet i bark är för högt. Även vid användning av 
pellets i stora pannanläggningar bör askinnehållet vara begränsat, särskilt vid låga 
asksmältpunkter. Det finns annars risk för påslag av material på panntuber och 
pannväggar. 
 
Enligt Energimyndigheten [41], är volymvikten ett problem om den varierar. I 
småskalig pelletseldning som regleras med matningsskruv kan detta ge problem. Riktigt 
stora användare som värmeverk klarar av att hantera variationer i densiteten. 
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En annan viktig kvalitetsegenskap hos pellets är hållfastheten. Vid dålig hållfasthet är 
risken stor för att mycket av materialet har pulvriserats innan det slutligen når 
pannanläggningen. Hållfastheten mäts som finandel efter tumling och sållning i särskild 
provutrustning. Vad gäller hållfastheten kan det krävas en omfattande trimning av 
råvarumix, konditioneringsånga till pressarna, tjocklek på matriser etc innan ett bra 
resultat nås. Efter intrimning uppnås dock normalt sett bra värden på hållfastheten. 
 
Vid användning av pellets i kraftverkssammanhang, som ersättning för kolpulver, är 
kraven höga på partikelstorlek eller snarare på fördelningen av partikelstorlek. Typiskt 
ska andelen partiklar > 2 mm vara lägre än 1% och tillåten maxstorlek är 3 mm. Detta är 
relativt enkelt att uppnå genom att anpassa hålstorleken i hammarkvarnens screenplåtar.  
 

4.2.2 Utbud 
Sett till pelletsproduktion är Sverige ett av världens största producentländer (Figur 25), 
[43]. 
 

 

Figur 25.  De största pelletsproducentländerna i världen och i Europa, [43]. 

Figure 25.  The largest pellet producers in the world and in Europe, [43].  

Under 2010 producerade Sverige ca 1,65 miljoner ton (7,7 TWh)16. För övriga länder 
finns data senast från 2008. I Sverige har pelletsproduktionen ökat i stort sett under hela 
2000-talet.  
 
Ett annat stort producentland är Tyskland som var det största producentlandet år 2008 
med en produktion på 1 450 000 ton (6,8 TWh). Under 2008 var Sverige det näst största 
pelletsproducerande landet med en produktion på 1 405 000 ton (6,6 TWh) och Kanada 
var det tredje största pelletsproducerande landet med en produktion på 1 335 000 ton 
                                                 
16 1 ton pellets motsvarar ca 4,7 MWh 
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(6,3 TWh) [43], [44]. Österrike producerade omkring 625 000 (2,9 TWh) ton under 
2008 [45]. Andra relativt stora pelletsproducerade länder är Lettland, Estland, Finland 
och Frankrike som producerar omkring 300 000 ton (1,4 TWh) per år.  
 
I Tysklands fall har pelletsproduktionen ökat sedan 2002 och ökat markant under åren 
2006-2008, från 480 000 ton (2,2 TWh) till 1 450 000 ton (6,8 TWh). Det innebär en 
ökning med 200% under perioden. Produktionen under perioden 2006-2008 för det 
tredje största pelletsproducerande landet, Kanada, ökade med 18%, från 1 135 000 ton 
(5,4 TWh) till 1 335 000 ton (6,3 TWh). 
 

4.2.3  Efterfrågan 

4.2.3.1 Leveransformer och relevanta kundsegment 
De tre huvudsakliga leveransformerna för pellets är 

• Småsäck på pall (ex. 52 x 16 kg) 
• Storsäck (500 - 1000 kg) 
• Bulk  

 
Leveransformen varierar beroende på förbrukning (kundsegment) och kundens 
möjlighet att hantera varan. I Tabell 8 presenteras tänkbara leveransformer för olika 
kategorier av potentiella kunder. Bedömningen är grundad på uppskattad nivå på 
förbrukning, resurser för hantering och skötsel samt tillgång till lyftanordning för 
hantering av stora säckar, 500 – 1000 kg.  

Tabell 8.  Huvudsakliga leveransformer till olika kundkategorier 

Table 8.  Type of delivery to different categories of customers  
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Småsäck, 52 x 16 kg på pall X     

Storsäck, 500-1000 kg     x x x  

Bulk, lösvikt X  x  x x x x x x x x x x 

 
Kundsegment för småsäck på pall  
För leveransformen småsäck på pall är villamarknaden det huvudsakliga 
kundsegmentet. Produkten förpackas i säckar på inplastade pallar, vanligen om 15 eller 
16 kg. Eftersom pelletsen är inplastad skyddas den mot fukt och kan därmed förvaras 
utomhus. Svebio har grovt uppskattat att ungefär 40% av den pellets som produceras i 
Sverige förpackas i småsäck.  
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Kundsegment för storsäck   
Det huvudsakliga kundsegmentet för storsäck är fastigheter och verksamheter inom 
sektorerna jordbruk, mindre industrier, mindre producent- och tjänsteverksamheter som 
till exempel växthus och köpcentra. Ett viktigt kriterium för att kunna hantera storsäck 
är att det finns möjlighet att kunna lyfta, förflytta och tömma storsäcken. 
 
Kundsegment för bulkleveranser 
Ett av de huvudskaliga kundsegmenten för bulkleveranser är fjärrvärmeproducenter, 
både större användare men även så kallade närvärmeproducenter som producerar 
fjärrvärme i mindre skala. Andra viktiga kundsegment är större industrier, fastigheter 
och verksamheter inom jordbruk samt producent- och tjänsteverksamheter som till 
exempel växthus och köpcentra är troliga segment för bulkleveranser.  
 
Villamarknaden är inte utesluten som ett aktuellt segment för bulkleveranser. Omkring 
10% av villamarknaden efterfrågar leverans i bulkform. Dock måste bulkförråd i villor 
minst vara 6 m3 (motsvarande utrymmet av en liten bastu). Bedömningen är gjord 
utifrån att beställning av bulkleveranser antas kunna fås på 3 ton eller mer. Densiteten 
för pellets är 600 kg/m3 eller mer enligt svensk standard. Platsbehovet för lagring är 
därför ca 3,5 ggr större för pellets än för Eo1.17 Vid konvertering från olja till pellets 
krävs därför ett 3,5 ggr så stort förråd om påfyllning ska ske lika ofta. Det är därför 
tänkbart att många villaägare inte väljer bulkleverans på grund av utrymmesskäl. 
 

4.2.3.2 Konsumtion i Europa och större konsumtionsländer 
Det största pelletskonsumentlandet i världen är Sverige. I Sverige konsumerades 2 280 
000 ton (11 TWh) under 2010. I Sverige har konsumtionen i stort sett ökat under hela 
2000-talet. (Figur 26), dock har ökningen planat ut något. Ökningen mellan 2006 och 
2008 var 16,5% medan den mellan 2008 och 2010 låg på 5% [43], [46] och [47].   
 
För övriga länder i Europa finns data tillgänglig till och med 2008. Det näst största 
konsumentlandet under 2008 var Nederländerna. Nederländernas konsumtion ökade 
med nästan 90% under perioden 2006-2008, från 484 000 (2,3 TWh) till 913 500 ton 
(4,3 TWh). Det tredje största konsumentlandet under 2008 var Tyskland. Även de ökade 
konsumtionen med 90% mellan perioden 2006-2008, från 475 000 ton (2,3) TWh till 
900 000 ton (4,3 TWh) Även Danmark är en större konsument och konsumerade 1018 
000 ton (4,8 TWh) pellets 2007, betydligt mer än vad som producerades, där 
produktionen 2007 uppgick till 149 000 ton (0,6 TWh)18. Andra större 
pelletskonsumenter är Österrike, Frankrike, Kanada, Storbritannien och Finland (Figur 
26).  
 
 

                                                 
17 Energidensitet: Pellets 2,8 MWh/m3, Eo1 9,9 MWh/m3 
18 För 2008 finns ingen statistik för Danmark [48] 
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Figur 26.  De största pelletskonsumentländer i Europa och i världen 

Figure 26.  Larger pellet consumers in Europe and in the world 

 

4.2.4 Handel med pellets  
Under åren 1997-2004 ökade importen medan exporten var relativt konstant (se Figur 
27). Efter 2005 stagnerade importen och låg på en relativt konstant nivå under åren 
2005 - 2007. Därefter ökade importen igen i svagare takt fram till år 2009. Den svaga 
efterfrågan på importerad pellets berodde på ökad inhemsk tillgång på råvara från 
stormarna Gudrun (januari 2005) och Per (januari 2007). Efter 2009 har importbehovet 
åter ökat kraftigt. Vad gäller export av pellets minskade även denna mellan 2005 och 
2007. En möjlig orsak till denna minskning är att fler värmeanläggningar konverterades 
från fossila bränslen till pellets under perioden samt att ett stort antal hushåll 
konverterade sin uppvärmning, framför allt från olja till pellets, under perioden. Mellan 
2007 och 2008 ökade exporten något, sannolikt till följd av en ökad inhemsk produktion 
till följd av stormen Per. Efter 2008 har den svenska pelletsexporten minskat, vilket 
återspeglas i den ökade inhemska användningen och det ökade importbehovet. 
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Figur 27. Import och export av pellets 1997-2010, [49]. 

Figure 27. Import and export of pellet 1997-2010, [49]. 

 
Under 2006 var Kanada det största exportlandet för pellets importerad till Sverige, följt 
av Lettland, Finland, Ryssland, Estland och Polen. Under 2008 var Lettland det största 
exportlandet för pellets importerad från Sverige, följt av Ryssland, Finland, Estland, 
Polen och Portugal. Det innebär att Kanada har gått ifrån sin ledande position. Detta kan 
bland annat förklaras av en stor del av den lettiska pelletsindustrin ägs av svenska 
företag [50].   
 

4.2.5 Marknaden för pellets - Prisdrivande faktorer pellets 
Pellets handlas både lokalt inom de nationella länderna och som en commodity-liknande 
vara på den internationella marknaden. Än så länge är börshandel mycket liten i 
omfattning eller inte alls existerande. En finansiell handel har dock börjat utvecklas och 
pellets prissätts i flertalet index i Europa. När efterfrågan och priserna på pellets, och 
annan biomassa, ökar blir det även lönsamt att transportera andra typer av biomassa som 
till exempel skogsflis även längre distanser. Idag skiljs nationella och regionala pellets- 
och biomassapriser till största delen åt genom transportkostnader. Flera centra för 
internationell och nationell handel med pellets och med annan biomassa har etablerats 
under de senaste åren som till exempel hamnen i Rotterdam eller järnvägsterminaler där 
biomassa lastas för vidare transport till andra regioner.    
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Pelletspriserna styrs av ett flertal faktorer från både utbud och efterfrågesidan. De 
prisdrivande faktorer som påverkar efterfrågesidan är huvudsakligen:  

- Överenskommelser och styrmedel 
Internationella 
- Överenskommelser om kvantitativa utsläppsreduktioner 
- Handel med utsläppsrätter 

EU 
‐ EUs förnybarhetsdirektiv, där andelen förnybar energi skall öka med 20% 

totalt och med 10% inom transportsektorn till år 2020. 
Nationella 
‐ Elcertifikatsystemet 
‐ Energiskatter 
‐ Koldioxidskatter 

- Relativa bränslepriser och substitutionseffekter:  
‐ högre priser på fossila bränslen gör pellets attraktivare som bränsle. 

- Bränslebytespotential 
‐ Konverteringar på kort sikt 
‐ Teknikskifte på lång sikt 

 
De prisdrivande faktorer som påverkar utbudet av pellets är huvudsakligen, Konkurrens 
om råvaran. Den sektor som är en huvudkonkurrent om sågspånsråvaran är: 

‐ Spånskiveindustrin  
Övriga sektorer som konkurrerar om skogsråvaran är 

‐ Industrisektorn, där skogsråvaran används som råvara inom massa- och 
pappersproduktion 

‐ Energisektorn, där skogsråvaran används för el- och värmeproduktion 
‐ Genom utveckling av nya cellulosabaserade biodrivmedel producerade från 

skogsråvara, kan transportsektorn inom den kommande tioårsperioden komma 
att bli en sektor som efterfrågar, och konkurrerar om råvara från skogen. Hur 
stor efterfrågan från denna sektor blir beror bland annat på internationella och 
nationella mål och styrmedel i syfte att uppfylla EUs förnybarhetsdirektiv. 

 
Oberoende av vilken sektor som efterfrågar skogsråvaran, beror utbudet av skogsråvara 
på  

‐ Nya produktionsanläggningar som använder skogsråvara i produktionsprocesser 
eller för bränsleändamål minskar utbudet av skogsråvara och bidrar därmed till 
prisökningar. Beträffande pelletsproduktion är Ryssland, Vitryssland och 
Ukraina länder som ökar pelletsproduktionen men samtidigt använder en mindre 
del inhemskt.  

‐ Nedlagda produktionsanläggningar som använde skogsråvara i 
produktionsprocessen, ökar utbudet av skogsråvara vilket kan leda till lägre, 
eller stabiliserade, priser 

‐ Ny teknologi för ökad produktion av skogsråvara kan bidra till att öka utbudet 
och därmed minska, eller stabilisera priserna 

‐ Ökad återskogning kan på kort sikt minska utbudet och därmed bidra till ökade 
priser men kan på lång sikt öka utbudet och genom detta bidra till lägre, eller 
stabiliserade, priser.  
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‐ Logistik- och transportkostnader påverkar både utbudet av skogsråvara till 
pelletsproduktion och utbudet av pellets till kund. Pellets transporteras via 
lastbil, tåg och båt. 

 
Även policy för ökad användning av förnybar energi i länder utanför EU kan påverka 
utbudet av skogsråvara (genom ökad inhemsk efterfrågan). 
 

4.2.6 Bedömning av framtida efterfrågan och prisutveckling för 
pellets 

Under de senaste åren har ett antal pelletsfabriker byggts i Sverige, vilket kraftigt har 
ökat utbudet av pellets. Till stor del har det ökade utbudet mötts av en ökad efterfrågan 
på pellets, vilket bekräftas i både importvolymer och i prisbilden (Figur 28). 
 

 

Figur 28.  Historiska priser för förädlade biobränslen (pellets och briketter19) [33]. Priserna för 
pellets speglas i posten Förädlade trädbränslen för värmeverk (Förädlade 
Värmeverk). Priserna anges som löpande medelpriser för de enskilda åren fritt 
förbrukare utan skatter.    

Figure 28.  Price trend for biomass, pellet and briquettes, [33].  

 
Historiskt sett har de nationella pelletspriserna ökat kraftigt under mitten av 2000-talet. 
Den kraftiga prisökningen beror på den kraftiga efterfrågeutvecklingen som har setts i 
Sverige under samma period. Denna utveckling har genererats av införandet av nya 
styrmedel både på nationell och på europeisk nivå och beror i sig på målsättningar för 

                                                 
19 Priset på briketter ligger normalt något under pelletspriserna. Då användningen av pellets är betydligt 
större än användningen av briketter är det pelletspriset som slår kraftigast igenom i prisangivelserna.  
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omställning av energisystemet med konkreta krav på minskningar av klimatpåverkande 
utsläpp.20 
 
Från 2003, när elcertifikatsystemet infördes, tills idag, har priserna på förädlade 
biobränslen ökat med ungefär 50%. Den genomsnittliga årliga ökningen i löpande priser 
under perioden är 6,6%. Den kraftiga prisökningen tog fart 2006, då både effekterna av 
införandet av elcertifikatsystemet och av EUs handelssystem (2005) börjar synas i 
bränslepriserna. Detta gäller de flesta sortiment av biobränslen, utom returträ, där 
priserna initialt minskar för att sedan öka från 2007, och där ökningen har varit kraftig 
sedan 2009.  
 
De genomsnittliga svenska priserna 2010 var 304 SEK/MWh, fritt levererat till 
värmeverken [33]. I prisangivelserna ingår leveranser till både mindre och större 
värmeverk. Mindre värmeverk har ofta en något större betalningsvilja än riktigt stora 
kraft- och kraftvärmeverk beroende på att mindre värmeverks pannor i högre grad är 
beroende av hög kvalitet på pelletsen. De stora värmeverken köper vanligtvis pellets på 
den internationella marknaden, där priserna är något lägre på grund av de möjligheter de 
stora värmeverken ofta har att elda alternativa bränslen, eller pellets av något sämre 
kvalitet. De internationella priserna låg i december 2010 på omkring 267 SEK/MWh 
(30 €/MWh) [51]. 
 
Pellets är dock en förhållandevis dyr produkt och i större kraft- och värmeanläggningar 
finns det ofta bra möjligheter att använda billigare alternativa bränslen. Sedan ett par år 
tillbaka har några av dessa anläggningar i Sverige byggt bort pelletsanvändningen till 
förmån för andra typer av skogsbränslen. Det bekräftas även av att pelletskonsumtionen 
har planat ut under den senare delen av 2000-talet, samt av pelletspriserna som också 
har planat ut under de senaste åren. Ett av de stora konsumentländerna i Europa, 
Tyskland, har kraftigt ökat sin inhemska produktion under de senaste åren. Detta kan ha 
bidragit till den minskade exporten från Sverige under de tre senaste åren.  
 
I mars 2011 meddelade Stora Enso att de kommer att lägga ner Kopparfors sågverk och 
pelletsfabrik [52]. Flera faktorer påverkade nedläggningsbeslutet, bland annat höga 
råvarukostnader. Pelletsfabriken tillhörde en av de större anläggningarna 
kapacitetsmässigt (160 000 ton, motsvarande 0,75 TWh)[53]. Investeringsbeslutet togs 
2008 och anläggningen togs i bruk 2009. Tillsammans med utplanande produktion, 
priser, och export, kan detta på kort sikt tyda på att marknaden i Sverige och Europa är 
en mogen marknad och att överkapacitet kan ha etablerats.  
 
På EU-nivå beror efterfrågan på pellets på hur de enskilda medlemsländerna har 
implementerat internationella överenskommelser om kvantitativa utsläppsreduktioner 
och EU-direktiv som syftar till att öka andelen förnybar energi i den nationella 
energimixen. Medlemsländernas utformning av styrmedel utgår huvudsakligen från den 
nationella energimixen, vilken gör att medlemsländerna har olika förutsättningar att 
                                                 
20 De styrmedel som under 2000-talet har haft en kraftig nationell påverkan på minskningar av 
klimatpåverkande utsläpp och i sin tur ökad användning av förnybar energi är bland annat nationella 
koldioxidskatter och elcertifikatsystemet. På europeisk nivå är det EUs system för handel med 
utsläppsrätter som har bidragit till minskade utsläpp och en ökad användning av förnybar energi inom 
industri och kraft- och värmesektorn.  
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uppfylla sina åtaganden. Ett av de länder som både producerar och konsumerar stora 
mängder pellets är Tyskland. Tysklands huvudsakliga inhemska energikälla är kol, 
vilket främst används i stora kraftvärmeverk. Här finns en potential att använda pellets, 
men de styrmedel som stödjer pellets som bränsle riktar sig främst mot mindre 
applikationer samt villor [54]. Det innebär att det finns ett antal potentiella länder inom 
EU där pellets skulle kunna vara ett lämpligt bränsle i större kraftvärmeverk, men bland 
annat på grund av landets energimix används styrmedel för andra kraftslag (t ex vind), 
eller inom andra sektorer (t ex transport eller byggnader) för att uppfylla sina åtaganden, 
antingen genom om att öka andelen förnybar energi eller genom att reducera 
energiförbrukningen. 
 
På medellång sikt, i takt med hårdare krav på andel förnybara bränslen och ökande 
efterfrågan och pris på biobränslen, kommer alternativa bränslen till pellets att bli 
kostnadseffektivare att transportera längre avstånd än vad det är idag. Detta ses redan i 
Sverige, där framväxt av effektivare logistikkedjor med bland annat järnvägsterminal 
gör det lönsammare att transportera exempelvis skogsflis längre sträckor än tidigare (se 
kapitel 8.1). Detta gör att sådana bränslen kan komma att konkurrera hårdare med 
pellets än vad det gör idag. Samtidigt växer pelletsproduktionen i andra näraliggande 
länder, till exempel Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Ryssland införde för ett par år 
sedan ett exportstopp på rundved, bland annat med motiveringen att Ryssland själv 
skulle förädla bränslen och inte bara exportera råvara. Den ryska produktions-
kapaciteten har också ökat de senare åren. Detta kan innebära en ökad konkurrens 
gentemot svenska producenter. Ryssland använder en del av sin pellets nationellt, 
ungefär 15-30%. Vitryssland och Ukraina exporterar det mesta av sin pelletsproduktion 
[55]. Dessa länder ligger i Sveriges närområde och när det gäller handel med pellets 
som en ”commodity”, skiljer sig transportavståndet mellan hamnar i norra Europa inte 
mycket (se kapitel 8.1.3). På medellång sikt kan därför marknaden för pellets 
producerad i Sverige utsättas för konkurrens från dessa länder, inklusive de konkurrent-
länder som redan exporterar stora mängder till Europa, till exempel Kanada och USA. 
Ökar inte andra aktörer efterfrågan på pellets kan det ge stagnerande priser som följd.   
 
I samband med att de billigare (nationella) lösningarna för minskning av växthusgaser 
och övergång till förnybar energi har utnyttjats, kommer dyrare lösningar att stå på tur. 
Detta kommer sannolikt att öka priserna på förnybara bränslen ytterligare, vilket leder 
till att pellets kommer att fortsätta vara energi- och kostnadseffektivt för ett stort antal 
applikationer för konvertering till förnybar energi. Efterfrågan på pellets kommer 
därmed sannolikt att förbli relativt hög och troligen ökande på lite längre sikt.  
 
Ett scenario som kan komma att påverka utbudet av pellets till den europeiska 
marknaden är det i vilket USA och Kanada inför styrmedel för att minska utsläpp från 
kraft- och värmesektorerna. I ett sådant scenario kommer världsmarknadspriserna att 
öka. Ett annat scenario är det i vilket cellulosabaserad drivmedelsproduktion blir 
kommersiell och transportsektorn har en högre betalningsvilja än kraft- och 
värmesektorn. Båda fall skulle bidra till att minska utbudet och pressa upp priserna, 
vilket skulle kunna påverka efterfrågan negativt på lite längre sikt.   
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4.3 Etanol  

Etanol (kallas även etylalkohol) är en alkohol med den kemiska beteckningen C2H5OH. 
Etanol är en produkt som används i drycker och andra livsmedel, samt i den kemiska 
industrin och som bränsle. Dryckesetanolen är det äldsta användningsområdet för etanol 
och är idag det minsta användningsområdet. Området har en låg tillväxttakt bland annat 
beroende på industriländernas minskade konsumtion [56]. 
 
Industrietanolen är en något större marknad. Denna marknad är dock en relativt 
odynamisk marknad där tillväxten varierar mer eller mindre med tillväxt i BNP [56]. 
 
Etanol som fordonsbränsle är det användningsområde som ökar. 2005 utgjorde 
bränslealkoholen 75% av världens etanolproduktion och är det marknadsområde som 
ökar mest tack vare att etanol kan användas som förnybart bränslesubstitut [57]. Etanol 
kan användas som fordonsbränsle i ett flertal applikationer, antingen som renbränsle 
eller som inblandning i varierande grad i bensin eller diesel (Tabell 9). I Europa är även 
etanolderivatet ETBE vanligt. Internationellt pågår forskning för att kunna använda 
etanol i bränsleceller, denna teknik befinner sig emellertid fortfarande på 
forskningsstadiet.  

Tabell 9.  Användningsområden för etanol inom fordonssektorn  

Table 9.  Possible use of ethanol within the transport sector 

Bränsle Innehåll Krav gällande för användning och 
distribution 

E5 och E10 
(låginblandning) 

5 respektive 10 vol% etanol samt 95 
respektive 90 vol% bensin 95 oktan. All 
95-oktanig bensin som säljs i Sverige 
idag innehåller 5% etanol (E5).  

Fordonsanpassning krävs ej. Distribution 
kan ske i befintlig infrastruktur för 
bensin. Inblandning av 5% etanol görs i 
samband med tankning av lastbilar vid 
oljedepå. 

E85 85 vol% etanol och 15% av bensin 95-
oktan. Under kalla vintermånader krävs 
ibland en större bensininblandning. 
Detta regleras av etanoldistributören. 

För att använda E85 krävs s.k. 
bränsleflexibla fordon (FFV). FFV kan 
köras på 0-85% etanol.   

ED95 Etanolbränsle för dieselmotorer 
innehållande 95% etanol och 5% 
tändmedel. 

Endast en publikstation finns. Den ligger i 
Jordbro i Haninge kommun. Övriga 
användare (t ex kommuner som har 
arbetsfordon och bussar som kör på 
ED95) har löst distributionsfrågan genom 
att själva sätta upp egna tankställen.  

ETBE I många EU-länder används etanol som 
råvara för framställning av ETBE, som 
sedan låginblandas i bensinen. 

Fordonsanpassning krävs ej vid 
långinblandning Distribution kan ske i 
befintlig infrastruktur för bensin. 

 
Etanol kan framställas på två sätt, dels genom jäsning (fermentering) och dels på 
syntetisk väg. Den fermenterade etanolen och den syntetiskt framställda etanolen är 
kemiskt sett identiska produkter. Användningsområden för etanol som produkt skiljer 
sig beroende på hur mycket etanolen har renats och hur hög alkoholhalten är.  
 
De råvaror som används för att framställa fermenterad etanol är jordbruksgrödor eller 
skogsprodukter som innehåller socker, stärkelse eller cellulosa. Huvudsakliga råvaror 
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för etanolproduktion är sockerrör, sockerbetor, vete, majs och kassava. Den syntetiska 
etanolen framställs på kemisk väg med fossila råvaror som till exempel olja, gas eller 
kol. Vid raffinering av olja bildas eten som tillsammans med vatten bildar etanol. 
Framställning av etanol på syntetisk väg ger en mer enhetlig produkt än vid 
fermentering.  
 
Enligt en uppskattning av F.O. Lichts från 2003 tillverkas ungefär 5% av etanolen på 
syntetisk väg och ungefär 1% från skogsprodukter. Återstående 94% produceras från 
sockergrödor (54%) och spannmål (40%). Av den etanol som används till bränsle 
produceras ca 61% från sockergrödor och ungefär 19% från majs [56].  
 

4.3.1 Utbud 
Världsproduktionen av etanol uppgick 2009 till 77 miljoner m3 (ca 454 TWh).21 Sett till 
regioner är Nordamerika idag den största producenten, följd av Central- och Sydamerika 
(Figur 29).  
 

 

Figur 29.  Världsproduktion av bränsleetanol fördelat på regioner [58]  

Figure 29.  World production of ethanol per region, [58].  

 
I Nordamerika producerades det strax över 40 miljoner m3 (ca 244 TWh) 2009 och i 
Syd- och Centralamerika strax under 30 miljoner m3 (ca 163 TWh). Europa producerade 
omkring 3,5 miljon m3 (ca 21 TWh) under 2009, något mer än Asien och Oceanien men 
alltså mycket mindre än produktionen i Nord-, Syd- och Centralamerika. Eurasien 
producerade omkring 75 000 m3 (ca 0,5 TWh) under 2009. I Afrika producerades 

                                                 
21 1m3 etanol motsvarar 5,9 MWh 
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omkring 24 000 m3 (ca 0,1 TWh) etanol under 2009. Mellanöstern producerar ingen 
etanol alls.  
 
Sett till producentländer är USA den i särklass största producenten, och producerade 
omkring 41,2 miljoner m3 (244 TWh) under 2009 (Figur 30), vilket i princip motsvarar 
hela den nordamerikanska produktionen. 
 

 

Figur 30.  Större etanolproducentländer, [58]. 

Figure 30.  Larger ethanol producers, [58]. 

 
Fram till 2006 var Brasilien den största etanolproducenten. Under de senaste sex åren 
har dock USA kraftigt expanderat sin produktion och är sedan 2007 världens största 
etanolproducerande land. Brasilien producerade 26 miljoner m3 (ca 154 TWh) under 
2009, vilket var en minskning med omkring 1 miljon m3 (6 TWh) jämfört med året 
innan. Brasilien står därmed för ca 95% av etanolproduktionen i Central- och 
Sydamerika. Kina är den tredje största producenten med en produktion på strax över 2 
miljoner m3 (ca 13 TWh) under 2009. Det är därmed tydligt att de två länder som 
dominerar marknaden på utbudssidan är USA och Brasilien. Övriga länder som 
producerar mindre mängder etanol är Frankrike, Kanada, Tyskland, Thailand, Indien, 
Australien, Sverige, Ungern, Argentina, Kazakstan, Kuba och Rumänien.  
 
Den huvudsakliga råvaran som används för etanolproduktion i Brasilien är sockerrör. 
Även Kuba, Thailand och Australien är länder som använder sig av bland annat 
sockerrör som råvara i etanolproduktionen. Sockerbetor är en huvudsakliga råvaran i 
Frankrike och Tyskland men även Ukraina och Ungern producerar relativt mycket 
etanol med sockerbetor eller sockerbetsderivat som råvaror.  
 
I USA är majs den huvudsakliga råvaran till etanolproduktionen. Även Ungern, 
Rumänien och Argentina tillhör producentländer som använder majsråvara för sin 
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etanolproduktion. Vete (spannmål) används som råvara i Australien, Kanada, Frankrike, 
Kazakstan och Ungern. I Ghana, Thailand, Nigeria, Kongo Kinshasa och även i 
Brasilien används kassava som råvara [56].  
 
Beträffande skog som råvara, är det främst Sverige, USA, Kanada och Finland som 
försöker hitta lönsamma produktionstekniker för att utvinna etanol med skogsprodukter 
som råvara [56].  
 
Den totala etanolproduktionen i EU 27 samt produktionen i de största europeiska 
producentländerna inom EU presenteras i Figur 31. 
 

 

Figur 31.  Etanolproduktion i EU 27 samt produktion i de etanolproducerande europeiska 
länderna [58].  

Figure 31.  Production of ethanol in EU27 and the production of ethanol by other European 
countries, [58].   

 
Under 2009 producerade länderna inom EU 27 totalt strax över 3,5 miljoner m3, ca 
21 TWh). Det är i princip en fördubbling av produktionen sedan 2006. De största 
producenterna är Frankrike och Tyskland som producerar omkring 1,3 miljoner m3 (ca 
7,7 TWh) respektive omkring 750 000 m3 (ca 4,5 TWh) under 2009.  
 
Spanien är det tredje största europeiska producentlandet med en produktion på omkring 
0,5 miljoner m3 (ca 2,7 TWh), följt av Polen och Sverige som båda producerade 
omkring 170 000 m3 (ca 1 TWh), alla siffror gäller 2009.  
 
I de flesta länder rådde relativ stora produktionsökningar under 2008 och 2009. De stora 
produktionsökningarna i Frankrike, Tyskland och Polen berodde dels på att nya 
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produktionsanläggningar togs i bruk, eller att produktionen expanderade i befintliga 
anläggningar. I Sverige ökade produktionen med 75 000 m3. Detta berodde på att 
Agroetanol tog sin produktionsanläggning i bruk under 2008/2009. Agroetanol 
använder huvudsakligen vete som råvara till etanolproduktionen. Generellt sett var den 
huvudsakliga råvaran relaterat till produktionsexpansionen inom EU-27 huvudsakligen 
vete, korn, sockerbetor eller sockerbetsderivat [57][56]. Den årliga genomsnittliga 
produktionsökningen i EU-27 var 50%.  
 
En ytterligare faktor som bidrog till produktionsökningarna under 2008 var de höga 
oljepriserna som rådde under 2008.  
 

4.3.2 Efterfrågan 
Världskonsumtionen av etanol uppgick 2009 till 74 miljoner m3 (439 TWh). Sett till 
regioner är Nordamerika idag den största konsumenten med en konsumtion på 43 
miljoner m3 (254 TWh) under 2009, följd av Central- och Sydamerika som 
konsumerade 23 miljoner m3 (139 TWh) samma år (Figur 32).  
 

 

Figur 32.  Världskonsumtion av etanol per region, [58]. 

Figure 32.  World consumption of ethanol per region, [58].  

 
Nordamerika har länge varit en stor konsument av etanol. Redan år 2002 konsumerades 
mer etanol i Nordamerika än i Central- och Sydamerika (Figur 32).  
 
Europa är fortfarande ett relativt litet konsumentområde med en konsumtion på 4,5 
miljoner m3 (26 TWh). Asien och Oceanien konsumerar ungefär lika mycket som 
Europa medan Eurasien och Afrika konsumerar mycket lite etanol. Mellanöstern 
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konsumerar ingen etanol alls. Den årliga genomsnittliga konsumtionsökningen i världen 
har varit 19% mellan år 2000 och 2009.  
 
De största konsumentländerna, liksom producentländerna, är USA, Brasilien och Kina. I 
USA konsumerades ungefär lika mycket etanol som producerades, omkring 41,8 
miljoner m3 (246 TWh), respektive 41,2 miljoner m3 (244 TWh) under 2009 (Figur 33). 
 

 

Figur 33.  Länder med stor etanolkonsumtion, [58].  

Figure 33.  Countries with a large consumption of ethanol, [58].  

 
Brasilien konsumerade något mindre än vad som producerades inhemskt, omkring 23 
miljoner m3 (135 TWh) jämfört med 26 miljoner m3 (154 TWh) producerad etanol 
under 2009. Under 2009 ökade den inhemska brasilianska konsumtionen med ungefär 
3,3 miljoner m3 (19 TWh) jämfört med 2008. Både USA och Brasilien har dubblerat sin 
konsumtion under perioden 2006 till 2009. Kina konsumerade lika mycket som 
producerades, omkring 2 miljoner m3 (13 TWh).  
 
Under 2009 konsumerade länderna inom EU 27 totalt strax över 4,5 miljoner m3 (26 
TWh). Det är i princip en fördubbling av konsumtionen sedan 2007 (Figur 34). De 
största konsumenterna är Tyskland och Frankrike som konsumerade omkring 1 miljon 
m3 (5,8 TWh) respektive omkring 0,9 miljoner m3 (5,2 TWh) under 2009. Sverige är det 
tredje största europeiska konsumentlandet med en konsumtion på omkring en 0,4 
miljoner m3 (2,2 TWh) under 2009. Det innebär att i Sverige är konsumtionen omkring 
155 000 m3 (0,9 TWh) större än produktionen. Både Spanien och Storbritannien 
konsumerade strax över 300 000 m3 (1,8 TWh) under 2009.  
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Under perioden 2000 till 2009 var den genomsnittliga årliga ökningen av 
etanolkonsumtionen inom EU-27 54%, något större än den årliga genomsnittliga 
produktionsökningen som var på 50%. I de flesta länder inom EU som konsumerar 
etanol ägde relativt stora konsumtions ökningar rum under 2008 och 2009. Den totala 
ökningen mellan år 2008 och 2009 var 26%, vilket var lägre än ökningen mellan 2007 
och 2008 som var 52%. 
 
 

 

Figur 34.  Etanolkonsumtion i EU 27 samt konsumtion i de etanolkonsumerande europeiska 
länderna [58].  

Figure 34.  Consumption of ethanol in EU27 and the consumption of ethanol by other European 
countries, [58].   

 
Den starka konsumtionsökningen mellan 2007 och 2008 samt ökningen mellan 2008 
och 2009 berodde bland annat på omvärldsfaktorer som ett ökat oljepris under 2007 och 
under de första tre kvartalen av 2008. Ökningen berodde även på nationella faktorer 
som t ex styrmedel för ökad användning av förnybara bränslen inom transportsektorn, 
exempelvis miljöbilspremien. Under senare delen av 2008 föll oljepriset, något som 
även speglas i ökningstakten på etanolefterfrågan då etanolkonsumtionstakten minskade 
i samband med och under finanskrisen (Figur 32, Figur 34). De nationella åtgärder som 
påverkade etanolkonsumtionen under perioden påverkades bland annat av EUs 
förnybarhetsdirektiv (Direktiv 2008/28/EG). Direktivet anger att alla EU-länder skall 
uppnå 10% förnybar energi inom transportsektorn till 2020.  
 
På samma sätt som de höga oljepriserna under 2008 bidrog till en ökad produktion av 
etanol, bidrog de till en ökad konsumtion då en ökad inblandning, eller substitution, 
blev fördelaktig [57]. I Sverige var denna substitution fördelaktig under större delen av 
året. Dock märktes effekterna av finanskrisen med sjunkande oljepriser i oktober 2008, 
då priset på E85 ökade jämfört med bensinpriset. Från och med oktober 2008 till och 
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med april 2009 blev det prismässigt mer fördelaktigt för svenska E85-konsumenter att 
tanka bensin istället för E85 i så kallade flexifuel-bilar (Figur 35).  
 

 

* Vid omräkningen av E85 till bensinekvivalenter har Energimyndighetens rekommendation, en 
faktor 1,3, använts. 

Figur 35. Priser för E85 och bensin mätt i kronor per liter i bensinekvivalenter [59] 

Figure 35. Prices for E85 and gasoline, presented as gasoline equivalents, [59]. 

 
Under året därpå, april 2009 till omkring april 2010 var E85- och bensinpriserna ganska 
lika(mätt i bensinekvivalenter), därefter har E85 återigen blivit billigare än bensin. 
Prisfluktuationerna beror på påverkan av någon av de faktorer som driver 
prisutvecklingen. Det kan vara en eller flera av dem som har påverkat priset historiskt 
under perioden, se vidare diskussionen kring prisdrivande faktorer nedan. 
 

4.3.3 Handel med etanol 

4.3.3.1 Handelsklassificering och tullar 
Inom EU gäller fri handel med varor och tjänster. Därmed finns inga tullar på etanol 
mellan EU-länderna. Generellt sett när det gäller tulltaxan, så kan den vara högre för 
industrialiserade länder eller länder som subventionerar sin produktion och där det inte 
finns anledning för EU att gynna förutsättningar för landets utveckling. För 
utvecklingsländer som har möjlighet att öka landets välstånd genom internationell 
handel kan tulltaxan se annorlunda ut. När det gäller import av etanol behöver man ha 
importlicens. Den är inte avgiftsbelagd men tidsperioderna för att söka den är mycket 
korta.  
 
Vid import av etanol till EU från tredje land, beror tullsatsen på vilket 
användningsområde som avses för etanolen. För att definiera användningsområdena 
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används olika klassifikationer. Inom EU används det s.k. KN22-systemet och vid 
internationell handel det s.k. HS23-systemet. I Tabell 10 anges den högsta tulltaxan för 
de KN-nummer som rör handeln med etanol för slutlig användning som drivmedel.  

Tabell 10.  Handelsklasser inom EU för etanolprodukter vid import från tredje land.24 

Table 10.  Traded ethanol products within the EU. Import Duty tariffs for 3rd country trade. 

KN-nr Produktbeskrivning Kommentar EUs tullsatser för etanol  
2207 10 Odenaturerad etanol 

med alkoholhalt av 
minst 80 volym% + 
vatten 

Etanol och vatten 1,77 SEK/liter 

2207 20 Denaturerad etanol (max 
2% bensin)  

Har flera undernummer som 
anger olika 
blandningsalternativ 

0,94 SEK/liter 

3824 90 97 Etanol + bensin, E85, 
E92  

Produkter avsedda att 
användas som drivmedel 

6,5% 

 
De olika klasserna innebär olika tullsatser. KN 2207 10 betecknar odenaturerad etanol 
med en alkoholhalt på minst 80 volymprocent samt vatten. Tullsatsen för KN 220710 är 
1,77 SEK/liter. KN 2207 20 betecknar denaturerad etanol, med max 2% bensin. 
Tullsatsen för denna är 0,94 SEK/liter. KN 3824 90 97 med undernummer betecknar 
olika produkter som är avsedda att användas för drivmedel. Tullsats för dessa är 6,5% 
av tullvärdet [60].  
 

4.3.3.2 Handelsströmmar 
De huvudsakliga handelsströmmarna går från Syd- och Centralamerika till 
Nordamerika, Europa och Asien. Från Asien går även en del etanol till Europa (Figur 
36) [60]. Inom EU handlas bland annat etanol från Nederländerna till Tyskland, från 
Frankrike till Nederländerna och Tyskland samt från Sverige till Belgien. 
 
Etanol som importeras utifrån EU till Norra Europa, inklusive Sverige, handlas ofta via 
Rotterdam eller Amsterdam bland annat som odenaturerad etanol. Även direkt leverans 
till Sverige från länder utanför EU förekommer, både i odenaturerad form och som olika 
bensinblandningar. Hur leveransen till Sverige sker, beror på köparens krav och 
önskemål.  
 
Etanol som kommer till Sverige handlas även mellan länder inom EU. Hur stor del av 
etanolen som kommer från länder utanför EU eller inom EU beror på inköpspriset. 
Detta i sin tur beror bland annat på inhemsk efterfrågan i de stora exportländerna, som 
till exempel Brasilien. Vid hög inhemsk efterfrågan i Brasilien ökar det brasilianska 
etanolpriset, vilket gör europeiska producerad etanol prismässigt konkurrenskraftig 
gentemot de brasilianska etanolpriserna. I en sådan situation ökar den inomeuropeiska 
handeln och import av europeiskt producerad etanol till Sverige ökar.   

                                                 
22 KN = Kombinerad nomenklatur. Grundar sig på det internationella HS-systemet. 
23 HS = Harmoniserade systemet. Har samma ställning som en internationell konvention.  
24 Tullsatserna visar den högsta tulltaxan vid import från tredje land.  
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Figur 36.  Huvudsakliga handelsströmmar för etanol [60] 

Figure 36.  Trade routes for ethanol, [60] 

 

4.3.3.3 Export  
Det största exportlandet för etanol (denaturerad och odenaturerad) är Brasilien som 
exporterade strax omkring 3,3 miljoner m3 (19, 5 TWh) under 2009 (Figur 37) [61].  
 
Detta var en minskning med omkring 1,8 miljoner m3 (11 TWh) jämfört med året innan 
då Brasilien exporterade 5, 1 miljoner m3 (30 TWh). Den fallande exporten beror på att 
Brasilien ökade den inhemska konsumtionen samtidigt som den inhemska produktionen 
minskade. Den största etanolproducenten, USA, var det tredje största exportlandet under 
2009 med en export på omkring en halv miljon m3 (2,9 TWh), men eftersom USA även 
är det största konsumentlandet, ligger exporten betydligt lägre än Brasiliens, som är det 
andra största producent- och konsumentlandet. Frankrike är det andra största export-
landet med en export på omkring 1 miljon m3 (5,85 TWh) under 2009. Frankrikes 
export ökade 2009 jämfört med 2008 då Frankrike exporterade 0,7 miljoner m3 (4 
TWh). 
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Figur 37.  De största etanolexportländerna samt exporterade mängder odenaturerad (KN 2207 
10) och denaturerad (KN 2207 20) etanol 2005-2009, [61]. 

Figure 37.  The largest ethanol exporting countries including the exported amounts (KN 2207 10 
and KN 2207 20), 2005-2009, [61]. 

 

4.3.3.4 Import till de större konsumentländerna 
Den största konsumenten, USA, är också det största importlandet med en import på 
omkring 1,1 miljon m3 (6,2 TWh) under 2009 (Figur 38) [61]. Detta var en minskning 
av importen jämfört med föregående år då USA importerade 2,1 miljoner m3 (12,7 
TWh). 
 
Tyskland är det andra största importlandet (2009) med en import på omkring 1 miljon 
m3 (5,8 TWh). Detta var en ökning från året innan då Tyskland importerade 0,9 
miljoner m3 (5,2 TWh). Det tredje största importlandet under 2009 är Japan, med en 
import på omkring en halv miljon m3, något lägre men ungefär i nivå med året innan. 
Sverige importerade runt 250 000 m3 (1,5 TWh) under 2009, mindre än hälften jämfört 
med år 2008 då Sverige importerade mer än 500 000 m3 (3 TWh). En bidragande faktor 
till detta har sannolikt varit att Agroetanol har ökat produktionen i sin nya anläggning i 
Norrköping som togs i drift under 2008. Denna anläggning har en produktionskapacitet 
på 154 00 m3 (910 GWh). Detta ger Agroetanol en total produktionskapacitet på 
210 000 m3 (1,2 TWh). Andra relativt stora importländer under 2009 var bland annat 
Kanada, Storbritannien, Belgien, Korea, Indien och Frankrike med en import på 
omkring 250 000 m3 (1,5 TWh).  
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Figur 38.  De största etanolimportländerna samt importerade mängder odenaturerad (KN 2207 
10) och denaturerad (KN 2207 20) etanol 2005-2009. [61] 

Figure 38.  The largest ethanol importing countries and the imported amounts (KN 2207 10 and 
KN 2207 20) 2005-2009, [61]. 

 

4.3.4 Marknaden för etanol - Prisdrivande faktorer 
Etanol handlas på världsmarknaden på standardiserade kontrakt. Priset för etanol 
påverkas i mycket hög grad av råoljepriset, men även av priset på socker.  
 
De prisdrivande faktorerna för etanol skiljer sig en del mellan de prisdrivande 
faktorerna för el, pellets och biogas genom att etanol inte används i kraft- och 
värmeproduktion. Efterfrågan kommer huvudsakligen från följande sektorer 

• Transportsektorn 
• Kemisektorn 
• Sjukvårdssektorn 

 
Transportsektorn är den sektor som har den kraftigaste ökningen av efterfrågan. 
Prisdrivande faktorer på efterfrågesidan i denna sektor är bland annat 

‐ Överenskommelser och styrmedel 
EU 
‐ EUs förnybarhetsdirektiv, där andelen förnybar energi skall öka med 20% 

totalt och med 10% inom transportsektorn till år 2020. 
‐ Bränslekvalitetsdirektivet, som från och med 2010 tillåter 10% inblandning 

av etanol i bensin och 7% inblandning av FAME i diesel.  
‐ Hållbarhetskriterier för biooljor och biodrivmedel 
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‐ Regionala och lokala beslut om miljömässiga villkor för transportarbete har 
stor inverkan på den regionala och lokala efterfrågan på biodrivmedel, till 
exempel etanol.  

‐ Offentlig upphandling av regionalt och lokalt transportarbete påverkar även 
efterfrågan på etanol på mikronivå, det vill säga företagsmässig nivå. 
Bilflottor inom hemtjänst, taxinäring etc konverteras genom upphandling till 
miljöfordon, varav etanol är ett alternativ för sådana fordonsflottor 

Företagsmässiga policy-beslut 
‐ Även policy beslut inom privat verksamhet på mikronivå, det vill säga 

företag, påverkar efterfrågan på etanol. För företag som arbetar aktivt för att 
förbättra de miljömässiga avtryck företagets aktiviteter genererar är 
miljöbilsflottor ett alternativ som förbättrar företagets verksamhet ur 
hållbarhetssynvinkel. 

‐ Relativa bränslepriser och substitutionseffekter 
‐ Högre priser på fossila bränslen gör etanol mer attraktivt  

‐ Bränslebytespotential 
‐ Bränslebyten, framför allt i transportsektorn, där den stora ökningen av 

biodrivmedelsanvändningen finns, är en viktig faktor som påverkar 
efterfrågan på etanol.   

‐ Teknologiskifte på lång sikt 
‐ Utvecklingen av nya teknologier för drivmedel inom transportsektorn 

kan komma att påverka efterfrågan på etanol på längre sikt. Exempel på 
sådana tekniker kan vara vätgas och el. 

‐ Utbud av fordon som är anpassade för etanoldrift.  
 
Några av de huvudsakliga prisdrivande faktorerna som påverkar utbudet av etanol är  

‐ Lönsamhet för investeringar etanolproduktion 
‐ Investeringar i produktionsanläggningar begränsas av betalningsviljan för 

etanol respektive konkurrerande bränslealternativ. Den högsta 
betalningsviljan finns inom transportsektorn och ligger på nivån för 
kostnaden för substituerbara bränslen, med hänsyn tagen till anpassad 
beskattning.    

‐ En faktor som påverkar lönsamheten för investeringar är råvarukostnaden. 
Detta gäller både den etanolproduktion som finns idag men även framtidens 
cellulosabaserade etanolproduktion. Blir lönsamheten negativ, genereras 
inga nya investeringar och utbudet ökar inte för att möta efterfrågan 

‐ Priser på substituerbara bränslen 
‐ Ökar priserna på substituerbara bränslen, det vill säga naturgas, bensin, och 

diesel, men även ändra biobränslen, ökar betalningsviljan för etanol. Detta 
kan ge lönsamhet i investeringar i ny produktion och därmed öka utbudet. 

‐ Distributionsmöjligheter 
‐ För att utbudet skall kunna möta efterfrågan måste utbudet kunna nå de 

regioner där efterfrågan finns. Faktiska distributionsmöjligheter blir därför 
en faktor som påverkar det reella utbudet. Genom den så kallade pumplagen 
har infrastrukturen för E85 kraftigt byggts ut i Sverige. 
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‐ Transportkostnader 

‐ Ju längre avstånd etanolen måste transporteras, desto dyrare blir det. 
Transportkostnaderna kan därmed bli gränssättande för det faktiska utbudet 
i en region i ett inledningsskede så länge relativt små volymer transporteras.   

‐ Utbud av biobränsledrivna fordon 
‐ En förutsättning för att konsumenter skall köpa produkten etanol är att det 

finns bra fordon som den kan användas i. Etanoldrivna fordon konkurrerar 
med fordon som kan köras på andra biodrivmedel som biogas och biodiesel.  

‐ Under de senaste åren har flertalet fordonsmodeller för biogasdrift tagits 
fram, både inom segmentet tunga fordon och inom personbilar 

‐ Pris på fossil råolja och socker 
‐ Fossil råolja är det huvudsakliga prissättande substituerbara bränslet  
‐ Alternativt användningsområde för etanolråvaran sockerrör är socker-

produktion. Hög efterfrågan på socker påverkar priserna för råvaran 
sockerrör som även påverkar kostnaden för etanolproduktion.  

‐ Råvara och utbudet av etanol kommer från jordbruksmark. 
Därmed påverkar utbudet av etanol hur mycket av den odlingsbara marken som 
tas i bruk för etanolproduktion. Detta i sin tur påverkas av betalningsvilja från 
olika sektorer. När det gäller etanol är det främst konkurrensen mellan livsmedel 
och drivmedel som är uppmärksammad.  

‐ Framtida utbud av alternativa ersättningsbränslen till diesel. 
Utveckling av olika typer av biodieslar kan i framtiden öka efterfrågan på 
dieseldrivna fordon. Detta kan i sin tur påverka efterfrågan på etanol, och 
därmed påverka även det framtida utbudet.   
 

4.3.5 Bedömning av framtida efterfrågan och priser på etanol 
En av de huvudsakliga prisdrivande faktorerna för etanol är utbudet av (och priset på) 
fossil olja. Ett stort utbud med låga priser på fossil olja (relativt etanol) minskar 
användningen av etanol i transportsektorn. Lågt utbud och höga priser på fossil olja 
(relativt etanol) ökar användningen av etanol i transportsektorn. En sådan situation 
uppstod i Sverige i april 2011 [62]. Genom oroligheter på den globala marknaden, 
framför allt i Nordafrika och i Libyen ökade bensinpriserna till 14,38 SEK/liter. Från 
Libyen, som normalt producerar högkvalitativ bensin, upphörde produktion och export 
och priserna på världsmarknaderna ökade. Prisökningen på bensin ökar 
substitutionseffekterna i relation till etanol och produkten E85. Effekten förstärktes 
genom att man i Sverige gick över från vinterkvalitet till sommarkvalitet i E85, vilket 
innebär en ökad andel etanol i förhållande till bensin i etanol/bensin-blandningen. Detta 
i sin tur innebar minskade energi- och koldioxidskatter för produkten E85 i 
konsumentledet och priset på E85 minskade med 50 öre till 9,44 SEK/liter. 
Prisskillnaden mellan E85 och bensin blev därmed nästan fem kronor. 
Bränsleförbrukningen är ca 35% högre för etanoldrivna fordon, vilket innebär att 9,44 
SEK/l E85 motsvarar ca 12,74 SEK/ l bensinekvivalenter. Det är 1,60 kronor lägre än 
bensinpriset på 14,38 SEK/l.  
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Etanol handlas på flertalet börser i bl a Europa, USA och Brasilien. Handeln omfattar 
etanolvolymer från flertalet olika råvaror (t ex sockerrör, spannmål, majs) och 
framställningsprocesser (t ex varierar utformningen i ett bioenergikombinat). 
Produktegenskaperna (inom samma kvalitetsklassning) för etanolen är emellertid de 
samma oavsett råvara eller framställningsprocess. Varierande råvaror och 
framställningsprocesser innebär dock att produktionskostnaderna och därmed 
lönsamhetsmarginalerna för producenten varierar. Under de senaste åren har priserna på 
etanol varierat relativt mycket under året (Figur 39) [63].  
 

 

Figur 39.  Historiska etanolpriser från december 2005 till och med 27 april 2011 (odenaturerad 
etanol, €/m3fritt Rotterdam, där produkten kommer antingen kommer från EU eller 
säljs från tredje land inklusive tull). [63] 

Figure 39. Price development of ethanol from December 2005 until April 2011, [63].  

 
Orsakerna till prisvariationerna kan vara flera. I Figur 39 kan ses att under 2008 med 
extremt höga oljepriser innan finanskrisen, ökade även etanolpriserna. Prisminskningen 
under perioden därpå kan även denna bero på effekter från finanskrisen, då betydligt 
färre varor efterfrågades och fraktades över Atlanten. När väldens ekonomier börjar 
stabiliseras efter finanskrisen, har även efterfrågan på etanol ökat och därmed även 
handeln och etanoletanolpriset.  
 
Historiskt har dock efterfrågan på etanol ökat kraftigt, vilket även priserna har gjort, sett 
över längre sikt [64].  
 
De internationella etanolpriserna låg i slutet av november 2010 (v.47) på omkring 5570 
SEK/m3 för ett kontrakt med fri leverans till hamn i nordvästra Europa (FOB NWE) 
[65]. Prisutvecklingen mellan augusti och november 2010 har varit något ökande, 
främst beroende på högre produktionskostnader, dåliga skördar samt efterfrågan av 
råvarorna för både livsmedels- och drivmedelsproduktion. Under samma period har ett 
antal produktionsanläggningar för syntetisk etanol varit ur drift [64].     

0

20

40

60

80

100

0

100

200

300

400

500

600

700

07‐dec‐05 07‐dec‐07 07‐dec‐09

€/
M
W
h

€/
m
3

Lägst Högst Medel



VÄRMEFORSK 
   
 

67 
 

 
I takt med att den globala efterfrågan på energi från biobränslen inom olika sektorer 
ökar, är det sannolikt att även efterfrågan på etanol, framför allt från transportsektorn, 
kommer att öka. Under de 10 senaste åren har det skett en mycket kraftig ökning av 
etanolkonsumtionen (Figur 32), och i takt med utbyggnad av produktion och 
infrastrukturella system anpassade för ett visst ett visst bränsle, är det inte troligt att 
efterfrågan kommer att minska, snarare att öka. Detta gäller även för 
etanolkonsumtionen, framför allt inom transportsektorn. På global nivå, är Brasilien och 
USA de två största länderna för både produktion och användning av etanol, där även 
produkter och infrastruktur är anpassad för etanolbränsle.  
 
De stora etanolkonsumerande regionerna USA, Brasilien och Europa har ökat sin 
konsumtion kraftigt under de senaste åren, dock med viss konjunkturmässig påverkan. 
Den framtida konsumtionen i ett kort och medellångt perspektiv kommer sannolikt att 
fortsätta att öka. Detta påverkas bland annat av internationella och nationella åtaganden 
och styrmedel för att öka andelen förnybar energi. Andra viktiga påverkansfaktorer är 
att i de stora etanolkonsumerande regionerna och länderna finns utbyggd infrastruktur 
för att en ge en effektiv distribution och användning. I takt med att denna infrastruktur 
har byggts ut har även fordon anpassade efter etanol tagits fram och som ur 
konsumenternas synvinkel kan ersätta fossildrivna fordon (tunga fordon som bussar och 
lastbilar, som framför allt används i regionala eller lokal flottor samt personbilar med 
till exempel motsvarande prestanda som fossila drivmedel). 
 
En konkurrerande faktor gentemot etanol som bränsle är utvecklingen av biodiesel. 
Utveckling av olika typer av biodieslar kan i framtiden öka efterfrågan på dieseldrivna 
fordon. Detta kan i sin tur påverka efterfrågan på etanol, och därmed påverka även det 
framtida utbudet av etanol. Dock är etanol idag det största biodrivmedlet inom 
transportsektorn och kommer att vara ett av de dominerande biodrivmedlen även inom 
den kommande 20-årsperioden. Orsaken till detta är att den befintliga fordonsflottan, 
sett både ur ett världsmarknadsperspektiv och i sett svenskt perspektiv, kommer att 
finnas kvar på marknaden under motsvarande period och kommer att fortsätta att 
efterfråga etanol.   
 
Parallellt med detta kommer andra biodrivmedel att utvecklas. Det bränsle som har den 
lägsta produktionskostnaden ställt i förhållande till krav på klimatnytta och hållbarhet 
kommer att blir det dominerande bränslet. Vad gäller den framtida flottan ur svenskt 
perspektiv är dieselbilar idag den dominerande tekniken vad gäller nybilsförsäljning, 
både när det gäller personbilsflottan och fordon för tunga (långväga) transporter. Blir 
det möjligt att använda biodiesel i en dieselmotor (i princip) utan konvertering när 
biodiesel introduceras på marknaden i större skala, kan biodiesel i framtiden bli 
dominerande på den svenska marknaden i förhållande till etanol under den kommande 
20-årsperioden då det inte finns samma möjlighet för befintliga bensindrivna fordon.  
 
I länder där produkter och infrastruktur inte är utbyggda i lika hög grad, kan 
drivmedelsetanol komma att få konkurrens från andra biodrivmedel, som till exempel 
olika biodiesel- eller biogasbränslen. På längre sikt, beroende på utvecklingstakten för 
andra biodrivmedel, beror den framtida efterfrågan av etanol sannolikt mycket på vilka 
produkter och vilken infrastruktur som utvecklas snabbast och mest kostnadseffektivt av 
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sådana bränslen. På grund av att råvarorna för produktion av de biodrivmedel som finns 
på marknaden idag direkt konkurrerar med råvaror i livsmedelskedjan, vilka dessutom 
är mindre energieffektiva än många av de biodrivmedel som utvecklas idag (sett ur ett 
sk well-to-wheel perspektiv25), kommer det sannolikt på sikt bli nödvändigt att byta ut 
en del av denna råvara mot exempelvis cellulosaråvara från skogsavfall. Finns då redan 
existerande infrastruktur för etanol kan detta bidra till att efterfrågan på etanol kommer 
att fortsätta att vara hög, eller ökande under längre tid framöver.  
 

4.4 Biogas / Bio-SNG 

Biogas bildas antingen vid rötning av organiskt material eller vid förgasning (Bio-SNG 
(Synthetic Natural Gas)). Förgasningstekniken är under utveckling och idag produceras 
all biogas med rötningstekniken. I detta kapitel används fortsättningsvis benämningen 
biogas, även om det i den resterande rapporten huvudsakligen används benämningen 
Bio-SNG. Anledningen till detta är att den produkt som finns på marknaden idag är 
metangas från rötning, dvs biogas. Biogas innehåller huvudsakligen metan och 
koldioxid samt mindre mängder av andra gaser som t.ex. svavelväte. Beroende på 
råvara och övriga produktionsförutsättningar består biogas av ca 55 - 80% metan och ca 
45 – 20% koldioxid. Högre metanutbyten fås i regel vid samrötning av olika organiska 
material. 
 
Biogasen kan antingen användas direkt för förbränning (produktion av värme och el) 
eller uppgraderas för användning som fordonsbränsle eller införande i ett 
gasdistributionsnät. Uppgraderingen innebär att biogasens energiinnehåll höjs till 
fordonsgasstandard genom att framförallt koldioxid avskiljs. Slutligen krävs att gasen 
komprimeras, dvs trycksätts, till ca 200 bar innan den tankas i fordon speciellt 
anpassade för gasdrift. För gas som skall införas i ett gasdistributionsnät krävs 
komprimering till ca 4 bar. Komprimerad gas benämns även CNG (Compressed Natural 
Gas). 
 
Personbilar för gasdrift har oftast två tankar, en för gas och en för bensin. Samma motor 
används för båda bränslena och bilen kopplas automatiskt om till bensindrift om gasen 
skulle ta slut. Motorer för tyngre fordon som bussar och lastbilar är normalt anpassad 
för att köra på enbart gas. Den vanligaste motorn vid gasdrift är ottomotorn. Dual-fuel-
motorn är en annan variant som nu börjar introduceras på marknaden. Denna motor kan 
köras på både diesel och fordonsgas och har en låg bränsleförbrukning. 
 
Naturgas och biogas kan också distribueras i flytande form och benämns då LNG 
(Liquefied Natural Gas) respektive LBG (Liquefied Bio Gas). Distributionen av LNG 
och LBG sker i s.k. cryotankar, se kapitel 8.5.  
 
Gas i flytande form har två fördelar. För det första krävs mindre tankvolym vilket ökar 
fordonets körsträcka (gäller framförallt tunga fordon). De positiva effekterna av 
reducerad tankvolym har fått flera internationella lastbilstillverkare att introducera den 
s.k. dual-fuel tekniken med LNG-tankar. För det andra kan distribution ske på ett 
                                                 
25 Well-to-wheel analys, är en form av livscykelanalys som används för att bestämma fordonsbränslets 
effektivitet från framställning till erhållen transporterad sträcka i fordonet. 
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kostnadseffektivt sätt även då förutsättningar för inmatning på naturgasnätet saknas. 
Introduktion av LBG via kryoteknik pågår nu bl a i Sverige. (se vidare kapitel 8.5) 
 

4.4.1 Utbud 
Inom EU-27 producerades under 2006 totalt 62 TWh biogas, vilket är en ökning på 
drygt 10 TWh sedan 2004. Drygt 50% utgörs av deponigas, ca 20% är biogas från 
avloppsreningsverk och ca 30% härstammar från övriga källor bl a jordbruksavfall samt 
samrötningsanläggningar. De senaste tre åren har den största ökningen skett inom det 
sistnämnda området. 
 
I Europa är Tyskland den största biogasproducenten med närmare 4000 biogas-
anläggningar. Ökningstakten (antalet anläggningar) har dock minskat under de senaste 
åren. Förklaringen spås ligga i ökade substratpriser. [66]  
 
Enligt Energigas Sverige (vilka sammanställer statistiken för biogas) kommer inte 
statistik för 2010 ut förrän i oktober 2011 varför den inte redovisas i denna rapport. Vad 
gäller deponigasen är det endast den uppsamlade energimängden biogas som visas då 
faktisk produktion inte är mätbar. Gasproduktion från de anläggningar som inte finns 
med i statistiken har uppskattats och fördelats mellan de olika anläggningskategorierna 
och finns med i diagrammet för alla år förutom för år 2009. För år 2009 uppskattas den 
totalt till 11 GWh men har inte fördelats mellan de olika anläggningskategorierna och är 
därför ej inkluderad i diagrammet. Den svenska biogasproduktionen uppgick 2009 till 
1,4 TWh och sker vid 230 anläggningar varav 136 avloppsreningsverk, 57 deponier, 21 
samrötningsanläggningar, 4 industrier och 12 gårdsanläggningar. Under år 2008 fanns 
37 uppgraderingsanläggningar. Uppgradering till naturgaskvalitet sker på ett 40-tal 
anläggningar. Under 2009 tillfördes biogas naturgasnätet på sju platser [67]. Under 
2009 ökade produktionen från samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar medan 
biogasproduktionen i deponierna och industrianläggningarna minskade. För 
avloppsreningsverken var situationen oförändrad. I [67] visas utvecklingen av 
biogasproduktionen per anläggningskategori för åren 2005-2009. 
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Figur 40.  Biogasproduktionen i Sverige per anläggningskategori år 2005-2009, [67]. 

Figure 40.  Biogas production in Sweden divided in different plant categories, 2005-2009, [67]. 

 
De fem största biogasproduktionsanläggningarna är [68]  

• Stockholm Vatten, Henriksdal, 5 700 000 Nm3/år 
• GRYAB, 5 100 000 Nm3/år 
• Svensk Biogas, 4 700 000 Nm3/år 
• Laholms biogas, 3 000 000 Nm3/år 
• Stockholm Vatten, Bromma, 3 000 000 Nm3/år 

 
Ett antal anläggningar är planerade från 2011 och framåt. De flesta av dessa har en 
mycket stor planerad produktionskapacitet.  
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Tabell 11.  Sverige större i drifttagna och planerade biogasproduktionsanläggningar med 
uppgraderingsanläggning.26 

Table 11.  Existing and planned biogas production plants in Sweden, which have capabilities 
for production of transport gas.  

Producent Stad Gas/rågas 
[Nm3/år] 

I drifttagande av 
anläggningen 

Kommentar 

Biogas Gotland Gotland 1 700 000   
Bodens kommun Boden 600 000   
Borås kommun Borås 700 000   
Eskilstuna Energi&Miljö Eskilstuna 400 000   
Eslöv kommun Eslöv 37 000   
Falköpings kommun Falköping 570 000   
GRYAB Göteborg 5 100 000 1992/2007  
Jönköpings kommun Jönköping 250 000   
Kalmar 
vatten&renhållning 

Kalmar 50 000   

Karlskoga biogas Karlskoga 5 000 000 2012 LBG 
Katrineholm Biogas Katrineholm 3 000 000 2010  
Kristianstad Renhållning Kristianstad 1 100 000   
Laholms biogas Laholm 3 000 000   
Lidköping kommun Lidköping 600 000 2011 LBG 
Mittsverige Vatten Sundsvall 600 000 2010 LBG 
Motala kommun  Motala 400 000 2009  
Norrköping Vatten/Eon Norrköping 870 000   
NSR Återvinning Helsingborg 1 300 000   
NSR Återvinning Helsingborg 15 000 000 2012 LBG 
Skellefteå kommun Skellefteå 3 100 000   
Stockholm Gas Stockholm 

Skarpnäck 
10 500 000 2011  

Stockholm Vatten Bromma 3 000 000 2000  
Stockholm Vatten Stockholm 

Henriksdal 
5 700 000 2003  

Stockholm Vatten Stockholm 
Loudden 

750 000 2010 Ingen 
uppgraderingsanläg

gning 
Svensk Biogas Linköping 4 700 000 1997  
Telge Nät Södertälje 1 800 000 2010 Ingen 

uppgraderingsanläg
gning 

Trollhättans kommun Trollhättan 970 000   
Ulricehamns Energi Ulricehamn 10 000   
Uppsala kommun Uppsala 1 300 000   
VAFAB Miljö AB Västerås 600 000 2005  
VA-verket Skövde 80 000   
Varberg kommun Varberg 2 000 000   
Västblekinge Miljö AB Mörrum 1 600 000   
Wrams Gunnarstorp Bjuv 2 100 000 2006  
Örebro kommun Örebro 600 000 2009  
 
                                                 
26 Eftersom det inte är känt hur stor del av den producerade biogasen som utgörs av rågas respektive 
uppgraderad biogas, är det inte möjligt att beräkna den sammanlagda produktionen i MWh eftersom rågas 
och uppgraderad biogas har olika värmevärden.  
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4.4.2 Efterfrågan i Sverige 
Eftersom biogas är en lokal, eller regional produkt är det relevant att studera efterfrågan 
ur svenskt perspektiv. I Sverige ökar efterfrågan på biogas, framför allt inom 
transportsektorn som efterfrågar uppgraderad biogas. Under 2009 fördelades 
användningen av biogas enligt följande: (1) värme, 667 GWh; (2) el, 64 GWh; (3) 
uppgradering, 488 GWh; (4) fackling, 135 GWh; (5) Saknad data, 9 GWh Figur 41. Den 
totala användningen år 2009 var 1363 GWh.  
 

 

Figur 41.  Användning av biogas år 2005-2009 i GWh. [67] 

Figure 41.  Use of biogas (GWh) in 2005-2009, [67].  

 
I dagsläget finns ett 90-tal tankställen för fordonsgas. Dessa är huvudsakligen 
lokaliserade i sydvästra Sverige samt Stockholm. De kvalitetskrav som finns på biogas 
då den används som fordonsbränsle visas i Tabell 12. 
 

Tabell 12.  Kvalitetskrav på biogas som fordonsbränsle [69] 

Table 12.  Quality requirements for biogas as transportation fuel, [69]. 

Standard Kommentar 
Typ A 
(SS 15 54 38) 

Används i fordon utan lambdasond.  
Metanhalt: 96 ± 1% 
Wobbeindex: 44,7 – 46,4 MJ/m3 
 

Typ B 
(SS 15 54 38) 

Används i fordon med eller utan lambdasond.  
Metanhalt: 96 ± 2% 
Wobbeindex: 43,9 – 47,3 MJ/m3 
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4.4.3 Marknaden för biogas - Prisdrivande faktorer biogas 
Marknaden för biogas är vanligtvis lokal (såvida den inte matas in på naturgasnätet). 
Priset kan därmed variera mellan olika orter och beror på det lokala bränslebehovet, 
priser för andra bränslealternativ samt möjligheter till distribution av gasen. Tillgången 
på substrat avgör den framtida produktionspotentialen av biogas (via rötning) i ett 
område.  
 
Prisbildningen för biogas beror bland annat på naturgaspriserna, distributionskostnader, 
substratkostnader och investeringskostnader för biogasproduktionsanläggningar. 
Biogaspriserna styrs av ett flertal faktorer från både utbud och efterfrågesidan.  
 
De huvudsakliga prisdrivande faktorerna som påverkar efterfrågan på biogas är:  

‐ Överenskommelser och styrmedel 
Internationella 
‐  Överenskommelser om kvantitativa utsläppsreduktioner 
‐ Handel med utsläppsrätter 
‐ Ökade miljöregleringar när det gäller svavelutsläpp i farvatten runt de 

nordiska länderna (vilka kan komma att öka användningen av biogas som 
drivmedel inom sjöfarten) 

EU 
‐ EUs förnybarhetsdirektiv, där andelen förnybar energi skall öka med 20% 

totalt och med 10% inom transportsektorn till år 2020. 
‐ Hållbarhetskriterier för biooljor och biodrivmedel 

Nationella 
‐ Elcertifikatsystemet 
‐ Energiskatter 
‐ Koldioxidskatter 
‐ Stöd till biogas genom Landsbygdsprogrammet 
‐ (Tidigare KLIMP-stöd) 
‐ (Tidigare Miljöbilspremie) 

Regionala och lokala policy-beslut 
‐ Biogas är till stor del en regional och/eller lokal produkt. Regionala och 

lokala beslut om miljömässiga villkor för transportarbete har stor inverkan 
på den regionala och lokala efterfrågan på biogas.  

‐ Offentlig upphandling av regionalt och lokalt transportarbete påverkar även 
efterfrågan på biogas på mikronivå, det vill säga företagsmässig nivå. 
Bilflottor inom hemtjänst, taxinäring etc konverteras genom upphandling 
till miljöfordon, varav biogas är att vanligt förekommande alternativ för 
sådana fordonsflottor 

Företagsmässiga policy-beslut 
‐ Även policy beslut inom privat verksamhet på mikronivå, det vill säga 

företag, påverkar efterfrågan på biogas. För företag som arbetar aktivt för 
att förbättra de miljömässiga avtryck företagets aktiviteter genererar är 
miljöbilsflottor ett alternativ som förbättrar företagets verksamhet ur 
hållbarhetssynvinkel. 

‐ Relativa bränslepriser och substitutionseffekter 
‐ Högre priser på fossila bränslen gör biogas mer attraktivt  
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‐ Bränslebytespotential 
‐ Bränslebyten, framför allt i transportsektorn, där den stora ökningen av 

biogasanvändningen finns, är en viktig faktor som påverkar efterfrågan på 
biogas. Användningen av biogas i kraft- och värmesektorn har stagnerat 
och till och med minskat något under de senaste åren. Biogas för 
uppvärmningsändamål används företrädelsevis i anläggningar anslutna till 
biogasproduktion. I takt med att antalet sådana anläggningar ökar kan 
eventuellt även denna typ av användning öka något, baserat på den 
historiska utvecklingen är det dock ingen faktor som kommer att driva 
efterfrågan i någon större omfattning.    

‐ Teknologibyte på lång sikt 
‐ Biogasens kvalitet  

‐ Kostnad för propan 
‐ Utbud av fordon som är anpassade för gasdrift 

‐ Persontransporter 
‐ Tyngre transporter 

 
Några av de huvudsakliga prisdrivande faktorerna som påverkar utbudet av biogas är:  

‐ Lönsamhet för investeringar i biogasproduktion i regionen. 
‐ Produktion av biogas är relativt sett dyrare än produktion av naturgas och 

andra fossila bränslen. För att utbudet skall kunna uppstå måste det vara 
lönsamt för företag att investera i biogasanläggningar. 

‐ Investeringar i produktionsanläggningar begränsas av betalningsviljan för 
biogas. Den högsta betalningsviljan finns inom transportsektorn och ligger 
på nivån för konsumentkostnaden för substituerbara bränslen.    

‐ En faktor som påverkar lönsamheten för investeringar är kostnaden för 
substrat. I takt med att marginalkostnaden för substrat ökar, blir den totala 
produktionskostnaden högre. Det gör att lönsamhetsmarginalerna minskar, 
når break-even eller blir negativa. Når en anläggning break-even fortsätter 
företaget att producera så länge dess rörliga kostnader täcks. Blir den 
långsiktiga lönsamheten negativ, genereras inga nya investeringar och 
utbudet ökar inte för att möta efterfrågan 

‐ Priser på substituerbara bränslen 
‐ Ökar priserna på substituerbara bränslen, det vill säga naturgas, bensin, 

diesel, men även ändra biobränslen, ökar betalningsviljan för biogas. 
Detta kan ge lönsamhet i investeringar i ny produktion och därmed öka 
utbudet. 

‐ Distributionsmöjligheter 
‐ För att utbudet skall kunna möta efterfrågan måste utbudet kunna nå de 

regioner där efterfrågan finns. Faktiska distributionsmöjligheter blir därför 
en faktor som påverkar det reella utbudet. 

‐ Transportkostnader 
‐ Möjlighet att transportera biogas finns. De huvudsakliga 

distributionsformerna är  
‐ Via transmissionsnätet för naturgas 
‐ Via lokala gasnät (biogas/naturgas) 
‐ Via lastbil/tåg/båt 
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‐ Ju längre avstånd biogasen måste transporteras, desto dyrare blir det. 
Transportkostnaderna kan därmed bli gränssättande för det faktiska 
utbudet i en region.   

‐ Pris på fossil råolja 
‐ Produkter från fossil råolja är de huvudsakliga prissättande substituerbara 

bränslena. 
‐ Utbud av biogasdrivna fordon 

‐ En förutsättning för att konsumenter skall köpa produkten biogas är att det 
finns bra applikationer som den kan användas i.  

‐ Under de senaste åren har flertalet fordonsmodeller för biogasdrift tagits 
fram, både inom segmentet tunga fordon och inom personbilar 

‐ Även sjöfarten är ett område där biogasen kommer att öka till följd av 
hårdare miljöregleringar när det gäller svavelutsläpp i farvatten runt 
Norden. 

 
För närvarande planeras uppförande av flera större produktionsanläggningar för biogas 
och Bio-SNG (dvs baserade på rötning respektive termisk förgasning) som är belägna i 
relativt nära anslutning till det befintliga naturgasnätet i Sydsverige (se kapitel 7.2 och 
8.5.1). Dessa och liknande projekt kan tänkas öka andelen biogas/Bio-SNG i 
naturgasnätet väsentligt framöver, dock kan det antas vara troligt att en stor del av detta 
kommer att användas som fordonsgas pga produktionskostnaden som är så hög att det 
inte är lönsamt att föra in Bio-SNG utan någon form av grön kreditering (se kapitel 7.3). 
Det finns även ett flertal planerade projekt för biogasproduktion på andra ställen i landet 
där nya anläggningar byggs eller där befintliga anläggningar byggs ut.  
  

4.4.4 Bedömning av framtida efterfrågan och prisutveckling för 
biogas 

Användningen av uppgraderad biogas inom kraft- och värmesektorn är relativt sett liten 
eftersom transportsektorn har en högre betalningsvilja för uppgraderad biogas. Kraft- 
och värmesektorn har möjlighet att använda sig av betydlig mindre rena bränslen. Ett 
sådant är ej renad biogas (rågas). Kraft- och värmesektorn har även möjlighet att 
använda sig av andra typer av biobränslen som till exempel fasta träbränslen. Dock är 
detta användningsområde fortfarande det största området, om än stagnerande. 
 
Användningen av uppgraderad biogas inom transportsektorn är det område där 
efterfrågan växer snabbast och betalningsviljan är högst. Det är därför rimligt att anta att 
detta kommer att vara den prissättande sektorn för biogas både på kort och på lång sikt. 
Prisnivån på bränslen från fossil olja är prissättande i transportsektorn. Styrmedel och 
lagar både på internationell och på nationell nivå ökar den totala efterfrågan på 
biobränslen inom olika sektorer och en ökad efterfrågan gör att det är sannolikt att den 
generella prisnivån på biobränslen ökar. Betalningsviljan i transportsektorn är dock hög 
och ökar prisnivåerna för fossila bränslen inom denna sektor, kommer även 
biogaspriserna öka. Priserna på biogas jämfört med fossila bränslen och E85 
presenterade i bensinekvivalenter visas i Figur 42. 
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Figur 42.  Priser på biogas jämfört med substituerbara fossila drivmedel samt E85, alla priser 
är inklusive alla skatter. [70], [71] 

Figure 42.  Biogas prices compared with fossil fuels and E85, all prices includes taxes, [70], 
[71].  

 
Priset på biogas sätts i regel cirka 20% under gällande bensinpris, vilket stigit de senaste 
åren och fortfarande stiger. För biogas och naturgas finns ingen statistik förrän april 
2009. Den genomsnittliga ökningen av naturgaspriserna för april till december 2009 
samt för januari till december 2010 var 6%. Den motsvarande genomsnittliga ökningen 
av biogaspriserna för april till december 2009 samt för januari till december 2010 är 
5%. Motsvarande genomsnittliga prisökningar av bensinpriser och dieselpriser under 
2009 och 2010 var 2 respektive 1%, det vill säga biogas och naturgas har haft en 
kraftigare prisutveckling än bensin och diesel. Den årliga genomsnittliga ökningen i 
bensinpris mellan 2005 och 2010 har varit 4%. Motsvarande för diesel är 2%.  
 
Med ökade krav på användning av förnybar energi i transportsektorn är det rimligt att 
anta en fortsatt efterfrågeökning, och därmed prisökning på biogas. Eftersom den 
procentuella prisökningen har varit större för biogas och naturgas än för fossila 
råoljebaserade drivmedel pekar utvecklingen på att efterfrågeökningen gällande biogas 
är större i förhållande till utbudsökningen jämfört med motsvarande för fossila 
drivmedel. Det innebär att prisskillnaderna mellan biogas och fossila råoljebaserade 
drivmedel kan komma att minska.  
 
Enligt Energigas Sverige, 2010 finns ett femtiotal biogasprojekt i Sverige där antingen 
nya anläggningar byggs eller där befintliga anläggningar byggs ut [72]. Om dessa 
projekt realiseras, skulle den svenska biogasproduktionen kunna uppgå till närmare 3,8 
TWh år 2013. Den totala svenska potentialen är uppskattad till 16 TWh i 
Energimyndighetens rapport [73]. Dock är det inte angivet inom vilken tidshorisont. 
Potentialen för biogas är idag enligt Linné et al., 2008 [74] uppskattad till ungefär 15 
TWh, exklusive råvara från skog. Inkluderas skogsråvaran, är potentialen för Bio-SNG, 
biogas producerad från restavfall från skogsråvara genom förgasning, stor, och 
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uppskattas i studien till 74 TWh metan per år 2015. Dock är det inte klart i hur hög grad 
denna teknik är kommersialiserad inom tidshorisonten. Göteborg Energi bedömer att 
deras anläggning i Göteborg skall tas i drift under 2012. E.ON bedömer en möjlig drift-
sättning av sin anläggning till 2015 [75], [76] (se kapitel 7.2). Om anläggningar som 
dessa tas i kommersiell drift finns stora möjligheter att utveckla användningen av 
biogas.  
 
Biogas är ett bränsle som inte bara är miljövänligt, det tillvaratar dessutom samhällets 
restresurser och avfall. Dock är det fortfarande relativt dyrt att producera och 
infrastrukturella satsningar är inte ännu tydliga för konsumenterna. Dock växer både 
efterfrågan och produktion kontinuerligt och i konsumentledet är biogas ett 
förhållandevis kostnadseffektivt bränsle. Även utvecklingen av biogasdrivna fordon har 
ökat markant de senaste åren, både vad gäller personbilar och fordon för tunga 
transporter. Framför allt inom lokala och regionala flottor som till exempel bussar och 
lokalt upphandlade tjänster, till exempel hemtjänst, ökar efterfrågan på biogas som ett 
klimateffektivt bränsle, vilket det sannolikt kommer att göra inom en lång framtid.  
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5  Kombination av produktion av bio-pellets med 
kraftvärme- eller sågverksproduktion  

Produktion av biopellets är en relativt enkel process där finfördelad bioråvara (oftast 
trädråvara) torkas ner till c:a 10% fukthalt för att därefter pressas genom matriser i en 
pelletsmaskin. Pelletsmaskiner genererar en kompakt slutprodukt med diametern 6-8 
mm och längden 10–30 mm. 
 
Traditionell torkutrustning i biopelletsprocessen omfattar en biobränsleeldad förugn 
som genererar heta rökgaser och som torkar materialet genom direktkontakt i en 
roterande trumma. Denna process medför måttliga investeringskostnader men har 
nackdelen att materialet blir delvis kontaminerat av restprodukter från förbränningen 
och att energipotentialen från förbränningen enbart utnyttjas för torkning. 
 
För kraftvärmeproduktion i kombination med produktion av pellets finns i princip två 
alternativa processutformningar. Dessa baseras på val av torkmetod för pelletsråvaran, 
vilket i sin tur ger olika tekniska och ekonomiska förutsättningar för integreringen. De 
två torkprocesslösningar som är vanligast i sådana sammanhang är ångtorkning och 
torkning med hetluft i en bandtork. Eventuellt kan även dessa torkprocesser kombineras, 
t ex genom förtorkning i en bandtork och sluttorkning i en ångtork. Förutom 
bandtorkning finns en del andra tekniska lösningar för indirekt torkning men dessa är 
ovanliga och behandlas inte vidare i denna rapport. 
 
I generella termer kan sägas att ångtorkning lämpar sig bäst för integrering med 
verksamheter där värmebehovet är relativt stort. Detta eftersom ångtorkning är en mer 
komplicerad teknik än bandtorkning, vilket i sin tur innebär att investeringskostnaden 
för en ångtork (inkl. ånggenerator) är i intervallet 50-100% högre än för en bandtork 
med motsvarande kapacitet. Viktiga skillnader mellan teknikerna är att ångtorkningen 
ger en lägre elproduktion än bandtorkningen men däremot är totalverkningsgraden per 
använt bränsle högre (se vidare kapitel 5.4). Den lägre bränslekostnaden måste således 
uppväga den högre investeringskostnaden.  
 
I Sverige finns två anläggningar och i Norge en anläggning där ångtorkning används för 
integrering av pellets- och kraftvärmeproduktion. De svenska anläggningarna ägs båda 
av Skellefteå Kraft och anläggningarna är lokaliserade i Hedensbyn och i Storuman. 
Enligt författarnas kännedom finns än så länge inga kombinatanläggningar i Sverige 
som utnyttjar tekniken med bandtorkning.  
 
Ett annat alternativ till pelletsproduktion med rökgastorkning är integrering med 
sågverksamhet. Detta innebär alltså att integreringen inte bara sker på 
värme/energisidan utan även samverkan kring råvaruhanteringen kan se, dvs 
pelletstillverkningen tar hand om biprodukterna från sågverket. Eftersom även större 
sågverk har en liten, åtminstone i jämförelse med kraftvärmeanläggningar, 
värmeproduktion är bandtorkning det torkalternativ som oftast diskuteras för integrering 
mellan pellets- och sågverksproduktion. Det är även det torkalternativ som studeras i 
föreliggande studie. 
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Flera pelletsanläggningar ligger i dag i anslutning till sågverk. Emellertid är 
integreringen begränsad till ett visst utbyte av hetvattenflöden. Några anläggningar där 
pellets- och kraftproduktion kombinerats med produktion av värme till virkestorkar 
finns inte i Sverige (dock finns ett antal anläggningar på kontinenten). Den stora 
fördelen med samlokalisering är emellertid möjligheten att säkra den långsiktiga 
råvaruförsörjningen till pelletsproduktionen genom att utnyttja biprodukter från 
sågverksproduktionen.  
 
Det finns således flera möjligheter till integrering av produktion av pellets med annan 
verksamhet. I föreliggande studie behandlas följande: 
 
• Pelletsproduktion integrerad med kraftvärmeproduktion, dvs produktion av 

pellets samt el och fjärrvärme. Två alternativa torkprocesser studeras; 
ångtorkning och bandtorkning. Detta alternativ kräver närhet till 
fjärrvärmenät.  
 

• Pelletsproduktion integrerad med sågverksproduktion, dvs produktion av 
el, pellets och torkvärme till virkestorkar Detta alternativ kräver närhet till 
sågverk.  

 
I nedanstående avsnitt görs översiktliga beskrivningar av de olika 
integreringsutformningarna med kommentarer kring de tekniska och ekonomiska 
förutsättningar som följer med endera utformningen.   
 

5.1 Pelletsproduktion integrerad med kraftvärmeproduktion 

5.1.1 Processbeskrivning – Pelletsproduktion via ångtorkning 
Ångtorkstekniken, se Figur 43, består av ett slutet kretslopp där råmaterialet cirkulerar 
med hjälp av en luftfläkt. Under cirkulationen torkas råmaterialet med transportånga, 
dvs ånga som härstammar från materialet självt. Transportångan superuppvärms genom 
indirekt värmeväxling mot högtrycksånga. Torktiden uppgår till ca 5-60 sekunder 
beroende på råmaterial och torkkapacitet. Torkat material separeras i en cyklon.  
 

 

Figur 43.  Principskiss för ångtork [77] 
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Figure 43.  Schematic sketch of a steam dryer, [77]. 

 
Integrering av pelletsproduktion via ångtorkning med kraftvärmeproduktion görs som 
tidigare nämnts i Skellefteå Krafts kombinatanläggningar i Storuman och Skellefteå 
(Hedensbyverket). En möjlig utformning av integreringen, baserat på 
Skellefteåanläggningen [78], redovisas i text samt Figur 44. 
 
Huvudutrustningen i kraftvärmeverket utgörs av en ångpanna samt en turbindel 
bestående av en högtrycks- och en lågtrycksmodul med två-stegs fjärrvärmekondensor. 
Huvudutrustningen i pelletsanläggningen utgörs av ångtork för torkning av 
inkommande råvara, ångomformare mellan smutsånga (ånga som varit i kontakt med 
råvaran) och renånga, lågtrycksturbin samt pelleteringsutrusning. 
 
Ånga tappas av från högtrycksturbinen och förs till bränsletorken där den kondenserar i 
tuber. Ångkondensatet återförs till kraftvärmeverket. Den indirekta torkningen innebär 
att ånga/kondensat aldrig kommer i kontakt med pelletsråvaran. Ångan som drivs ur 
råvaran vid torkningen leds till en ångomformare där den omvandlar ångkondensatet till 
lågtrycksånga som sedan förs till lågtrycksturbinen för elgenerering. Efter torkning förs 
spånet till pelletskvarnarna där det mals till ett grovt pulver. Efter kylning mot luft förs 
pulvret till pelletspressarna.  
 
   

 

Figur 44.  Principschema över det integrerade kraftvärmeverket och pelletsfabriken. 

Figure 44. Principal diagram showing the integrated heat and power plant and the pellet plant.  

 

5.1.2 Processbeskrivning – Pelletsproduktion via bandtorkning 
Bandtorken består i princip av en långsamgående vira där materialet fördelas och förs 
framåt. Uppvärmd luft sugs genom material och vira och det torkade materialet tas om 
hand i änden av torken för vidare pelletering (se Figur 45). 
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Torkluften värms upp i värmebatterier med hetvatten där temperaturnivåer på ingående 
och utgående vatten motsvarar temperaturnivåerna på framledning respektive retur till 
och från ett fjärrvärmenät.  
 
Energibehovet uttryckt per mängd borttorkat vatten varierar mellan 1,05 och 1,35 
MWh/ton vatten. 
 

 

Figur 45. Principritning över bandtork enligt bandtorksleverantören Stela GmbH. 

Figure 45. Schematic sketch of a belt dryer from the supplier Stela GmbH. 

 
Integrering av pelletsproduktion via bandtorkning med kraftvärmeproduktion är ännu så 
länge ovanlig men kan, framförallt vid mindre anläggningar, vara konkurrenskraftig i 
förhållande till system med ångtork då investeringskostnaden för denna teknik är lägre 
och mindre komplicerad än ångtorkstekniken. En principskiss över en sådan inkoppling 
återfinns i Figur 46. 
 
Rökgaserna från ångpannan används för förvärmning av torkluften till bandtorken. 
Producerad ånga får efter passage genom en turbin (varvid el genereras) passera en 
varmkondensor varvid torkluften slutvärms och resterande energi värmer 
fjärrvärmereturen till önskade 80-120°C. 
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Figur 46.  Principritning för pelletsproduktion med bandtork i kombination med kraft- och 
fjärrvärmeproduktion.  

Figure 46. Schematic sketch of pellets production with belt dryer in combination with district 
heating and power production. 

 

5.2 Investerings- och produktionskostnader 

Både biobränsle eldad kraftvärmeproduktion och pelletstillverkning är kommersiella 
tekniker och byggs i varierande storlekar. Investeringskostnaden för denna typ av 
anläggningar är givetvis beroende av produktionskapacitet men också strakt beroende 
av konjunktur, dvs under högkonjunktur då utrustningsleverantörerna har mycket hög 
efterfrågan på sina produkter tenderar priserna att kraftigt stiga för att sedan sjunka i en 
lågkonjunktur. Detta kunde tydligt ses i samband med den senaste sk finanskrisen år 
2008-2009. Exempel på investeringskostnader för kraftvärmeverk och pellets-
produktionsanläggningar kan ses i kapitel 5.4. 
 
En nyinvestering i en pelletsproduktionsanläggning kräver idag en minsta 
produktionskapacitet om ca 75 000 ton pellets/år för att uppnå en lönsam produktion av 
pellets. Detta är givetvis beroende av de specifika förutsättningarna, för varje 
anläggning och ska endast se som ett riktmärke. 
 
En nyinvestering i ett biobränsle eldat kraftvärmeverk för baslast i fjärrvärmeproduktion 
görs i normala fall inte i mindre anläggningar än ca 10 – 15 MWth med svenska el och 
bränslepriser. 
 

5.3 Beskrivning av svenska projekt 

Biobränsle eldad värme och/eller kraftvärmeproduktion sker i nästan alla fjärrvärmenät i 
Sverige idag[4]. Pelletsproduktion finns på ca 70-80 platser i Sverige, men är 
koncentrerad till ca 20 anläggningar med produktionskapacitet över 25 000 ton 
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pellets/år [79]. De största anläggningarna, som har en produktionskapacitet över 100 
000 ton pellets/år och deras produktionskapacitet listas i Tabell 13.  

Tabell 13.  Sveriges pelletsproduktionsanläggningar med en produktionskapacitet över 100 000 
ton pellets/år [79].27 

Table 13.  Pellet production plants in Sweden with a production capacity of >100 000 tonne 
pellet/year, [79] 

Företag, ort Produktionskapacitet (ton/år) 
SCA BioNorr, Härnösand 160 000 
Neova, Vaggeryd 110 000 
Lantmännen Agroenergi, Norberg 100 000 
Stora Enso Kopparfors Sågverk, Norrsundet 160 000 
Lantmännen Agroenergi, Malmbäck 100 000 
Lantmännen Agroenergi, Ulricehamn 100 000 
Skellefteå Kraft, Hedensbyn 130 000 
Bioenergi i Luleå, Luleå 105 000 
Stora Enso Gruvöns Sågverk, Gruvön 100 000 
Laxå Pellets, Laxå 118 000 

 
I flera av de pelletsproduktionsanläggningar som finns i Sverige sker produktionen i 
samverkan med energibolag eller med sågverk. Exempelvis producerar Skellefteå Kraft 
i Hedensbyn fjärrvärme, el och torkenergi för torkning av råvaran för 
pelletsproduktionen i ett gemensamt kraftvärmeverk. Anläggningen i Hedensbyn 
beskrivs i mer detalj i kapitel 5.1.1 och kapitel 5.4.1. Skellefteå Kraft har en liknande 
anläggning i Storuman. 
 
SCA BioNorr i Härnösand är lokaliserad nära en hamn och intill ett kraftvärmeverk som 
ägs av det kommunala energibolaget Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB). SCA 
BioNorr levererar idag en del restvärme som säljs till HEMAB. Samarbetet bolagen 
emellan är ekonomiskt sett en ”win-win” situation där SCA får intäkter för annars 
bortkyld restvärme och HEMAB får möjlighet att köpa värme till ett pris som är lägre 
än deras alternativa produktionskostnad.[80], [81]  
 
SCA BioNorr har planer på att delvis bygga om sin process och bygga in en separat 
förtorkning av de fuktiga sågspånen med restvärme innan den sluttorkas i den befintliga 
torken som använder med rökgaser. Fördelen med detta är att en viss andel spån som nu 
eldas istället kan tas till vara och bli pellets samt att torkningskostnaden kan reduceras. 
Luften till förtorken kommer att värmas av en vattenkrets som får sin värme från 
BioNorrs rökgaskondensering och eller från Härnösands fjärrvärmenät. Om 
ombyggnaden genomförs kan företagen under olika delar av säsongen beroende på den 
aktuella produktionskostnaden för deras respektive värmeenergi välja att köpa eller sälja 
till varandra. Detta är ett mycket intressant exempel på hur två företag kan få 
ekonomiska fördelar av att samverka processtekniskt under kombinatliknande former. 
[80], [81] 
 

                                                 
27 Enligt pressmeddelande 2011-03-22 kommer Stora Enso att stänga sitt sågverk och pelletsfabrik i 
Kopparfors i slutet av 2011. (http://www.storaenso.com/media-centre/press-releases/2011/03/Pages/stora-
enso-planerar-nedlggning-av.aspx)  
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5.4 Mervärde vid integrering 

Integrering av pellets- och kraftvärmeproduktion är generellt sett intressant för ett 
energibolag genom att det möjliggör ökad värme- och elproduktion. Två tydliga 
situationer för ett energibolag där detta kan vara extra intressant är: 

(1) Värmelasten har minskat och den befintliga produktionsapparaten har med tiden 
blivit överdimensionerad (exempelvis pga att kunderna har energieffektiviserat, 
klimatförändringar osv). Det är därför möjligt att utöka värmeproduktionen (och 
därmed elproduktionen) i en befintlig anläggning.  

(2) Delar av den befintliga produktionsapparaten har blivit föråldrad och måste 
bytas ut eller värmelasten har ökat och baslast-värmeproduktionen måste byggas 
ut. Den nya anläggningen kan dimensioneras för att även försörja en 
pelletsanläggning med torkenergi, och på så sätt minska den specifika 
investeringskostnaden sett till producerad värmemängd genom skalfördelar. 

 
Integreringen av pellets- och kraftvärmeproduktion sker på energisidan (se kapitel 2). 
Energiintegreringen kan göras på olika sätt beroende på vilken torkteknik som används 
för torkning av råvaran till pelletsproduktionen. Pelletsproduktion som sker fristående 
från kraftvärmeproduktion använder en torkteknik där torkenergin tillförs via rökgaser 
som produceras i en panna. De torktekniker som är mest intressanta vid 
pelletsproduktion i kombinat form är ångtorkning respektive bandtorkning. Mervärdet 
av integreringen i ett energikombinat beskrivs nedan för dessa två alternativa tekniker. 
 

5.4.1 Pelletsproduktion via ångtorkning 
För att se på effekterna av att utöka investeringen i ny värmeproduktion med kraft- och 
pelletsproduktion via ångtorkning jämförs kombinatalternativet med ett scenario där 
investeringarna i ny kraftvärme respektive pelletsproduktion görs separat. 
 
Jämförelsen baseras på data från Atterhem, 2001 [78] vilket avser en utvärdering av 
Hedensbynanläggningen i Skellefteå. Här gjordes först en investering i 
kraftvärmeverket men med förberedelser för pelletsproduktion. Eftersom 
pelletsproduktion endast sker då värmelasten så tillåter, kan data från studien ligga till 
grund för att jämföra kombinatanläggningen med att bygga kraftvärme- och 
pelletsproduktion var för sig. Följande indata har använts: 
 
Data - Kraftvärmeverket 
Ångdata  140 bar/540 oC             
Max fjärrvärmeeffekt   58 MW 
Max eleffekt    33 MW 
Medel alfa-värde    0,54 
Fjärrvärmeproduktion    258 GWh/år 
Elproduktion    139 GWh/år 
Bedömd pannverkningsgrad  90% 
Bedömd bränsleförbrukning  441 GWh/år 
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Data -  Pelletsproduktionsanläggning vid kombinat 
Max. kapacitet pelletsproduktion  28 ton/h 
Årlig pelletsproduktion        130 000 ton 
Torkutrustning                                Ångtork 
Energibehov för torkning   0,65 MWh/ton pellets 
Årligt energibehov för torkning  85 GWh/år 
Bränslebehov för torkning      94 GWh/år 
 
Data – Elproduktion vid kombinat 
Elproduktion utöver KVV   40 GWh/år 
Varav från HT-turbin    c:a 30 GWh/år 
Varav från kondensturbin    c:a 10 GWh/år 
Bränslebehov för elprod. utöver KVV  c:a 33 GWh/år  
(elproduktionen från kondensturbinen kräver inget extrabränsle) 
 
Data – Pelletsproduktion vid separat anläggning  
Max. kapacitet pelletsproduktion  18 ton/h 
Årlig pelletsproduktion   130 000 ton 
Torkutrustning    Trumtork 
Energibehov för torkning   0,65 MWh/ton pellets 
Årligt energibehov för torkning   85 GWh/år 
Bränslebehov vid torkning   96 GWh/år 
 
I Tabell 14 åskådliggörs tekniska och ekonomiska nyckeldata för kombinatet samt en 
jämförelse med förhållandena om en kraftvärmeanläggning och en fristående pellets-
fabrik byggts var för sig. För att göra en så rättvis jämförelse mellan alternativen att 
bygga ett kombinat eller fristående anläggningar så har de fristående anläggningarna 
optimeras utifrån de förutsättningar som är mest lämpliga vid fristående produktion. 
Detta innebär att i en fristående pelletsproduktionen sker torkningen av råvara via 
rökgaser från en pannanläggning som optimerats just för detta, i motsats till den ångtork 
som används vid produktion i kombinatform. Däremot har kraftvärmeverket samma 
storlek effektmässigt, men med kortare årlig driftstid, dvs lägre total energileverans. För 
kraftvärmeverket har driftstider som innebär dellast under vår, sommar och höst 
respektive fullast under vinter antagits, där värmebehovet för torkning av pelletsråvara 
tillsammans med fjärrvärmebehovet är den styrande faktorn. Totala driftstiden för 
pelletsproduktionsanläggningen styrs av tillgänglig värme för torkning av råvaran i 
kombinatalternativet. I den fristående pelletsproduktionsanläggningen är driftstiden ca 
7200 h/år. Då investeringskostnaderna för kraftvärmeproduktion har ökat markant sedan 
Atterhem, 2001 [78] sammanställde kostnaderna, har dessa kostnader uppdaterats.  
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Tabell 14.  Kostnader, råvaruåtgång och produktionsvolymer för alternativet att investera i en 
energikombinatanläggning för kraftvärme- och pelletsproduktion via ångtorkning (Fall 
1) kontra alternativet att investera i två fristående anläggningar för 
kraftvärmeproduktion respektive pelletsproduktion (Fall 2). 

Table 14.  Costs, consumption of raw material and production volume when investing in 
polygeneration of heat, power and pellet via steam dryer (Case 1) compared with 
investing in two separate plants for heat and power production and pellet production 
respectively (Case 2).  

Indata Kolumn A B C D E 
Enhet Fall 1: Pelletsprod. 

kombinerat med 
kraftproduktion och 

fjärrvärmeproduktion 

Enbart 
kraft- 
värme 

Fristående 
pellets- 

anläggning 

Fall 2: 
Investeringarna 

genomförs separat  
(Kolumn B+C) 

Differens:  
Fall 1 - Fall 2    

(Kolumn  
A-D) 

Investering (1) MSEK 1100 800 130 930 170 

Kapitalkostnad  MSEK/år 104 76 12 88 16 

Energi- och pelletsproduktion       
Fjärrvärme-produktion  GWh/år 258 258 0 258 0 

Elproduktion  GWh/år 179 139 0 139 40 

Pelletsproduktion Ton/år 130000 0 130000 130000 0 

Pelletsproduktion GWh/år 611 0 611 611 0 
Bränsle- och 
råvaruförbrukning       
Total åtgång bränsle för 
fjärrvärme- och elproduktion (2) GWh/år 474 441 0 441 33 

Bränsleåtgång för torkning av 
pelletsråvara  GWh/år 94 0 96 96 -2 

Råvaruåtgång för 
pelletsproduktion GWh/år 611 0 611 611 0 

Bränsle-, råvaru- och DoU-
kostnader       
Total kostnad bränsle (3) MSEK/år 114 88 19 107 6 
Total kostnad råvara för 
pelletsproduktion (3) MSEK/år 122 0 122 122 0 

Drift- och underhållskostnad (4) MSEK/år 37 24 13 37 0 

Intäkter 

Fjärrvärme (MSEK/år) (5) MSEK/år 103 103 0 103 0 

Pellets (MSEK/år) (6) MSEK/år 183 0 183 183 0 

Elproduktion (MSEK/år) (7) MSEK/år 134 104 0 104 30 
Årligt driftsöverskott 
(intäkter-utgifter) MSEK/år 148 95 29 124 24 

Rörelseresultat  
(driftsöversk.– kapitalkostn.) MSEK/år 44 20 17 36 8 

Återbetalningstid 
(inv.kostn./årligtdriftsöversk.) år 7,5 8,4 4,5 - - 

(1) Investeringskostnaderna är erfarenhetsvärden från tidigare projekt. Avskrivningstiden är 20 år och kalkylräntan 
7%. I investeringskostnaden för fristående pelletsproduktion ingår en rökgastork (kolumn C), i investerings-
kostnaden för kombinatet (kolumn A) har rökgastorken ersatts med en ångtork.  

(2) Verkningsgraden i energiprocessen är c:a 100% inkl. rökgaskondensering 
(3) Bränsle- och råvarukostnad c:a 200 SEK/MWh 
(4) Drifts- och underhållskostnaderna har ansatts till 3% av kapitalkostnaden för KVV och 10% av kapitalkostnaden 

av pelletsanläggningen. För kombinatalternativet (kolumn A) har samma total Drifts- och underhållskostnad 
ansatts som för drift av två separata anläggningar (kolumn D). Detta därför att bedömning gjorts att den totala 
drifts- och underhållskostnaden inte påverkas av fristående eller kombinatdrift. 

(5) Intäkterna från fjärrvärmeproduktionen har ansatts till 400 SEK/MWh 
(6) Intäkterna från pelletsproduktionen har ansatts till 300 SEK/MWh  
(7) Elvärde beräknat till 750 SEK/MWh inkl. elcertifikat och kreditering för nätavgift 
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En jämförelse av kostnads- och intäktsposter för Fall 1 med motsvarande poster för Fall 
2 redovisas grafiskt i Figur 47. Beräkningen avser att visa på mervärdet av integrering 
med annan verksamhet, dvs vilka kostnadsposter som förändras och hur mycket. Det 
årliga rörelseresultatet ger en indikation på lönsamheten för respektive alternativ. 
Observera dock att antaganden om kostnader och intäkter för den produktion som är 
likvärdig i de två alternativen inte påverkar mervärdet av integreringen. Detta innebär 
att det endast är kapitalkostnaden, bränslekostnaden samt elpriset som avgör hur stort 
mervärdet av att samförlägga dessa två anläggningar blir. 
 

 

Figur 47.  Jämförelse av kostnads- och intäktsposter för pellets- och kraftvärmeproduktion i 
kombinatform respektive fristående anläggningar, där torkningen av pelletsråvaran 
sker i en ångtork.  

Figure 47. Comparison of costs and revenues for polygeneration of heat, power and pellet 
compared with two separate plants, where a steam dryer is used.  

Som framgår av Figur 46 så innebär alternativet där pellets- och kraftvärmeproduktion 
sker i ett kombinat (Fall 1) något bättre ekonomiska förutsättningar än fristående 
produktion av pellets och kraftvärme (Fall 2): en merinvestering på c:a 170 MSEK ger 
ett rörelseresultat på ca 8 MSEK/år. 
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägasas att mervärdet av en integrering är i detta fall 
starkt beroende av elpriset, en 10%-ig förändring av elpriset förändrar mervärdet av 
integreringen med 3 MSEK/år. Mervärdet av integreringen påverkas inte av vare sig 
råvarukostnaderna eller intäkterna av pelletsproduktionen. Däremot påverkas givetvis 
det årliga driftsöverskottet och rörelseresultatet. För det årliga rörelseresultatet är 
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intäkterna för produkterna och kostnaderna för råvaror- och bränsle de största posterna, 
men även kapitalkostnaden är av stor betydelse. 
 
Eftersom pelletsproduktionen i kombinatfallet är koncentrerad till den varma årstiden då 
efterfrågan på pellets är lägre finns en risk för att lägre genomsnittspriser på pellets 
erhålls i detta fall.  
 

5.4.2 Pelletsproduktion via bandtorkning 
Om samma anläggning som redovisats ovan (kapitel 5.4.1) som kombinerar kraftvärme 
och pelletsproduktion via en ångtork, istället hade uppförts med en bandtork så ger det 
en något mer fördelaktig totalekonomi (se Tabell 15). Detta gör att kolumn B och C är 
exakt de samma i Tabell 14 respektive Tabell 15.  
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Tabell 15.  Kostnader, råvaruåtgång och produktionsvolymer för alternativet att investera i en 
energikombinatanläggning för kraftvärme- och pelletsproduktion via bandtorkning 
(Fall 1) kontra alternativet att investera i två fristående anläggningar för 
kraftvärmeproduktion respektive pelletsproduktion (Fall 2). 

Table 15.  Costs, consumption of raw material and production volume when investing in 
polygeneration of heat, power and pellet via belt dryer (Case 1) compared with 
investing in two separate plants for heat and power production and pellet production 
respectively (Case 2). 

Indata Kolumn A B C D E 
Enhet Fall 1: 

Pelletsproduktion 
kombinerat med 

kraftproduktion och 
fjärrvärmeproduktion  

Enbart 
kraft- 
värme  

Fristående 
pellets-

anläggning 

Fall 2: 
Investeringarna 

genomförs separat 
(Kolumn B+C) 

Differens:  
Fall 1 - Fall 2    

(Kolumn 
 A-D) 

Investering (1) MSEK 1050 800 130 930 120 

Kapitalkostnad  MSEK/år 99 76 12 88 11 

Energi- och pelletsproduktion 

Fjärrvärme-produktion  GWh/år 258 258 0 258 0 

Elproduktion  GWh/år 189 139 0 139 50 

Pelletsproduktion Ton/år 130000 0 130000 130000 0 

Pelletsproduktion GWh/år 611 0 611 611 0 

Bränsle- och råvaruförbrukning 0 
Total åtgång bränsle för fjärrvärme- 
och elproduktion (2) GWh/år 505 441 0 441 64 

Bränsleåtgång för torkning av 
pelletsråvara (3) GWh/år 111 0 96 96 15 

Råvaruåtgång för pelletsproduktion GWh/år 611 0 611 611 0 
Bränsle-, råvaru- och DoU-
kostnader       
Total kostnad bränsle (4) MSEK/år 123 88 19 107 16 
Total kostnad råvara för 
pelletsproduktion (4) MSEK/år 122 0 122 122 0 

Drift- och underhållskostnad (5) MSEK/år 37 24 13 37 0 

Intäkter 

Fjärrvärme (MSEK/år) (6) MSEK/år 103 103 0 103 0 

Pellets (MSEK/år) (7) MSEK/år 183 0 183 183 0 

Elproduktion (MSEK/år) (8) MSEK/år 142 104 0 104 38 
Årligt driftsöverskott  
(intäkter-utgifter) MSEK/år 146 95 29 124 22 

Rörelseresultat  
(driftsöversk.– kapitalkostn.) MSEK/år 47 20 17 37 10 

Återbetalningstid 
(inv.kostn./årligtdriftsöversk.) år 7,2 8,4 4,5 - - 

(1) Investeringskostnaderna är erfarenhetsvärden från tidigare projekt 
(2) Verkningsgraden i energiprocessen är c:a 100% inkl. rökgaskomdensering 
(3) Bränsleåtgången blir något lägre vid konventionell trumtork i förhållande till bandtork (111 

GWh kontra 96 GWh)  
(4) Bränsle- och råvarukostnad c:a 200 SEK/MWh 
(5) Drifts- och underhållskostnaderna har ansatts till 3% av kapitalkostnaden för KVV och 10% av 

kapitalkostnaden av pelletsanläggningen. För kombinatalternativet (kolumn A) har samma total 
Drifts- och underhållskostnad ansatts som för drift av två separata anläggningar (kolumn D). 
Detta därför att bedömning gjorts att den totala drifts- och underhållskostnaden inte påverkas av 
fristående eller kombinatdrift. 

(6) Intäkterna från fjärrvärmeproduktionen har ansatts till 400 SEK/MWh 
(7) Intäkterna från pelletsproduktionen har ansatts till 300 SEK/MWh  
(8) Elvärde beräknat till 750 SEK/MWh inkl. elcertifikat och kreditering för nätavgift 
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En jämförelse av kostnads- och intäktsposter för Fall 1 med motsvarande poster för Fall 
2 redovisas grafiskt i Figur 48. Beräkningen avser, liksom i fallet med ångtork (kapitel 
5.4.1), att visa på mervärdet av integrering med annan verksamhet, dvs vilka 
kostnadsposter som förändras och hur mycket. Det årliga driftsöverskottet och 
rörelseresultatet ger en indikation på lönsamheten för respektive alternativ. Observera 
dock att antaganden om kostnader och intäkter för den produktion som är likvärdig i de 
två alternativen inte påverkar mervärdet av integreringen. Detta innebär att det endast är 
kapitalkostnaden, bränslekostnaden samt elpriset som avgör hur stort mervärdet av att 
samförlägga dessa två anläggningar blir. 
 

 

Figur 48.  Jämförelse av kostnads- och intäktsposter för pellets- och kraftvärmeproduktion i 
kombinatform respektive fristående anläggningar, där torkningen av pelletsråvaran 
sker i en bandtork. 

Figure 48. Comparison of costs and revenues for polygeneration of heat, power and pellet 
compared with two separate plants, where a belt dryer is used. 

 
Som framgår av Figur 48 så innebär alternativet där pellets- och kraftvärmeproduktion 
sker i ett kombinat (Fall 1) bättre ekonomiska förutsättningar än separat produktion av 
pellets och kraftvärme (Fall 2). Ett annat sätt att uttrycka detta är att en merinvestering 
på ca 120 MSEK ger ett rörelseresultat på ca 10 MSEK/år. Jämförs detta pellets-
kombinatalternativ med det tidigare redovisade pelletskombinatalternativet som 
inkluderade en ångtork, ses att alternativet med bandtork är mer ekonomiskt 
fördelaktigt, då en lägre merinvestering (jämför 170 MSEK och 120 MSEK) ger ett 
högre rörelseresultat (jämför 8 MSEK och 10 MSEK), se Tabell 14 och Tabell 15. 
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägasas att mervärdet av en integrering är även i detta 
fall starkt beroende av elpriset, en 10%-ig förändring av elpriset förändrar mervärdet av 
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integreringen med 3,8 MSEK/år. Mervärdet av integreringen påverkas inte av vare sig 
råvarukostnaderna eller intäkterna av pelletsproduktionen. Däremot påverkas givetvis 
det årliga driftsöverskottet och rörelseresultatet. För det årliga rörelseresultatet är 
intäkterna för produkterna och kostnaderna för råvaror- och bränsle de största posterna, 
men även kapitalkostnaden är av stor betydelse. 
 
Eftersom pelletsproduktionen i kombinatfallet är koncentrerad till den varma årstiden då 
efterfrågan på pellets är lägre finns en risk för att lägre genomsnittspriser på pellets 
erhålls även i detta pelletskombinatalternativ. Å andra sidan tillåter bandtorks-
alternativet produktion av pellets med högre kvalitet vilket kan höja genomsnittspriset.  
 

5.5 Pelletsproduktion integrerad med kraftproduktion samt 
värmeproduktion till virkestorkar 

5.5.1 Processbeskrivning 
Integrerad sågverks-, kraft-, och pelletsproduktion enligt Figur 49 kan vara ett alternativ 
för ett sågverk som står i begrepp att investera i en ny hetvattenpanna till virkestorken. 
Som alternativ till en ny hetvattenpanna är det intressant att undersöka lönsamheten i att 
utöka anläggningen med kraft- och pelletsproduktion. I detta fall utgörs investeringen av 
en ny ångpanna med turbin, vilken förser både råvarutorken till pelletsproduktionen och 
virkestorken med värmeenergi samt utrustning för torkning av pelletsråvara och 
pressning av pellets. Eftersom bandtork är det mest intressanta torktekniken vid 
integrering av kraftvärmeverk och pelletsproduktion, har detta pellets- och sågverks-
kombinat försetts med en bandtork. För beskrivning av bandtorkens funktion, se kapitel 
5.1.2. 
 
Rökgaserna från ångpannan används för förvärmning av torkluften till bandtorken. 
Producerad ånga får efter passage genom en turbin (varvid el genereras) passera en 
varmkondensor för uppvärmning av hetvatten till virkestorken. Hetvattenreturen från 
virkestorken används för slutvärmning av torkluften till bandtorken. 
 
I princip är kopplingen densamma som vid fjärrvärmeproduktion men med skillnaden 
att virkestorkarna normalt dimensioneras för en högre ingående vattentemperatur, 120-
130oC, jämfört med fjärrvärme som levereras vid 80-120oC. 
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Figur 49.  Principritning för pelletsproduktion med bandtork i kombination med kraftproduktion 
och värmeproduktion till virkestork. 

Figure 49.  Schematic sketch of pellets production with belt dryer in combination with power 
generation and heat production for timber drying.  

 

5.5.2 Mervärde av integrering 
För att se på effekterna av att utöka investeringen enligt ovan jämförs 
kombinatalternativet med ett scenario där investeringarna i ny hetvattenpanna 
respektive pelletsproduktionsanläggning görs separat. Pelletsproduktionen har ansatts 
till den samma som i de tidigare redovisade alternativen, dvs 130 000 ton pellets/år. 
Produktionen av sågad och torkad mängd timmer har ansatts till 350 000 m3/år, vilket 
motsvarar ett av de större sågverken i Sverige storleksmässigt och ger biprodukter i 
form av bark, flis och spån om ca 780 GWh/år. I den fristående 
pelletsproduktionsanläggningen är driftstiden ca 7200 h/år, vilket är den samma som 
den pelletsanläggning som presenterats i Tabell 14 och Tabell 15. Sågverket har en 
driftstid om ca 7500-8000 h/år och följaktligen kraftverket likaså. För övriga tekniska 
prestanda se Tabell 16. 
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Tabell 16.  Tekniska prestanda för viktiga delar av energiintegreringen i ett sågverk-, pellets- 
och kraftvärmekombinat. 

Table 16.  Technical performance for important parts of the energy integration in a 
polygeneration plant for production of pellets, heat, power, saw timber.   

Sågad och torkad mängd timmer 350 000 m3/år 
Värmebehov virkestorkning 112 GWh/år 
Beräknad pelletsproduktion 130 000 ton/år 
Andel råvara från eget fallande, vått 47% 
Andel råvara från eget fallande, torrt 16% 
Andel råvara från externa källor 37% 
Kalkylerad råvarukostnad 200 SEK/MWh 
Torkbehov pelletsproduktion 108 GWh/år 
Kapacitet från rökgaskondensering/förvärmning 53 GWh/år 
Kapacitet från retur virkestork 55 GWh/år 
Uttagen värme turbinkondensor 167 GWh/år 
Alfa-värde 0,28 
Elproduktion 47 GWh/år 
Bränsleförbrukning  (verkn.grad KVV exkl. RGK = 0,85) 252 GWh 
Bränslekostnad (100% från egen fallande bark) 182 SEK/MWh 
Prestanda på anläggningen som krävs för att åstadkomma produktion enligt ovan  
Fastbränslepanna, ångeffekt 28 MW 
Ångturbin med generator 6 MW 
Rökgaskondensering 7 MW 
Torkkapacitet bandtork 13 MW 
Kapacitet pelletspressar 16 ton/h 
 
I jämförelse med alternativet att genomföra separata investeringar i en ny hetvatten-
panna och en pelletsanläggning finns ett antal poster som skiljer sig åt, se Tabell 17. 
 
Dessa är investering (och därmed kapitalkostnad), råvaru- och bränsleflöden (och 
därmed råvaru- och bränslekostnader) samt elproduktionen (och därmed intäkter för 
producerad el). Till skillnad från fallet med integrering med fjärrvärmeproduktion, och 
därmed ett kraftvärmeverk (kapitel 5.4) har olika råvarukostnader antagits i de olika 
alternativen. Detta eftersom råvarukostnaden kan förväntas bli lägre vid integrering med 
sågverk jämfört med en fristående pelletsanläggning. I både kombinatfallet och fallet 
med ny hetvattenpanna måste samma mängd energi produceras för att förse virkes-
torken med värme. 
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Tabell 17.  Indata för jämförelse av alternativet att investera i ett bioenergikombinat med pellets-
produktion, kraftproduktion och värmeproduktion till virkestorkar (Fall 1) med 
alternativet att investera i en ny hetvattenpanna för värmeproduktion till virkes-
torkning samt en fristående pelletsanläggning (Fall 2). Notera att varken kostnader 
för råvara till de sågade varorna eller intäkter för försäljningen av de sågade varorna 
är inkluderade. Årligt driftsresultat visar alltså inte den totala lönsamheten för hela 
kombinatet. 

Table 17.  Input data for the comparison to invest in a polygeneration with pellet, power and 
heat production to timber dryer (Case 1) with the option to invest in a new hot water 
boiler for heat production to timber drying and a freestanding pellet plant (Case 2). 
Note that neither the costs of the raw materials or the revenues from the sales of the 
saw products are included. Annual operating result is not showing the overall 
profitability of the polygeneration.  

Indata Kolumn A B C D E 
Enhet Fall 1: 

Pelletsproduktion 
integrerad med kraft-

produktion samt 
värme-produktion till 

virkestork 

Ny 
hetvatten-
panna för 
virkestork  

Fristående 
pellets-

anläggning 

Fall 2: 
Investeringarna 

genomförs separat 
(Kolumn B+C) 

Differens:  
Fall 1 - Fall 2    

(Kolumn  
A-D) 

Investering (1)  MSEK 350 80 130 210 140 

Kapitalkostnad MSEK/år 33 8 12 20 13 

Energi- och pelletsproduktion 

Värmeproduktion för virkestorkning GWh/år 112 112 0 112 0 

Elproduktion GWh/år 47 0 0 0 47 

Pelletsproduktion ton/år 130000 0 130000 130000 0 

Pelletsproduktion GWh/år 611 0 611 611 0 

Bränsleförbrukning, GWh/år 

Bränsleförbrukning för virkestorkning (2) GWh/år 112 132 0 132 -20 

Bränsleförbrukning för elproduktion GWh/år 47 0 0 0 47 
Bränsleförbrukning för pelletstork (3) GWh/år 93 0 104 104 -11 
Bränsleförbrukning totalt  GWh/år 252 132 104 236 16 
Råvaruåtgång för pelletsproduktion GWh/år 611 0 611 611 0 

Bränsle-, råvaru- och DoU-kostnader 

Råvarukostnad, pellets (4) SEK/ton  750 0 800 
Råvarukostnad, pellets  MSEK/år 111 0 122 122 -11 
Bränslekostnad (5) SEK/MWh 182 182 200 
Bränslekostnad MSEK/år 46 24 21 45 1 
Drifts- och underhållskostnader (6) MSEK/år 17 2 13 15 1 

Intäkter 
Pellets (7) MSEK/år 183 0 183 183 0 
Intäkt elproduktion (8) MSEK/år 33 0 0 0 33 
Årligt driftsöverskott (9) 
(intäkter-utgifter) 

MSEK/år 43 -26 27 1 42 

Rörelseresultat (9) 
(driftsöversk.– kapitalkostn.) 

MSEK/år 10 -34 15 -19 29 

Återbetalningstid 
(inv.kostn./årligtdriftsöversk.) år 8,2 - 4,8 - - 

(1) Investeringskostnaderna är erfarenhetsvärden från tidigare förprojekteringar 
(2) Vid antagen pannverkningsgrad 85% 
(3) Bränsleförbrukning för trumtork 
(4) Råvarukostnaden c:a 10% högre för råvara som behöver handlas upp externt  
(5) Bränslekostnaden c:a 10% högre för bränsle som behöver handlas upp externt  
(6) Drifts- och underhållskostnaderna har ansatts till 3% av kapitalkostnaden för KVV och 10% av 

kapitalkostnaden av pelletsanläggningen. För kombinatalternativet (kolumn A) har totala Drifts- och 
underhållskostnad ansatts till 5% av investeringskostnaden 
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(7) Intäkterna från pelletsproduktionen har ansatts till 300 SEK/MWh  
(8) Elvärde beräknat till 750 SEK/MWh inkl. elcertifikat och kreditering för nätavgift. 
(9) I det årliga driftsöverskottet och rörelseresultatet har ingen hänsyn tagits till kostnader och intäkter gällande 

produktionen av de sågade trävarorna, dvs inga råvarukostnader eller försäljningsintäkter. Därför ger detta 
driftsöverskott endast en del av lönsamhetsbilden 

 
En jämförelse av kostnads- och intäktsposter för Fall 1 med motsvarande poster för Fall 
2 redovisas grafiskt i Figur 50. Observera att beräkningen nedan inte utgör en 
lönsamhetsberäkning då flera intäktsposter inte inkluderats. Beräkningen avser att visa 
på mervärdet av integrering med annan verksamhet, dvs vilka kostnadsposter som 
förändras och hur mycket.  
 

 

Figur 50.  Jämförelse av kostnads- och intäktsposter för pellets- och kraftvärmeproduktion i 
kombinatform med ett sågverk respektive fristående anläggningar, där torkningen av 
pelletsråvaran sker i en bandtork i kombinatalternativet. 

Figure 50. Comparison of costs and revenues for polygeneration of heat, power, pellet and saw 
timber compared with two separate plants, where a belt dryer is used in the 
polygeneration plant. 

 
Som framgår av Figur 50 så innebär alternativet att samlokalisera pellets-, el-, och 
virkestorkning vid sågverk betydligt bättre ekonomiska förutsättningar än separat 
produktion av pellets och torkvärme. Genom en merinvestering på 140 MSEK och 
samlokalisering så minskar råvaru- och bränslekostnad med tillsammans 10 MSEK/år 
samtidigt som en nettointäkt för elförsäljning på 33 MSEK/år erhålls.  
 
Det finns också möjlighet till elproduktion vid fristående produktion av pellets och 
torkvärme (vilket inte har tagits hänsyn till ovan) men den blir mindre pga lägre alfa-
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värde vid de mindre anläggningarna. Dessutom ökar differensen för bränsle- och råvaru-
kostnader genom att rökgaskondenseringen inte kan utnyttjas i samma omfattning som 
vid integrerad verksamhet. Investeringskostnaden blir också betydligt högre vid två 
separata kraftvärmeanläggningar. 
 
Sammanfattningsvis förefaller integrerad pellets, el, och värmeproduktion för 
virkestorkning ge många synergifördelar. Minskade råvarukostnader, möjligheter till 
optimala processlösningar samt möjlighet att uppnå en kritisk storlek på kraftvärme-
delen bidrar till detta. I jämförelse med fjärrvärme som värmeunderlag har ju sågverken 
också den fördelen att driften är oberoende av årstid, och därmed kan en hög 
utnyttjandegrad av alla delar av anläggningen erhållas med drifttider mellan 7500 och 
8000 h/år.  
 

5.6 Diskussion och slutsatser 

Resultatet från kapitel 5.4 och 5.5 visar att det ekonomiska mervärdet av integrering är 
större vid integrering av pelletsproduktion med kraftproduktion och värmeproduktion 
till virkestorkar än med konventionell kraftvärmeproduktion mot ett fjärrvärmenät.  
 
När en verksamhet integreras med kraftvärmeproduktion har fjärrvärmenätets 
värmebehov högsta prioritet. Det innebär att under de kalla månaderna måste en större 
del eller till och med all producerad ånga/värme användas för uppvärmning av 
fjärrvärmenätet. Under dessa perioder minskar således möjligheterna att leverera 
ånga/värme till pelletsanläggningen med följd att produktionskapaciteten minskar eller 
att pelletsproduktionen får avbrytas. Detta innebär att pellets inte kan produceras under 
den period då efterfrågan eller priserna är som högst (se kapitel 4.2).  
 
Denna nackdel kan emellertid vägas upp av möjligheterna till förlängd driftstid för 
kraftvärmeanläggningen. Genom pelletsproduktionen får kraftvärmeanläggningen en 
stor kontinuerlig kund på ångsidan som, under delar av året, möjliggör en högre last 
(och därmed högre elproduktion) i kraftvärmepannan/turbinen. Begränsningen i drifttid 
är dock en stor skillnad i jämförelse med integrering med sågverksproduktion, där 
driften är oberoende av årstid. För båda fallen krävs emellertid att producerad pellets 
kan lagras, vilket i sin tur medför en lagringskostnad.  
 
En annan fördel med sågverksintegreringen är att så länge sågverket kan bedriva lönsam 
produktion av sågade varor finns möjligheten att säkra leveranserna av råvara för 
pelletsproduktionen. Genom att förlägga verksamheterna i anslutning till varandra 
minimeras transportavståndet, och därmed transportkostnaderna, för pelletsråvaran. 
Naturligtvis finns även en möjlighet att samordna och optimera råvaruinköpen, och 
därmed reducera råvarukostnaderna, för en kombinerad pellets- och 
kraftvärmeanläggning.  
 
När det gäller val av torkmetod finns i princip två tänkbara processer; ångtorkning och 
bandtorkning. I de två beräkningsfall som visats i denna rapport för en pelletsproduktion 
av 130 000 ton/år kombinerad med en fjärrvärmeproduktion av 258 GWh, erhålls att 
bandtork är det mest fördelaktiga valet. Detta med tanke på att en lägre merinvestering 
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ger ett högre rörelseresultat (se Tabell 18). Anledningen till detta är främst den ökade 
elproduktionen som bandtorken medger (10 GWh mer). I jämförelsen med integrering 
med ett sågverk i stället för fjärrvärmeproduktion, måste hänsyn tas till att det är en 
annan storleksordning på värmeproduktionen till virkestorken jämfört med fjärrvärme-
produktionen i dessa kombinatalternativ. För att få realistiska jämförbara alternativ är 
det inte möjligt att visa ett pelletskombinat med ångtork som har så liten fjärrvärme-
produktion att det motsvarar det värmebehov som ett stort sågverk har till virkestorken. 
Därför kan inte helt jämförbara siffror presenteras i Tabell 18.  
 
I kapitel 5.2 påpekades att minsta lönsamma storlek för pelletsproduktion är normalt sett 
ca 75 000 ton/år, vilket innebär ett värmebehov om ca 10 MW. I samma kapitel 
påpekades också att minsta lönsamma storlek för kraftvärmeproduktion med svenska el- 
och bränslepriser är ca 10-15 MWth. Normalt sett vid dimensionering av pellets-
produktionsanläggningar är tillgången på råvara det storleksbestämmande. Den 
pelletsproduktionsanläggning som visats som exempel i denna rapport har med svenska 
mått en mycket stor produktionskapacitet (130 000 ton/år), en av de största i Sverige. 
Med tanke på att säkra leveransen av råvara är därför drivkraften större för en 
pelletsproducent att liera sig med ett sågverk än med en fjärrvärmeproducent, detta visar 
sig också i mervärdet av integreringen i Tabell 18. Det som är avgörande för storleken 
på mervärdet av integreringen är i första hand elpriset, då elproduktionen är det som 
skiljer mellan integrering och fristående produktion. 
 

Tabell 18.  Jämförelse av mervärdet av integreringen för de olika studerade pelletskombinaten. 
Uppgifterna är baserade på den data som presenteras i Tabell 14, Tabell 15 och 
Tabell 17.  

Table 18.  Comparison of different polygeneration plants producing pellets. The data is based 
on the data presented in Table 14, Table 15, and Table 17. 

 Pelletsproduktion 
integrerad med 

kraftvärme 
(Ångtork) 

Pelletsproduktion 
integrerad med 

kraftvärme 
(Bandtork) 

Pelletsproduktion 
integrerad med 

sågverk och 
kraftvärme 

Merinvestering [MSEK] 
 i ett kombinatalternativ 
jämfört med investering i 
fristående anläggningar 

+170 +120 +140 

Ökning av det årligt 
rörelseresultatet 
 genom integrering  
[MSEK/år] 

+8 +10 +29 
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6 Kombination av kraftvärmeproduktion och 
etanolproduktion 

Etanol kan produceras från samtliga råvaror som på något sätt innehåller socker, t ex 
spannmål, sockerrör eller cellulosa/lignocellulosa, vilket har nämnts tidigare (se kapitel 
4.3). Framställning från de två förstnämnda alternativen är konventionell och väl 
beprövad teknik, medan etanolproduktion från cellulosa fortfarande är på utvecklings-
stadiet och det har ännu inte uppförts några storskaliga anläggningar. Tidsperspektiv 
och omfattning av de svenska cellulosaetanolsatsningarna beskrivs i Tabell 19.  
 

Tabell 19.  Svenska cellulosaetanolsatsningar [82] 

Table 19.  Swedish projects regarding ethanol from cellulose, [82].  

Projekt och projektägare 
 

Omfattning Tidsperspektiv 

Pilot- och utvecklingsanläggningar 
Pilotanläggning i Örnsköldsvik, 
”Etanolpiloten”, demonstrerar 
SEKABs teknik 

Kontinuerlig process med 
kapacitet på 150 m3 etanol/år. 
 

I drift sedan år 2004. Har våren 
2011 > 29 000 driftstimmar. 

Demonstrationsanläggningar och kommersiella anläggningar 
Demonstrationsanläggning för 
produktion i energikombinat, 
SEKAB28 (lokalisering ännu ej 
fastställd enligt SEKAB) 

Kapacitet 60 000 etanol/år.  Förstudie genomförd 2009, 
förprojektering 2010-2011, 
färdigställd anläggning 2012-
2013.  
 

Demonstrationsanläggning för 
produktion i energikombinat, 
SEKAB 

Kapacitet 40 000 m3/år 
Sockerrörsetanol - bagass 

Förstudie integrering genomförd, 
förprojektering 2010-2011, 
färdigställd anläggning 2012-2013 
 

Test- och demonstrations 
anläggning för produktion i 
energikombinat, NBE i Sveg 

Satsvis process med kapacitet 
på 80 000 ton etanol/år. 
Anläggningen ska producera 
pellets, etanol och fjärrvärme. 
Restvärme och koldioxid 
avsätts i ett växthus för 
grönsaker.  
 

Byggs ut successivt till full skala. 
Byggstart för en demonstrations-
anläggning planeras under 2013. 
Miljötillstånd för anläggningen 
erhölls 2011-05-31.  
  

Kommersiell, storskalig 
produktion i energikombinat, 
SEKAB (lokalisering ännu ej 
fastställd enligt SEKAB) 
 

Kapacitet 120 000 m3 etanol/år Indikativt 2014-2015.  

 

6.1 Processbeskrivning 

Då cellulosaetanoltekniken fortfarande är under utveckling och det inte finns några 
fullskaliga anläggningar i drift, återstår fortfarande en del frågetecken kring processens 

                                                 
28 Det bör noteras att SEKAB är en teknikleverantör och ska inte själva göra en investering. Projekt och 
tidplan ovan är baseras på när SEKAB anser sig vara redo att kommersialisera sin teknik. 
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utformning. Huvudsakligen rör dessa frågetecken den inledande nedbrytningen av 
cellulosan samt avskiljningen av de fasta biprodukterna. En viktig aspekt kring 
utvecklingsarbetet är att kunna använda grot eller andra mindre högvärdiga 
biobränsleprodukter. Huvudparten av det forskningsarbete som har utförts har baserats 
på rena råvaror såsom t ex sågspån eller sågverksflis från gran, där tillgång och prisläge 
ofta är begränsande faktorer. Utvecklingsarbetet i Etanolpiloten i Örnsköldsvik har dock 
de senaste åren (2009-2011) arbetat vidare genom att använda andra typer av råvaror så 
som exempelvis björkflis, grot från barrved, bagasse från sockerrör, vetehalm och 
majsblast. 
 
Produktionsprocessen är uppbyggd av några centrala delsteg. De viktigaste beskrivs 
nedan. Det ska poängteras att processtekniska variationer förekommer.   
 
• Råvaruhantering. Så långt som möjligt bör råvaran vara homogen, vilket åstadkoms 

genom rensning och sållning. 
 
• Förbehandling. I förbehandlingssteget frigörs cellulosa- och hemicellulosafibrerna 

från veden mekaniskt och kemiskt via ångbehandling. I den enzymatiska processen 
tillsätts även en svag syra för att luckra upp cellulosastrukturen inför följande 
hydrolys.  
 

• Hydrolys. Här bryts cellulosa och hemicellulosa ned till 5-värda eller 6- värda 
sockermolekyler29. Själva nedbrytningen kallas hydrolys och kan göras med syra 
eller med enzymer, vilket ger upphov till de två huvudspåren inom 
etanolteknikutvecklingen, dvs ”svagsyraprocessen” respektive den ”enzymatiska 
processen”.  

 
Vedens lignin finns kvar som en fast rest i sockerlösningen. Var i processen denna 
rest ska avskiljas för att erhålla så god total utbytesgrad av socker (som sedan jäses 
till etanol) och biprodukter som möjligt varierar och beror av hur övriga 
processbetingelser ser ut. Den fasta återstoden kan teoretiskt avskiljas efter 
hydrolysen, efter jäsningen eller efter destillationen. 
 

• Jäsning/Fermentering. I jäsningssteget omvandlas det jäsbara sockret i lösningen 
till etanol med hjälp av jäst. I dagsläget klarar denna jäst endast att jäsa de 6-värda 
sockerarterna men utveckling pågår och är nära kommersialisering för att finna 
jästsorter som även klarar att jäsa de 5-värda sockerarterna, vilket skulle förbättra 
etanolutbytet. I svagsyraprocessen avskiljs lignininnehållet i samband med 
jäsningen. 

 
Om hydrolysen görs enzymatiskt, kan hydrolys och jäsning göras i ett steg, i en s k 
SSF-reaktor30.  
 

                                                 
29 5-värda socker innehåller 5 kolatomer och 6-värda socker innehåller 6 kolatomer.  
30 SSF – Simultaneous Saccharification and Fermentation. Att jämföra med SHF – Separate 
Saccharification and Fermentation, dvs det processfall då hydrolys och jäsning sker separat.  
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Vid jäsningen bildas även koldioxid, vilken avskiljs och ev. renas. Målsättningen är 
att jästen skall kunna recirkuleras och återanvändas, men det finns fortfarande vissa 
processtekniska problem kring detta.  
 

• Destillering och indunstning. Etanollösningen förs vidare till destillationssteget där 
etanolen koncentreras till låg vattenhalt. I den enzymatiska processen avskiljs 
ligninresterna via bottenströmmen. Denna förs i sin tur vidare till en centrifug 
och/eller en kammarfilterpress, där vätska och fast fas separeras. För att reducera 
vätskehalten i vätskefasen kan denna indunstas ytterligare. Den fasta återstoden kallas 
drank. I svagsyraprocessen har ligninresten avskilts i tidigare delsteg. 
 

• Användning och vidareförädling av biprodukter. För biprodukterna finns flera 
möjligheter till användning och vidareförädling, se Figur 53. Vissa vidareförädlings-
steg kräver fortsatt teknikutveckling innan tekniken kan tillämpas i stor kommersiell 
skala.  

 
I Figur 51 och Figur 52 åskådliggörs svagsyra- respektive enzymatiska processen samt 
olika alternativ för användning av biprodukterna. Förutom dessa processlösningar så 
finns en mängd alternativa processlösningar, dessa kan sägasas representera 
huvudspåren. Utveckling pågår då det gäller olika processutformningar och den slutligt 
optimala processlösningen bestäms mest sannolikt av lokala förutsättningar där en 
anläggning uppförs. 
 

 

Figur 51.  Exempel på processdesign vid etanolproduktion via svagsyrahydrolys 

Figure 51. Process design example when producing ethanol through dilute-acid-hydrolysis. 
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Figur 52.  Exempel på processdesign vid etanolproduktion via enzymatisk hydrolys. Det finns 
även alternativa processutformningar där den ligninrika fastresten t ex avskiljs först 
efter destillationen.  

Figure 52. Process design example when producing ethanol through enzymatic hydrolysis. 
There are also process alternatives where the lignin-rich product is separated before 
distillation. 
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Figur 53.  Alternativ för användning och vidareförädling av biprodukter från produktion av 
cellulosaetanol.  

Figure 53.  Alternative use and refining of biproducts from production of ethanol from cellulose.  

 

6.2 Beskrivning av svenska projekt 

6.2.1 SEKAB – Örnsköldsvik 
SEKAB grundades 1985 och har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik. SEKAB ägs av ett 
regionalt ägarkonsortium som består av Övik Energi, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, 
Länsförsäkringar i Västerbotten, OK Ekonomisk förening och EcoDevelopment. I 
SEKAB gruppen ingår två bolag SEKAB BioFuels & Chemicals och SEKAB E-
Technology.  
 
SEKAB E-Technology utvecklar den cellulosabaserade etanoltekniken. Visionen är att 
utgöra ett internationellt kunskapscentrum för utveckling av cellulosabaserade 
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lösningar för storskalig produktion av etanol baserad på olika cellulosaråvaror, initialt 
skogsråvara. SEKAB E-Technology har 26 anställda31. 
 
Processen för cellulosabaserad etanolproduktion är testad i pilotanläggning (300–400 
liter etanol/dygn, motsvarande. ca 150 m3 per år) sedan 2004 i Örnsköldsvik. 
Utvecklingsarbetet är i första hand gjort på flis från gran som råvara, men har de senaste 
åren (2009-2011) även använt andra typer av råvaror så som exempelvis björkflis, grot 
från barrved, bagasse från sockerrör, vetehalm och majsblast. 
 
Målsättningen för E - Technology är att snarast möjligt nå kommersialisering av teknik 
för framställning av cellulosabaserad etanol till en utvecklingskostnad som innebär en 
acceptabel risknivå för SEKAB och kund. Som ett led i denna strävan har E-technology 
i samarbete med Chematur Engineering och Citec/KPA tagit fram ett koncept som 
använder både spannmål och cellulosa som råvara, vilket minskar risker med 
produktionsbortfall. SEKAB samarbetar även med Taurus Energy AB- ett företag i 
Lund som utvecklar jäst som även kan jäsa femvärda sockerarter till etanol. SEKABs 
utvecklingsplaner redovisas översiktligt i Tabell 19. 
 

6.2.2 NBE Sweden AB - Sveg 
NBE Sweden AB är ett dotterbolag till NBE Co. Ltd. med huvudkontor i Beijing, Kina. 
Företaget ägs förutom av NBE Co. Ltd av Dragon Power Co Ltd, Härjedalens kommun 
samt Härjedalens Miljöbränsle AB (HMAB) och har 8 anställda. Företaget bildades 
2006 med syfte att utveckla teknik för att ”ur cellulosa samtidigt och energieffektivt 
producera etanol, el och förädlade biobränslen”.  
 
Med hjälp av bidrag från EU, Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Jämtlands län har 
NBE Sweden AB uppfört en försöksanläggning, där de tillsammans med Lunds 
tekniska högskola optimerar utvinningen av etanol ur olika råvaror som träflis, halm och 
industrihampa. Förbehandlingen som testats är en svagsyraprocess (se kapitel 6.1) och 
den testas i kommersiell skala motsvarande 3000 ton (ca 3700 m3). Under våren 2010 
har försöksanläggningen provkörts med halm och hampa. Byggstart för en 
demonstrationsanläggning planeras under 2013 (se Tabell 19). Demonstrations-
anläggningen dimensioneras för en produktionskapacitet av 80 000 ton 100%-ig etanol 
per år inkluderande en svavelsyraanläggning med en produktionskapacitet av ca 20 000 
ton 100%-ig svavelsyra per år. Anläggningen planeras att byggas som ett kombinat där 
biogas produceras av biprodukterna, andra biprodukter används för kraftvärme-
produktion samt restvärme och koldioxid ska användas för drift av en växthus-
anläggning. Biogasanläggningen planeras för en produktionskapacitet av upp till 23 
miljoner Nm3 fordonsgas per år. Kraftvärmeverket ska ha en tillförd bränsleeffekt av 
upp till 150 MW, och växthusanläggningen en total yta av ca 50 000 m2. Detaljerna 
gällande finansiärer och leverantör av teknik är dock ännu inte kända. Anläggningen 
erhöll miljötillstånd för verksamheten enligt dom 2011-05-31.  
 

                                                 
31 Enligt 121.nu 
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Forsknings och utvecklingsarbetet sker tillsammans med Lunds tekniska högskola, 
avdelningen för kemiteknik. Vid Lunds tekniska högskola finns en process utvecklings-
anläggning kallad Process Development Unit (PDU). Där bedrivs forskning kring alla 
delar av processen från förbehandling till hydrolys och jäsning. Lunds tekniska 
högskola samarbetar även med ett antal andra företag och organisationer, bl.a. SEKAB. 
 

6.3 Investerings- och produktionskostnader 

Investeringskostnader och produktionskostnader för cellulosaetanolproduktion har 
beräknats i flera studier. Beräkningsförutsättningar avseende processutformning, både 
internt inom etanolanläggningen och externt avseende integrering med annan 
verksamhet, varierar kraftigt. Även antaganden kring t ex råvarupriser och intäkter för 
produkter varierar, varför slutresultaten är svårjämförbara. För att visa på spannet i 
ekonomiska uppskattningar har resultaten från ett antal studier sammanställts, se Tabell 
20.  
 
Tabell 20 visar uppskattade investeringskostnader för etanolproduktionsanläggningar 
med en kapacitet från ca 40 000 ton/år till ca 60 000 ton/år. Då det finns betydande 
skalfördelar gällande kapitalkostnaderna för en etanolfabrik bedöms detta 
storleksintervall vara minsta möjliga ur ett ekonomiskt perspektiv [83], [82]. 
Investeringskostnaden för dessa anläggningar redovisas kring ca 1 miljard kr. 
Författarnas erfarenhet tillsammans med uppgift från SEKAB [82] indikerar att detta är 
en mycket lågt satt investeringskostnad och att investeringskostnaden för ett etanol-
kombinat idag (exklusive kraftvärmeverk) snarare ligger kring 2 miljarder kr då råvaran 
är skogsråvara och med en produktionskapacitet om ca 50 000 ton/år, och anläggningen 
ska uppföras i Sverige.  
 
Genom att studera produktionskostnaden uppdelad på olika kostnadsposter ges en god 
bild av vilka poster som får störst betydelse för produktionskostnaden. Nedan redovisas 
ett exempel från Gunnarsson et al., 2006 [83]. I denna studie modellerades och 
kostnadsuppskattades etanolproduktion via både svagsyra- och enzymprocessen. De 
studerade anläggningarna hade kapaciteten 50 000 m3 etanol/år. Anläggningarna ingår 
inte i ett energikombinat utan drivs som ”stand-alone”, dvs är inte integrerad med 
fjärrvärmeproduktion. Därmed ingår kostnader för ånga i kapitalkostnaderna.  
 
Utformningen innebär att dranken indunstas för att sedan förbrännas för ånggenerering. 
En delström av det ligninrika fastresten förbränns för ånggenerering, resten torkas och 
pelleteras för att sedan avyttras externt. I Figur 54 visas ungefärliga nivåer för de olika 
kostnadsposterna. Total produktionskostnad inkl. kreditering av biprodukter beräknades 
till 4,89 resp. 4,94 SEK/l etanol för svagsyra resp. enzymprocessen (2005-års 
prisnivåer). I december 2005 var försäljningspriset på etanol ca 580 €/m3, vilket 
motsvarar ca 5,4 SEK/l, vilket alltså innebär att vid denna tidpunkt gav dessa 
produktionskostnader möjlighet till lönsam etanolproduktion. 
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Tabell 20.  Sammanställning av uppskattade investeringskostnader och beräknade produktionskostnader för att producera etanol. 

Table 20.  Compilation of estimated investment costs and calculated production costs when producing ethanol. 

  

Studie Kapacitet och 
hydrolysmetod 

Investerings-
kostnad, 
MSEK 

Viktiga indata 
Råvara: SEK/MWh 
Etanol: SEK/MWh 
Pellets/brikett: SEK/MWh 
Biogas: SEK/MWh 
Enzym: SEK/l x 10^6 FPU 

Produktions-
kostnad,  
SEK/l etanol 
(100%) 

Kommentar 

Gunnarsson, 2006 
[83] 

50 000 m3 etanol/år. Svag-
syrahydrolys. Fristående anl.  

1214  Råvara: 135 
Pellets: 205 

4,89 Investeringen inkluderar ångpanna, tork, 
briketteringsutrustning och driftskapital. 
Ångpannan försörjs med torkat bränsle från 
etanolanl. Kvarvarande bränsle avyttras externt. 
Råvara: granflis. 

Wingren, 2005 
[84] 

55 000 m3 etanol/år. 
Enzymatisk hydrolys via SHF. 
Fristående anl. 

889  Råvara: 90  
Pellets: 140 
Enzym: 19 

4,14  

Wingren, 2005 
[84] 

63 000 m3 etanol/år. 
Enzymatisk hydrolys via SSF. 
Fristående anl. 

910  Råvara: 84 
Pellets/briketter: 125 
Enzym: 19  

5,12 

Wingren, 2005 
[84] 

55 000 m3 etanol/år. 
Enzymatisk hydrolys via SHF. 
Fristående anl. 

1184  5,65 

Axelsson et al., 
2009 [4] 

39 700 ton etanol/år via 
svagsyrahydrolys. Rötgas 114 
GWh/år, Pellets 270 GWh/år, 
El 140 GWh/år brutto, 
Fjärrvärme 678 GWh/år. 

Etanol: 710 
Gasprod: 122 
Pelletering: 74 
Bio-KVV: 1231 

Biobränsle: 180 (ligninrik 
fastrest från et.anl) 
Etanol: 750, Biogas: 670 
Pellets: 240, El: 450 
Elcertifikat: 200 

n/a Investeringen inkluderar Bio-KVV med ång-
panna och turbin, etanol-, pellets-, och biogas-
anläggning. Ångpannan försörjs med ligninrik 
fastrest från etanolanläggningen. Överskott 
pelleteras. Dranken rötas till biogas vilken upp-
graderas till fordonsgas.  

Axelsson et al., 
2009 [4] 

60 000 ton etanol/år, 
enzymatisk hydrolys. 
Anläggningen ingår i ett 
bioenergikombinat med bef. 
System i Östersund 

Etanol: 1182 
Indunstning: 95 
Turbin: 95 
Pannombygg: 
11 
 

Biobränsle: 180 biprodukter 
från etanolanl. 
Etanol: 750  
El: 450 
Elcertifikat: 200 

n/a Investeringen inkluderar etanolanläggning samt 
enhet för indunstning av drank. Integrering görs 
mot befintligt system varför ny turbin samt 
ombyggnad av panna krävs.  Ligninrik fastrest 
och indunstad drank förbränns för i kraft-
värmepannan. Bränsleförsörjning behöver 
kompletteras med ordinärt bränsle. 
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Trots att den totala produktionskostnaden ligger i samma intervall för de båda 
processutformningarna skiljer sig storleksordningen på de olika posterna åt. Exempelvis 
är svagsyraprocessen mer kapitalintensiv än enzymprocessen. Detta beror 
huvudsakligen på att dyrare utrustning (högtrycksreaktorer) krävs för delsteget 
hydrolys/förbehandling. 
 
Även råvarukostnaden per liter etanol är högre för svagsyraprocessen. Detta beror på att 
svagsyraprocessen har ett lägre etanolutbyte per mängd råvara i jämförelse med 
enzymprocessen. För att producera samma mängd etanol krävs således ett mindre 
råvaruflöde för enzymprocessen. Därvid genereras också mindre biproduktsflöden, 
vilket ger effekten att, vid samma etanolkapacitet, blir intäkterna för biprodukterna 
mindre för enzymprocessen än för svagsyraprocessen.  

 

Figur 54.  Produktionskostnadsnivåer för etanolproduktion via svagsyra resp. enzymatisk 
hydrolys[83]. Studien avser anläggningskapacitet om 50 000 m3 etanol/år. Dranken 
förbränns för intern ånggenerering. En delström av det ligninrika fastbränslet 
förbränns tillsammans med dranken, resten pelleteras och avyttras externt. 
Pelletsproduktion för extern försäljning uppgår till ca 73 000 respektive 52 000 
ton/år.  Inget extra bränsle köps in till ångförsörjningen. 

Figure 54.  Levels of production costs for production of ethanol through dilute-acid-hydrolysis 
and enzymatic hydrolysis, [83]. The study are based on a production capacity of 
50,000 me ethanol / year. 73,000 tonnes/year and 52,000 tonnes/year of 
ligninpellets are sold. No additional external fuel are used for steam supply.  

 
Sedan studien genomfördes 2005 har flera kostnader förändrats. Vad gäller 
råmaterialkostnaden har denna stigit markant, antagandet då var från 135 SEK/MWh 
vilket kan jämföras med dagens 20732 SEK/MWh (Q3 2010) [33]. En ökning i 
råvarupris kan till viss del kompenseras av motsvarande ökning i biproduktkreditering. 

                                                 
32 Avser skogsflis till industri, fritt förbrukare, löpande priser exklusive skatt.  
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Sedan studien gjordes har även pelletspriset ökat. Antagandet då var 205 SEK/MWh, 
vilket kan jämföras med dagens 316 SEK/MWh (Q3 2010) [33]. En omräkning med 
hänsyn enbart till de nya prisuppgifterna för råvara och pellets innebär att 
produktionskostnaden skulle uppgå till 5,43 SEK/l etanol för svagsyra processen. Vilket 
alltså ska jämföras med 4,89 SEK/l etanol år 2005, dvs ca 10% produktions-
kostnadsökning. Enligt vad som nämnts ovan har investeringskostnaden ökat från ca 1 
miljarder SEK till ca 2 miljarder SEK. Antas en investeringskostnad på 2 miljarder SEK 
istället för 1214 miljoner SEK som angivits av Gunnarsson, 2006 [83], innebär detta en 
ökning av kapitalkostnaden med ca 67%, om antaganden gällande kalkylränta och 
avskrivningstid kvarstår, vilket motsvarar detta en ytterligare ökning av 
produktionskostnaden med ca 1,70 SEK/l etanol för svagsyraprocessen och den totala 
produktionskostnaden för etanol blir ca 7,1 SEK/l. Detta ska dock ses som en indikativ 
produktionskostnad då endast en schablonmässig uppskattning på den uppdaterade 
investeringskostnaden har använts, och gäller för den stand-alone anläggning som 
beskrivits tidigare.  
 
I Figur 54 kan tydligt ses att de stora posterna som har störst påverkan på 
produktionskostnaden är råvarukostnaden och kapitalkostnaden, men även intäkterna 
för biprodukten ligninpellets. Investeringskostnaden, priset på råvaror och försäljnings-
priset för ligninpellets blir därmed avgörande för lönsamheten tillsammans med 
försäljningspriset för etanol. Försäljningspriset för etanol redovisas i kapitel 4.3.5, och 
har varierat mellan ca 400-650 €/m3 (fritt Rotterdam) under perioden december 2005 till 
april 2011, vilket innebär ca 3,60 -5,85 SEK/l etanol. Med den processutformning som 
antagits av Gunnarsson et al, 2006 [83], skulle etanolproduktionen alltså inte vara 
lönsam, med de antagande om intäkter och kostnader som gäller idag. Gällande 
försäljningspriset på ligninpellets råder stor osäkerhet. Gunnarsson et al., 2006 [83] har 
antagit samma priser för ligninpellets som för träpellets till värmeverk. Med tanke på att 
ligninpellets är en ny produkt på marknaden är det sannolikt att ett något lägre pris kan 
erhållas, åtminstone initialt innan den nya produkten är introducerad på marknaden, 
även om den ska vara ett mycket lämpligt bränsle. På längre sikt är det däremot möjligt 
att priserna kommer att vara i nivå med träpellets eftersom energivärdet är högt. 
 

6.4 Mervärde vid integrering 

Enligt de uppgifter som redovisats i kapitel 6.3 är det inte lönsamt att producera etanol i 
fristående anläggningar. Detta visas också genom att i stort sett samtliga kommersiella 
projekt som planeras för lignocellulosaetanolproduktion avser etanolproduktion som 
skall integreras med annan verksamhet, oftast kraftvärmeproduktion. I dessa fall avser 
integreringen leveranser av ånga från kraftvärmeanläggningen till etanolanläggningen 
samt leveranser av restvärme och biprodukter för förbränning från etanolanläggningen 
till kraftvärmeanläggningen. I kombinatet ingår ofta även processer för vidareförädling 
av drank- och ligninflödena.  
 
I kapitel 6.1 redovisades att en mängd olika processalternativ är möjliga, dels hantering 
av biproduktflöden och dels processval gällande hydrolys av cellulosa och 
hemicellulosa. Vid val av processutformning och utvärdering av integreringsmöjligheter 
spelar bl a lokaliseringen en stor roll. En lokalisering nära ett gasnät kan innebära att 
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produktion av fordonsgas är det mest lönsamma användningsområdet för dranken. På 
samma sätt kan lokalisering nära en hamn innebära att det mest lönsamma alternativet 
är att producera pellets av både drank- och ligninflödet och därefter exportera hela 
produktionen. I vissa fall kan den mest lönsamma användningen av dessa biprodukt-
flöden vara att förbränna så stor del som möjligt i kraftvärmeverkets panna.   
 
Även kraftvärmeanläggningens förutsättningar spelar stor roll för hur integreringen 
utformas. Sker integreringen mot en befintlig anläggning är förutsättningarna till viss 
del satta, t ex när det gäller system för bränslehantering eller möjligheter till leveranser 
av restvärme eller produktion av el med etanolanläggningen som mottrycksunderlag (se 
kapitel 2.3). Uppförs etanol- och kraftvärmeanläggningen samtidigt (som t ex planeras i 
Sveg) ges större möjlighet till att optimera anläggningarnas utformning i förhållande till 
varandra.  
 
Beroende på vilka förutsättningar som gäller för lokaliseringen och för kraftvärmeverket 
varierar således optimal integreringsutformning och därmed investeringskostnader, 
intäkter och utgifter och således också mervärdet av integreringen. Att utvärdera alla 
olika alternativa utformningar och integreringsalternativ är därför inte rimligt inom 
ramen för denna rapport. För att visa på ett exempel av de ekonomiska konsekvenserna 
av mervärdet av integrering vid etanolproduktion har vi därför utgått från en av de 
studier som redovisas i Tabell 20. I denna studie har de ekonomiska konsekvenserna av 
investering i ett bioenergikombinat med etanol-, pellets-, och fordonsgasproduktion 
kontra en investering i ett kraftvärmeverk studerats [4]. Slutsatserna härifrån 
sammanfattas i text och Figur 55. 
 
Förutsättningarna enligt Axelsson et al., 2009 [4] är att ett energibolag ska investera i ett 
nytt bioeldat kraftvärmeverk om 80 MWvärme. Som alternativ till denna investering 
undersöks möjligheterna att bygga en kraftvärmeanläggning (med samma fjärrvärme-
produktion) och integrera denna med etanolproduktion i ett bioenergikombinat. Av 
biprodukterna från etanoltillverkningen produceras biogas samt pellets. En viss andel av 
ligninåterstoden används dock som bränsle i kraftvärmeverket, dvs allt används inte för 
pelletsproduktion. En principskiss över integreringen visas i Figur 55. 
 
Kraftvärmepannan eldas med ligninrik fastrest från etanolanläggningen. Överskottet 
torkas i en lågtemperaturtork för att sedan pelleteras. Etanolanläggningens kapacitet är 
vald så att fastbränsleproduktionen motsvarar maximalt värmebehov i fjärrvärme-
systemet. Kraftvärmepannan producerar högtrycksånga som efter passage genom en 
turbin för elproduktion omvandlas till mellantrycksånga. Mellantrycksångan försörjer 
etanolanläggningen33 och fjärrvärmenätet. Dranken rötas till biogas för att sedan 
uppgraderas och avyttras som fordonsgas. Överskottsånga från etanolanläggningen 
försörjer pelletsanläggningen och fjärrvärmenätet. Mängden överskottsånga som går till 
vardera pelletsanläggningen respektive fjärrvärmenätet varierar över året, beroende på 
fjärrvärmenätets behov. Genom att pelletsanläggningen är i drift även sommartid, med 
undantag för en månads revisionsstopp i juni, fås avsättning för överskottsångan från 
etanolanläggningen trots att inget fjärrvärmebehov föreligger.  
 
                                                 
33 Mellantrycksånga krävs för hydrolysen av vedråvaran av temperaturskäl. 
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Figur 55.  Energikombinat med etanolproduktion kopplat till nytt biokraftvärmeverk, [4].  

Figure 55. Polygeneration of heat, power and ethanol connected to a new combined heat and 
power plant fuelled with biofuel, [4].   

 
För att bedöma mervärdet av integreringen 34enligt ovan har ett räkneexempel tagits 
fram där data från Axelsson et al., 2009 [4] jämförts med data från Gunnarsson et al., 
2005 avseende fristående etanolproduktion [83]. Båda dessa studier baseras 
beräkningarna på en etanolproduktion av ca 50 000 m3/år, och båda dessa studier avser 
etanolproduktion via svagsyraprocessen.35 Med fristående etanolanläggningar, avses här 
etanolanläggningen som inte är integrerad med fjärrvärmeproduktion, vilket innebär att 
ångförsörjningen sker utan att ångproduktionen är kopplad mot ett fjärrvärmenät. Även i 
detta fall finns möjlighet till elproduktion.  
 
I den fristående etanolproduktionsanläggningen [83] förbränns restproduktflödena av 
ligninrik fastrest och drank för intern ånggenerering i etanolanläggningens panncentral. 
Hit förs även biogas från rötning av vattenströmmar. Överskottet av ligninrik fastrest 
pelleteras och avyttras externt. Pannanläggningen består, förutom av en ångpanna, även 
av en turbin kopplad mot en generator, se Figur 56. Ångpannan är överdimensionerad i 
                                                 
34 Resultatet presenteras här som mervärdet av integrering istället för produktionskostnad för etanol i 
olika kombinatformer (jämför Tabell 20) Anledningen till detta är att i ett kombinat med många olika 
produkter och verksamheter är det inte möjlig att presentera produktionskostnaden för etanol på ett 
korrekt, verksamheterna har helt enkelt integreras och det är svårt att allokera olika gemensam 
verksamhet till specifika produkter. 
35 Axelsson et al., 2009 [4] har räknat på 39 700 ton etanol/år, dvs 49 500 m3/år. Gunnarsson et al., 2005 
[83] räknat på 300 GWh, dvs 50 500 m3/år. 

Destillering

Jäsning Hydrolys Turbin

Rötnings‐
uppgradering

Pelletering Fjärrvärme

KVV‐panna

Rötrest
(2 MW)Drank

HP‐ÅngaMP‐Ånga
(29 MW)

LP‐Ånga
(1)

(2)

PELLETS
(0 ‐ 82 MW)

FJÄRRVÄRME
(0 – 80 MW)

EL
(5‐26 MW)

(1) Överskottsånga, till fjärrvärme : 0,13 MW, till pellets: 0,11 MW
(2) Fastrest , 110 MW varav 36‐110 MW till panna

FORDONSGAS
(14 MW)

ETANOL
(37 MW)

VED IN
(160 MW)
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förhållande till etanolanläggningens ångbehov. Expansionen avbryts vid det tryck som 
krävs i etanolanläggningen, i detta fall 20 bar. Restvärmen kyls bort mot recipient. 
Producerad el säljs. 
 

 

Figur 56.  Principskiss för etanol och elproduktion i en fristående etanolanläggning. 

Figure 56. Schematic sketch showing production of ethanol and electricity in a separate ethanol 
production plant. 

 
Mervärdet av integreringen beräknas som skillnaden mellan att investera i ett 
bioenergikombinat för produktion av kraftvärme, etanol, pellets och fordonsgas (Fall 1) 
kontra att investera i två separata anläggningar, dvs en för kraftvärme eller en för etanol 
och elproduktion (Fall 2). Indata för beräkningarna redovisas i Tabell 21. Beräkningen 
avser att visa på mervärdet av integrering med annan verksamhet, dvs vilka 
kostnadsposter som förändras och hur mycket, vilket erhålls genom en jämförelse av 
kostnads- och intäktsposter för Fall 1 (kolumn A i Tabell 21) med motsvarande poster 
för Fall 2 (kolumn D i Tabell 21). De studier som beräkningarna baseras på är 
publicerade 2006 respektive 2009 [4], [83], prisbilden har förändrats sedan dess. Därför 
har priserna som används i dessa tidigare studier uppdaterats med aktuella priser i detta 
arbete, vilket redovisas i Tabell 22. 
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Indunstning Pelletering
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RötrestDrank

HP‐ÅngaMP‐Ånga
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(2) Fastrest 

ETANOL VED IN



VÄRMEFORSK 
   
 

112 

Tabell 21.  Indata för jämförelse av alternativet att investera i en energikombinatanläggning för 
produktion av kraftvärme, etanol, pellets och biogas (Fall 1) kontra alternativet att 
investera i separata anläggningar för kraftvärme och etanol samt elproduktion (Fall 
2).[4], [83], sammanställning och uppdaterade priser enligt ÅF, se Tabell 22. 

Table 21.  Input data for the comparison to invest in polygeneration of heat, power, ethanol, 
pellets and biogas (Case 1) with the option to invest in separate plants for combined 
heat and power, ethanol and production of electricity (Case 2).  

    A B C D E 
  Enhet Fall 1: 

Investering i 
bioenergi-
kombinat 

Investering i 
nytt bio-

KVV 

Fristående 
anläggning 
(Höglandet) 

Fall 2: Separata 
investeringar i 

kraftvärme respektive 
etanolproduktion 

(kolumn B+C) 

Differens,   
(Fall 1-
Fall2) 

Investering 

Biokraftvärmeverk MSEK 1231 1112 178 1290 -59 

Etanolfabrik MSEK 2000 0 2000 2000 0 

Pelletsfabrik MSEK 0 0 0 0 0 

Rötning och uppgradering MSEK 0 0 0 0 0 

Energiproduktion 

Fjärrvärme GWh/år 378 372 0 372 6 

El GWh/år 140 145 20 165 -25 

Etanol GWh/år 294 0 300 300 -6 

Fordonsgas GWh/år 114 0 0 0 114 

Pellets GWh/år 270 0 380 380 -110 

  

Energibehov 

Biobränsle GWh/år 1271 470 969 1439 -168 

El GWh/år 80 0 41 41 39 

Kostnader 

Kapital MSEK/år 305 105 206 311 -6 

Bränsle MSEK/år 254 94 194 288 -34 

Drift- och underhåll MSEK/år 72 0 109 109 -37 

El inkl. elskatt MSEK/år 44 0 23 23 22 

Topplastvärme MSEK/år 0 4,5 0 5 -4,5 

Intäkter 

Fjärrvärme MSEK/år 151 149 0 149 2 

El inkl. elcertifikat MSEK/år 105 109 15 124 -19 

Etanol MSEK/år 276 0 282 282 -6 

Pellets MSEK/år 81 0 114 114 -33 

Fordonsgas MSEK/år 137 0 0 0 137 
Årligt driftsöverskott  
(intäkter-utgifter) MSEK/år 379 159 86 245 135 

Rörelseresultat  
(driftsöversk.– kapitalkostn.) MSEK/år 74 54 -120 -66 140 

Återbetalningstid 
(inv.kostn./årligtdriftsöversk.
)

år 8,5 7,0 25,5 - - 

(1) Kapitalkostnaden beräknas enligt annuitetsmetoden med en avskrivningstid på 20 år samt en 
kalkylränta på 7%. 

(2) Investeringskostnaden för biokraftvärmeverk för en fristående etanolanläggning avser 
investering i ångpanna (60 bar, 450°C), turbin (4 MW) och generator.  
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Tabell 22.  Indata priser 

Table 22.  Input prices 

 SEK/MWh 
Priser som använts av 

Axelsson et al., 2009 [4] 

SEK/MWh 
Priser uppdaterade i detta projekt (*) 

Råvara 180 200 
El 450 550 
Elcertifikat 200 200 
Elskatt 5 5 
Fjärrvärme - 400 
Etanol 750 940 
Biogas 670 1200 
Pellets 240 300 
(*) De uppdaterade priserna är framtagna enligt: 

Råvara: 207 SEK/MWh (Q3 2010) [33] => ca 200 SEK/MWh 
El: Det aktuella spotpriset (prisområde Sverige) per den 8e mars 2011 var 541 SEK/MWh, 
vilket ligger på väl nivå med 2010 års priser (se kapitel 4.1.2). => ca 550 SEK/MWh. 
Etanol: De internationella etanolpriserna låg i slutet av november 2010 (v.47) på omkring SEK 
5570 SEK/m3 för ett kontrakt med fri leverans till hamn i nordvästra Europa (FOB NWE) [65], 
se kapitel 4.3.5. => ca 940 SEK/MWh 
Biogas: Priset på biogas sätts i regel cirka 20% under gällande bensinpris, vilket stigit de 
senaste åren och fortfarande stiger. Januari 2011 var biogaspriset ca 10,50 SEK/l 
bensinekvivalenter vilket motsvarar ca 1200 SEK/MWh (se kapitel 4.4.4). 
Pellets: De genomsnittliga svenska priserna 2010 var 304 SEK/MWh, fritt levererat till 
värmeverken [33] (se kapitel4.2.6). 

 
 
Beräkningen visar tydligt på de positiva effekterna av integrering, det årliga 
rörelseresultatet är i detta fall 74 MSEK jämfört med -66 MSEK, vilket också redovisas 
grafiskt i Figur 57. Skillnaden kan till viss del förklaras med att energikombinatet (Fall 
1) inkluderar produktion för biogas vilket ger en merintäkt i jämförelse med fallet för 
separata investeringar i kraftvärme respektive etanol- och elproduktion (Fall 2) där 
rötning inte inkluderats. Användningen av biprodukter för fordonsgasproduktion (Fall 
1) innebär att biprodukter inte finns tillgängligt för pelletsproduktion, varför dessa 
intäkter är lägre än i Fall 2. Räkneexemplet illustrerar även vikten av att optimera 
utformningen av bioenergikombinatet avseende val av hur biprodukterna ska användas 
eller vidareförädlas då detta får stort genomslag på totalekonomin.  
 
I Tabell 22 presenteras olika indata till prisnivåerna för råvaror och produkter. Det kan 
tydligt ses att prisnivåerna har förändrats sedan Axelsson et al. genomförde sin studie år 
2008 (publicerad 2009) [4]. Likaså har redan tidigare påpekats att investeringskostnaden 
bör uppskattas betydligt högre än vad som är gjort i de två studier som beräkningarna 
baseras på i [4] respektive [83]. I Tabell 21 har investeringskostnaderna för 
etanolanläggning, biogas(fordonsgas)anläggning och pelletsanläggning justerats från 
totalt 906 MSEK i Fall 1 till 2000 MSEK respektive från totalt 1066 MSEK i Fall 2 till 
2000 MSEK. Då dessa endast är indikativa investeringskostnader har i dessa 
beräkningar ingen hänsyn tagits till ev skillnad mellan dessa två fall då det gäller 
investeringskostnaden för dessa delar. Figur 58 visar en jämförelse av kostnads- och 
intäktsposterna då de ursprungliga prisnivåerna används. 
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Figur 57. Jämförelse av kostnads- och intäktsposter för Fall 1 och Fall 2. Indata gällande 
mass- och energibalanser kommer från Axelsson et a.l, 2009 [4] samt Gunnarsson 
et al., 2005 [83], seTabell 21. De antagna prisnivåerna på produkter och råvaror är 
framtagna i detta projekt och redovisas i Tabell 22. Som förenkling har ingen 
förändring av drifts- och underhållskostnaderna gjorts. 

Figure 57. Comparison of costs and revenues for Case 1 and Case 2. The calculation is based 
on the energy and mass balances from Axelsson et al., 2009 [4] and Gunnarsson, 
2006 [83] see Table 21. The prices of raw material and products are showed in 
Tabell 22. 

 
En jämförelse av Figur 57 och Figur 58 visar att vid en uppdatering till dagens 
prisnivåer förändras lönsamheten kraftigt för det alternativ som representerar 
uppförandet av två fristående anläggningar, och mervärdet av integreringen ökar kraftigt 
(dvs skillnaden mellan de två alternativens årliga rörelseresultat). Anledningen till detta 
är främst ett ökat biogaspris, vilket gör biogasproduktion mycket fördelaktig. I 
alternativet att bygga två fristående anläggningar uppväger inte de ökade priserna på el, 
etanol och pellets de ökade kapitalkostnaderna och bränslekostnader, utan det årliga 
rörelseresultatet blir negativt. Många olika processlösningar är möjliga för produktion 
av etanol, vilket nämnts tidigare, det är därför givetvis också möjligt att designa en 
etanolproduktionsanläggning som inte är kopplad till fjärrvärmeproduktion (här kallad 
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fristående anläggning) som inkluderar biogasproduktion. De två alternativa 
etanolproduktionsanläggningar som har studeras bör därför ses som två exempel och det 
kan därför vara möjligt att hitta andra koncept där lönsam produktion erhålls även utan 
integrering med fjärrvärmeproduktion. 
 

 

Figur 58. Jämförelse av kostnads- och intäktsposter för Fall 1 och Fall 2. Beräkning baserat på 
indata från Axelsson et al., [4] och Gunnarsson, 2006 [83]. Indata till beräkningen 
redovisas i Tabell 21, Tabell 22. Då Axelsson et al., [4] ej har beräknat intäkter för 
fjärrvärmeproduktion har den i detta fall ansatts till 400 SEK/MWh.    

Figure 58. Comparison of costs and revenues for Case 1 and Case 2. The calculation is based 
on data from Axelsson et al., 2009 [4] and Gunnarsson, 2006 [83]. Input data is 
presented in Table 20, Table 21. Revenues from district heating is estimated as 400 
SEK/MWh (not included in the study by Axelsson et al., 2009, [4]) 

 
Det allra tydligaste resultatet från Figur 57 och Figur 58 är att biogasproduktion av 
biprodukterna är viktig för den totala lönsamheten och står för en större del av 
intäkterna än vad pellets gör med dagens prisnivåer. Det bör dock noteras att i dessa 
beräkningar har ingen hänsyn tagits till hantering av rötresten från biogasproduktionen, 
se kapitel 6.6). Figurerna visar också på ett kraftigt mervärde av att integrera 
verksamheten (även om en viss del av denna fördel beror på skillnaden i 
biprodukthanteringen mellan dessa alternativ). Det är alltså mer gynnsamt att bygga ett 
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kombinat som integrerar kraftvärmeproduktion med etanolproduktion där biprodukts-
flödena förädlas till så högvärdig produkt som möjligt än att bygga fristående etanol- 
och kraftvärmeproduktion.  
 
De stora posterna på kostnadssidan av det årliga driftsresultatet är kapitalkostnader och 
råvarukostnader, och de är ungefär likvärdiga. På intäktssidan är intäkterna för 
etanolförsäljningen den dominerande posten. Detta gör att lönsamheten för 
produktionen är i första hand beroende av investeringskostnaderna, kostnader för 
bränsle och råvaror samt försäljningspriset av etanol. Försäljningspriser av etanol har 
under de senaste åren fluktuerat mellan 3,60-5,85 SEK/l. Skulle försäljningspriset på 
etanol minska till 3,60 SEK/l (istället för de antagna 5,60 SEK/l i Figur 57) innebär 
detta att de totala intäkterna för etanolförsäljningen minskar till 178 MSEK och därmed 
har hela det årliga rörelseresultatet i Fall 1 minskat från att vara +74MSEK, till -24 
MSEK. 
 

6.5 Integrering av etanolproduktion med andra verksamheter  

Etanolprocessen kan även integreras med annan verksamhet, t ex sågverk, massa- och 
pappersindustri eller petrokemisk industri. Ingen ekonomisk analys av dessa alternativ 
har genomförts inom ramen för detta arbete, men ett kvalitativt resonemang följer 
nedan. 
 
Integrering mellan sågverks- och etanolproduktion kan ske både energimässigt och 
råvarumässigt. Restvärme från etanolprocessen kan användas för att försörja 
virkestorkarna med energi (jämför integrering av sågverks- och pelletsproduktion, se 
kapitel 5.5). En stor fördel vid integrering mellan etanol- och sågverksproduktion är att 
sågverket direkt får avsättning för sina biprodukter, som kan användas som råvara i 
etanolprocessen36. För etanolproduktionen utgör råvarukostnaden en betydande del av 
produktionskostnaden varför det är en stor fördel att kunna säkra råvaruleveranserna. 
 
Integrering mellan ett massa- och pappersbruk och etanolproduktion skulle konceptuellt 
sett kunna ske både på råvarusidan och på energisidan, beroende på det specifika massa- 
och pappersbrukets energisituation. I dagsläget pågår många olika forskningsaktiviteter 
kring utveckling av s.k. massabruksbaserade bioraffinaderier vilka även inkluderar 
etanolproduktion från biproduktsströmmar i massaproduktionen, men även utveckling 
av andra bioraffinaderikoncept som inte inkluderar etanolproduktion. Det bör även 
påpekas att cellulosan kan frigöras från veden genom alkaliska metoder. En sådan 
friläggning kan jämföras med massabrukens sulfatkok eller sodakok. 
 
För petrokemisk industri skulle etanolen kunna användas som råvara i den egna 
produktionen. Med de osäkerheter som idag existerar avseende etanoltekniken och de 
produktionskostnader som kan nås, kan detta inte anses vara ett alternativ. Blandningen 
av etanol och bensin till E5/E10 respektive E85 görs dessutom vanligtvis i depåer, och 

                                                 
36 Dock uppger SEKAB att spån och pulver som råvara kräver en annan design av 
förbehandlingsreaktorerna, och det är också oklart hur utbytet påverkas om spån/pulver blandas med 
flisråvara. 
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inte vid oljeraffinaderiet (se kapitel 8.4). Det är därför helt enkelt betydligt mindre 
riskfyllt (och möjligen även billigare) att köpa etanolen på världsmarknaden.  
 

6.6 Diskussion och slutsatser  

Vid produktion av cellulosaetanol finns i princip två huvudalternativ avseende 
processutformning (svagsyra eller enzymatisk hydrolys) samt flertalet alternativ 
avseende hantering och användning av de stora biproduktflödena. Dessa kan dock 
varieras i stor utsträckning vilket ger många olika processlösningar. Därmed ges också 
ett stort antal olika integrationsmöjligheter med annan verksamhet företrädesvis 
kraftvärmeproduktion.  
 
Vårt räkneexempel visar att mervärdet av integrering av kraftvärme- och 
etanolproduktion kan vara relativt stort men att mervärdet är starkt beroende av hur 
integreringen utformas. Vårt räkneexempel jämför en relativt komplex etanolprocess, 
där biprodukterna både används internt för kraftvärmeproduktion och förädlas vidare 
genom både rötning och pelletering, med en enklare process där biprodukterna 
förbränns internt (med viss elproduktion) och överskottet pelleteras.  
 
Generellt kan sägas att en enklare process innebär att ett visst tekniskt och ekonomiskt 
risktagande avseende vidareförädlingen kan undvikas. Å andra sidan ger detta fall också 
mindre potentiella intäkter. En komplexare integrering ger en större produktportfölj och 
även större potential för högre intäkter men samtidigt ett högre risktagande då detta 
ytterligare adderar en i stor skala odemonstrerad teknik.  
 
Exempelvis är drankrötning i stor skala en än så länge odemonstrerad teknik. Det finns 
även oklarheter i hur de stora mängderna rötrest ska hanteras. Idag diskuteras 
huvudsakligen spridning på åkermark i oförädlad form som jordförbättringsmedel eller 
indunstning och därefter förbränning. Flera praktiska detaljer kring hanteringen av 
rötresten, liksom ekonomiska förutsättningar, gör att risktagandet ökar om detta 
alternativ väljs.  
 
I sammanhanget skall det även poängteras att storskalig erfarenhet saknas gällande 
användning av den ligninrika fastresten. Småskaliga förbränningsförsök av den 
pelleterade ligninrika fastresten har genomförts av Energitekniskt Centrum i Piteå [85] 
och ytterligare en studie pågår just nu i regi av SEKAB, finansierad av Värmeforsk37. 
Sammanfattningsvis kan sägas att de preliminära resultaten är lovande och det finns 
inget i den kemiska sammansättningen som tyder på att det skulle uppstå några problem  
 
Oavsett integreringskoncept innebär de stora biproduktflödena att lignocellulosa-
etanolproduktion måste ses ur ett helhetsperspektiv där den optimala utformningen med 
kombinatet med utgångspunkt i maximal avsättning för varje produktflöde. Här spelar 
lokaliseringen en viktig roll. Finns t ex närhet till ett gasnät är troligen rötning och 
produktion av fordonsgas det bästa alternativet för användning av dranken. På samma 
sätt kan lokalisering nära en hamn innebära att det mest lönsamma alternativet är att 

                                                 
37 Slutrapport förväntas att publiceras i slutet av 2011. 
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producera pellets av både drank- och ligninflödet och därefter exportera hela 
produktionen. I vissa fall kan den mest lönsamma användningen av dessa 
biproduktflöden vara att förbränna så stor del som möjligt i kraftvärmeverkets panna.   
 
Sker integrering mot ett befintligt system för kraftvärmeproduktion får detta stort 
genomslag på systemets varaktighetsdiagram och de effekter detta ger på 
elproduktionen (se kapitel 2).  
 
För att åstadkomma en större råvaruflexbilitet samt för att minska risken i 
kommersialiseringsprocessen av den nya tekniken, kan lignocellulosaetanolproduktion 
kombineras med produktion av etanol från sockerrör, spannmål etc, dvs den idag 
kommersiella etanolproduktionen. Detta ger då fördelen av att introducera processen på 
marknaden, samtidigt som det sker med en lägre risk på råvarusidan, dock innebär detta 
något högre investeringskostnader då förbehandlingen av råvarorna måste ske parallellt. 
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7 Kombination av Bio-SNG-produktion och 
fjärrvärmeproduktion 

Biogas är ett samlingsnamn för gaser som är framställda från biomassa och som 
huvudsakligen består av metan. Till denna kategori räknas både biogas framställd från 
rötning och gas som producerats via förgasning (även kallat metanisering). Uppgraderas 
gasen, dvs renas från korrosiva ämnen, partiklar och vatten samt får ett högre 
energivärde genom att koldioxidinnehållet avlägsnas, får gasen samma kvalité som 
naturgas. SNG (Substitute Natural Gas eller Syntetisk NaturGas på svenska), är en 
vanlig benämning på metangas som framställs via termisk förgasning av företrädesvis 
kol, eller andra fossila råvaror. I de fall SNG producerats från biomassa, används även 
termen Bio-SNG för att markera det förnybara ursprunget. Det är även denna 
beteckning som används i föreliggande rapport (se även definition i kapitel 4.4). 
 
Utvecklingen av förgasningstekniken har pågått under lång tid och många olika projekt 
har pågått internationellt sedan 70-talet. Till en början var syftet främst att producera el 
och flera förgasningsprocesser har utvecklats för detta ändamål. Forskning och 
utveckling av förgasning av biomassa i huvudsak med syfte att producera el har 
bedrivits av ett stort antal länder, bland annat Österrike, Danmark, Finland, Tyskland, 
Italien, Nederländerna, Sverige, Schweiz, USA samt Storbritannien och det har gjorts 
stora framsteg med förgasningstekniken de senaste 25 åren. På senare år har fokus 
skiftat från förgasning för elproduktion till förgasning i syfte att producera drivmedel 
eller gas av naturgaskvalité.  
 
I Sverige pågår flera utvecklingsprojekt kring förgasningstekniken, både med syfte att 
producera gas för införande på naturgasnätet och i syfte att producera drivmedel, se 
Tabell 23. I föreliggande rapport behandlas endast förgasning till Bio-SNG i 
kombination med fjärrvärmeproduktion. För att få ett helhetsperspektiv på 
förgasningsområdet listas emellertid samtliga svenska projekt i Tabell 23.   
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Tabell 23.  Tidsperspektiv och omfattning av svenska förgasningssatsningar  

Table 23.  Time perspective and extent of Swedish projects regarding gasification.  

Befintliga förgasningsanläggningar 

Företag Omfattning Typ av anläggning Driftstart  

VVBGC, Värnamo 18 MWth  
Demonstrationsanläggning. Projektet ”Chrisgas” 
avslutades feb 2010.  För tillfället (vår 2011) 
pågår ingen verksamhet vid anläggningen. 

1996 

Chemrec, Piteå 3 MWth  Pilotanläggning/utvecklingsanläggning av 
förgasning av svartlut. 2005 

 
Chemrec, Piteå,  
 

 
1 800 ton DME/år 

Komplettering av befintlig anläggning med en 
pilotanläggning för DME produktion genom 
svartlutsförgasning. 

 
2010 

Chalmers, Göteborg 2 MWth  Demonstrationsanläggning för indirekt förgasning 
med befintlig biopanna (CFB). 2008 

 
Barkförgasningsanläggningar (i drift) 

Företag Omfattning Typ av anläggning Driftstart  

Södra, Värö Maximalt 40 MW Massabruk med en barkförgasare 1987 

 
Planerade förgasningsanläggningar 

Företag Omfattning Typ av anläggning Planerad 
driftstart 

Göteborg Energi och 
E.ON, Göteborg 
 (GoBiGas) 

Etapp 1, 20 MW Bio-SNG 
Etapp 2, 100 MW Bio-SNG 

Etapp 1, Försöksanläggning 
Etapp 2, Kommersiell 

Etapp1: 2012 
Etapp2: 2016 

Värmlandsmetanol, 
Hagfors 

100 MWth till metanol 
Ca 100 000 ton metanol/år Kommersiell Byggstart 2011 

Driftstart 2014 

 
E.ON (Bio2G) 

 
200 MW Bio-SNG 

 
Kommersiell efter cirka 2-3 år. 2015 

Chemrec (Domsjö 
Fabriker AB), 
Örnsköldsvik  

 
100 000ton DME alt.  
140 000 ton metanol 

Demonstrationsanläggning för förgasning av 
sulfitlut från Domsjö fabriker för produktion av 
100 000 ton DME alt. 140 000 ton metanol per 
år.  

Upphandling 
hösten 2010, 
preliminär 
driftstart 2013 

 

7.1 Processbeskrivning 

Det finns flera tekniker för att förgasa biomassa, där följande parametrar varierar:  
 

• Förgasartyp 
• Trycknivå vid förgasningen (atmosfärstryck eller trycksatt) 
• Temperatur vid förgasningen 
• Förgasningsmedium (Ånga, luft, syrgas eller kombinationer av dessa) 
• Värmeöverföringsmetod (direkt eller indirekt) 
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Oavsett hur processen utformas med avseende på parametrarna ovan, består processen 
av ett antal processteg som är de samma, Figur 59. Optimal utformning beror 
huvudsakligen på vilken bränsleråvara som avses samt vad producerad gas skall 
användas till. I kapitel 7.1.1 - 7.1.4 beskrivs de olika processtegen översiktligt. 
 

 

Figur 59.  Principschema för förgasning av biobränsle till SNG. 

Figure 59.  Schematic sketch of production of SNG through gasification of biomass  

 

7.1.1 Förgasning 
Beroende på vilken typ av råvara som avses används antingen högtemperaturförgasning 
(1000-1200°C) eller lågtemperaturförgasning (800-1000°C), och därmed olika 
reaktortyper: fast bädd, bubblande fluidbädd, cirkulerande fluidbädd eller pluggflödes-
reaktor (eng. entrained-flow). Pluggflödesreaktorer används för högtemperatur-
förgasning och möjliggör snabbare reaktioner och minskar storleken på reaktorn som 
behövs för ett visst flöde. Fluidbäddreaktorer används vanligtvis för fasta bränslen 
vilket innebär att förgasningen sker vid lägre temperatur för att bibehålla askämnena 
under dess smältpunkt.  
 
Förgasningen sker under tillförsel av ett förgasningsmedium (luft, syrgas, ånga eller en 
kombination av dessa). Den mängd syre som krävs vid förgasningen kan antingen 
utgöras av syret i luft eller av ren syrgas. Vid förgasning med luft tillförs en stor mängd 
inert gas (kvävgas), vilken innebär att större utrustningsdimensioner krävs. Detta 
problem kan undvikas vid förgasning med ren syrgas, vilket i sin tur har nackdelen att 
syrgasen måste produceras genom att kondensera ut kvävgasen ur luft vilket kräver 
extra utrustning och energi.  
 
Förgasningen kan ske både vid atmosfärstryck och under tryck. Trycksatt förgasning 
innebär att storleken på reaktorer och dimensioner på gasledningar minskar.  
 
Beroende av vilken slutprodukt som avses är olika förgasningsreaktorer/tekniker mer 
eller mindre optimala. Är slutprodukten Bio-SNG bör gasen innehålla så lite kväve som 
möjligt. De två tekniker som diskuteras mest för denna applikation är: 
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• Trycksatt förgasning (direkt förgasning38) med syrgas/ånga som 
förgasningsmedium  

• Atmosfärisk förgasning (indirekt förgasning39) med ånga som 
förgasningsmedium 

 
Vid trycksatt förgasning i CFB-reaktor (Cirkuliserade Fluidiserande Bädd) sker 
värmetillförseln för förgasningen direkt, dvs biobränslet förbränns direkt i 
förgasningsreaktorn. Förgasningen sker vid ca 20 bar och vid en temperatur på 850-
950°C. Syrgasen förs in i botten av förgasaren vilken gör bädden (sand) fluidiserande. 
Producerad gas förs direkt vidare till kylning och vidareförädling till Bio-SNG. En 
principskiss för processen visas Figur 60. [86] 
 

 

Figur 60. Processchema över trycksatt förgasare (CFB). 

Figure 60. Process diagram of a pressurized gasifier (CFB).  

 
Tekniken för trycksatt direkt förgasning i fluidiserad bädd har demonstrerats av 
Sydkraft (numera E.ON) i Värnamoanläggningen och är den teknik som E.ONs projekt 
Bio2G valt att inrikta sig mot (se Tabell 23). Inriktningen vid denna försöksanläggning 
var emellertid produktion av gas för elproduktion i en IGCC-cykel40 och inte produktion 
av Bio-SNG som slutprodukt, varför en del teknisk utveckling fortfarande kvarstår för 
detta fall. Framförallt gäller detta det processteg som avser gasrening och metanisering.  
Detta är teknik som E.ONs projekt Bio2G valt att inrikta sig mot. [87] 
 
Atmosfärisk indirekt förgasning kännetecknas av att processen sker i två reaktorer; en 
förgasningsreaktor och en förbränningskammare, se Figur 61. Förgasningen sker vid 
atmosfärstryck vid 800-900°C. I förgasningsreaktorn förgasas biobränslet varvid en 
produktgas och en fast rest bestående av oförbränt kol bildas. Den varma produktgasen 
kyls innan efterföljande gasrenings- och metaniseringssteg. Vid kylningen finns 
möjlighet till värmeåtervinning. Den fasta resten separeras i en cyklon. Vid separationen 
följer även en del bäddmaterial (sand) med. Sand och fast kolrest förs till 
förbränningskammaren där kolet förbränns. Värmen från kolförbränningen överförs 
med sanden som vid återförande till förgasningskammaren driver förgasnings-
reaktionen. [86] 
 

                                                 
38 Beteckningen hänför sig till att energitillförseln sker direkt till förgasningsreaktorn. 
39 Beteckningen hänför sig till att energitillförseln sker indirekt, dvs via sand, från 
förbränningskammaren. 
40 Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) 
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Figur 61. Processchema över förgasare med indirekt uppvärmning  

Figure 61. Process diagram of an indirectly heated gasifier.   

 
Tekniken för atmosfärisk indirekt förgasning av biobränsle utvecklas t ex i Güssing 
Österrike av Güssing Renewable Energy GmbH samt vid Chalmers Tekniska Högskola. 
Detta är den teknik som projektet GoBiGas valt att gå vidare med.  
 
I Güssing demonstreras tekniken i en förgasare med kapaciteten 8 MW biobränsle vilket 
ger cirka 2 MW el och 4,5 MW fjärrvärme. Förgasaren är utvecklad av universitetet i 
Wien och är av typen FICFB (Fast Internal Circulating Fluidized Bed). Anläggningen 
driftsattes 2002 och har även kompletterats med en 1 MW anläggning för framställning 
av Bio-SNG. Denna är ansluten till förgasningsanläggningen och består av enheter för 
gasrening, SNG-syntes (metanisering) och uppgradering. Emedan driften av förgasaren 
har fungerat bra har Bio-SNG anläggningen haft relativt omfattande driftsproblem [88].  
 

7.1.2 Gasrening  
Den producerade gasen innehåller koldioxid (CO2), koloxid (CO), metan (CH4), vätgas 
(H2), vatten samt rester av kolväten och tjäror. Innan koloxid och vätgas kan omvandlas 
till metan måste föroreningarna avlägsnas. Gasrening kan utföras på flera sätt och val av 
gasreningsmetod beror på vilket biobränsle och förgasningsmetod som använts.  
 
Avskiljning av partiklar sker vanligen i en cyklon. Eventuellt kan kylning innan krävas, 
vilket också kan möjliggöra värmeåtervinning. För SNG-produktion sker avskiljning av 
tjäror lämpligast via fysikalisk rening, t ex i en skrubber. Alternativet är kemisk rening, 
men processbetingelserna för detta innebär att metanhalten minskar, vilket inte är 
önskvärt. Avskiljning av svavel sker vanligen genom adsorption. [86] 
 

7.1.3 Metanisering 
Efter att gasen renats från föroreningar sker metanisering, dvs ett antal kemiska 
reaktioner vilka omvandlar CO, CO2 och H2 till CH4. Metaniseringen är starkt exoterm, 
vilket ger möjlighet att återvinna reaktionsvärmen. Även för metanisering finns olika 
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teknikalternativ, t ex recirkulerande gasreaktor, kyld reaktor eller flerstegsreaktorsystem 
med ångtillsats.[86] 
 

7.1.4 Uppgradering 
Efter gasrening och metanisering innehåller gasen fortfarande koldioxid och vatten, 
vilket måste avlägsnas för att höja gasens energivärde. Uppskattningsvis innehåller 
gasen ca 50% koldioxid innan uppgradering. För avlägsnande av koldioxid finns tre 
teknikalternativ; membranseparation, pressure swing adsorption (PSA) eller 
skrubberteknik.  
 
Vatteninnehållet avlägsnas genom torkning, vanligtvis genom att gasen kyls varvid 
vattnet kondenserar och därefter kan avskiljas. Efter uppgradering håller gasen samma 
energiinnehåll som naturgas.  
 

7.2 Beskrivning av pågående svenska projekt 

7.2.1 GoBiGas 
GoBiGas, Gothenburg Biomass Gasification Project, drivs av Göteborg Energi och 
E.ON och innebär uppförande av en anläggning för indirekt förgasning av biobränsle 
för produktion av Bio-SNG och värme.  
 
Projektet planeras att genomföras i två etapper, där den första etappen avser produktion 
av 20 MW Bio-SNG, 5 MW fjärrvärme och 6 MW värme till värmepumpar i en 
försöksanläggning. Total bränsleåtgång beräknas till 35,5 MW (varav 32 MW pellets, 3 
MW el och 0,5 MW RME).  Som prestandamål anges ett gasutbyte på 65%, en 
totalverkningsgrad på >90% samt en drifttid på 7000 timmar/år. I en andra etapp 
beräknas utbyggnad ske med ytterligare 80 MW Bio-SNG och anläggningen bedöms då 
vara kommersiell. 
 
I september 2009 beviljades projektet 222 miljoner kr i investeringsstöd från 
Energimyndigheten under förutsättning att EU-kommissionens statsstödsgranskning 
utföll positivt, vilket den gjorde under slutet av 2010. I december 2010 fattades även ett 
investeringsbeslut av Göteborg Energis styrelse, vilket innebär att driftstart för etapp 1 
planeras till slutet av 2012. [88] 
 
För närvarande (vår 2011) pågår projektering och upphandling av utrustning. Projektet 
har valt den indirekta förgasningstekniken där själva förgasningsutrustningen kommer 
att levereras av Metso Power, som har köpt licensen för förgasningstekniken från 
Repotec, som bygger på den teknik som utvecklats i Güssing. Utrustning för gasrening 
och metanisering kommer att levereras av Haldor Topsø.  
 
Anläggningen ska lokaliseras intill en befintlig hetvattencentral på Ryaområdet. 
Lokaliseringen innebär att producerad gas kan föras in på naturgasnätet. Lokaliseringen 
är vald så att den, förutom närheten till naturgasnätet, även medger en flexibel 
bränslemottagning då det finns förutsättningar för både sjö- och järnvägstransporter. 
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Råvaruförsörjningen inom etapp 1 planeras utgöras av pellets men möjlighet finns att 
komplettera med grot. För etapp 2 planeras grot och andra skogsrestprodukter utgöra 
den huvudsakliga råvaran. En principskiss över anläggningen visas i Figur 62.  
 

 

Figur 62. Principskiss för processutformning inom projekt GoBiGas, Etapp 1[89]  

Figure 62. Schematic sketch showing the design of the process in the GoBiGas project, [89].  

 

7.2.2 Bio2G 
Projektet Bio2G drivs av E.ON och avser uppförande av en anläggning för trycksatt 
(direkt) förgasning av biobränsle till Bio-SNG. Anläggningen planeras producera 200 
MW Bio-SNG, 30-40 MW fjärrvärme och 10 MW el (för internt bruk) och har ett 
biobränslebehov om 320 MW. Råvaran planeras att utgöras av alla typer av 
skogsrestprodukter samt åkergrödor (t ex salix eller halm). Råvarutransporter planeras 
att göras med lastbil, järnväg och fartyg. Anläggningen bedöms vara kommersiell, dvs i 
drift med full tillgänglighet efter ca 2-3 år. [87].  
 
För tillfället pågår samråd inför kommande tillståndsansökan för två lokaliseringar, 
Helsingborg och Landskrona. Samtidigt undersöks förutsättningarna vid ytterligare en 
lokalisering i Malmö. Ett preliminärt investeringsbeslut väntas vid årsskiftet 2011/2012 
och ett definitivt investeringsbeslut planeras tas 2013. Tidplanen innebär att 
anläggningen planeras vara i drift under 2015. Viktiga förutsättningar vid val av 
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lokalisering har varit närhet till det nationella gasnätet samt tillgång till järnväg och 
hamn. [87]. En principskiss över anläggningen visas i Figur 63.  
 

 

Figur 63. Principskiss för processutformning inom projekt Bio2G [87] 

Figure 63. Schematic sketch showing the design of the process in the Bio2G project, [87]. 

 

7.3 Investerings- och produktionskostnader 

Investeringskostnader och produktionskostnader för Bio-SNG-produktion har beräknats 
i flera studier. Beräkningsförutsättningar avseende t ex processutformning och kapacitet 
liksom antaganden kring råvarupriser och investeringskostnader, varierar kraftigt.  
 
En färsk uppskattning av investeringskostnaden avser den planerade anläggningen inom 
projekt Bio2G (200 MW gas med driftstart 2015), vilken uppgår till ca 4 miljarder 
kronor ± 25% [87]. I denna summa ingår alla kostnader för uppförande av en 
förgasningsanläggning inkl. Bio-SNG-framställning samt kostnader för 
bränslehantering och produktdistribution. I osäkerhetsintervallet finns t ex kostnader för 
uppförande av anläggningsdelar, t ex kraftvärme- eller syrgasproduktion, vilka kan 
göras antingen inom och utanför projektets ramar.  
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Valleskog et al. [86] uppskattade investeringskostnaderna år 2007 till 490 MSEK för en 
produktion av 67 MW Bio-SNG (100 MWbränsle) genom trycksatt förgasning, dvs 
samma teknik som EON planerar för i Bio2G-projektet. Valleskog et al. [86] har även 
beräknat produktionskostnaden för Bio-SNG-framställning vid olika tidsperspektiv och 
förutsättningar. I Figur 64 redovisas resultatet från beräkningen avseende år 2007. I 
beräkningen ingår även teknikalternativ för Bio-SNG-framställning via 
vätgasförgasning. Denna teknik behandlas emellertid inte i föreliggande studie då 
kommersialisering bedöms ligga betydligt längre fram i tiden än teknikerna för direkt 
respektive indirekt förgasning.  
 

 

Figur 64.  Produktionskostnaden för Bio-SNG för olika produktionstekniker och för olika 
anläggningsstorlekar för scenario 2007, driftstid 7 500 h/år. Kreditering för försåld 
värme ingår ej. Antaganden kring viktiga poster: Råvara (flis): 150 SEK/MWh, Elpris 
inkl. skatt 305 SEK/MWh, Investeringskostnad trycksatt förgasning 490 miljoner kr 
(2007 års kostnadsnivå, 100 MWbränsle), Investeringskostnad indirekt förgasning 455 
miljoner kr (2007 års kostnadsnivå, 100 MWbränsle), Referenspris naturgas inkl.CO2-
skatt 288 SEK/MWh. [86] 

Figure 64.  The production cost for Bio-SNG for different production techniques and different 
size of the plants in scenario 2007, operation time 7 500 hours/year. Revenue from 
district heating is excluded. Assumptions: raw material: 150 SEK/MWh, electricity 
incl. Taxes: 305 SEK/MWh, investment pressurized gasification 490 MSEK (2007 
cost level, 100 MWfuel), investment indirect gasification 455 MSEK (2007 cost level, 
100 MWfuel), Referens natrual gas price incl. CO2 tax: 288 SEK/MWh. [86] 

 
Beräkningen visar att produktionskostnaden för Bio-SNG är högre än priset på naturgas 
(inkl. CO2-rättigheter) för båda teknikerna. Därmed krävs någon typ av subvention för 
att SNG skall vara konkurrenskraftigt. Subventionen, t ex utformat som ett ”grönt-gas-
certifikat” måste täcka både merkostnaden för produktionen men även 
distributionskostnaderna. [86] 
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Valleskog et al. [86], har också presenterat en uppdelning av olika poster i 
produktionskostnaden: 60% är råvarukostnader, 25% är kapitalkostnader och 15% är 
drifts- och underhållskostnader. En förändring i råvarukostnaden är alltså den faktor 
som har absolut störst påverkan på produktionskostnaden. 
 
För att hålla nere produktionskostnaden är driftutnyttjandet av stor vikt, dvs utbyte och 
antal fullasttimmar per år i kontinuerlig drift. Det är naturligtvis även en fördel om 
överskottsenergin kan användas på ett optimalt sätt (se kapitel 7.4). [88] 
 
Figur 64 visar produktionskostnaden enligt 2007 års kostnadsnivåer. Sedan dess har 
priset på biobränsle stigit kraftigt, och det är också tydligt att den uppskattade 
investeringskostnaden har stigit kraftigt om en jämförelse görs mellan EONs uppgift om 
uppskattade investeringskostnad [87] och den som använts av Valleskog et al. [86]. För 
att visa på en uppskattad produktionskostnad med dagens nivå så visas här ett räkne 
exempel (se Tabell 24). 
 

Tabell 24.  Jämförelse av dagens uppskattade investeringskostnader och råvarukostnader med 
de presenterade av Valleskog et al., 2007 [86]. 

Table 24.  Estimated investment costs and costs of the raw material compared to the costs 
presented by Valleskog et al., 2007 [86].  

 Enhet 2007 2011 
Investeringskostnad (1) MSEK 490 1660 
Råvarukostnad (Biobränsle) (2) SEK/MWh 150 200 
Produktionskostnad (3) SEK/MWh 385 712 
Naturgas (4) SEK/MWh 250 200 
Skatt naturgas (5) SEK/MWh 203 228 
Skatt naturgas, (värme i KV, industri) SEK/MWh 38 43 
Skatt naturgas, elproduktion SEK/MWh 0 0 
Skatt naturgas, fordonsbränsle SEK/MWh 103 123 

(1) Investeringskostnad år 2011 är skalad baserat på uppgifter från EON [87]. Investeringskostnaden 
år 2011 är beräknad enligt:  där K2 = 4000 MSEK, P2 = 300 MWbränsle (= 200 
MWBio-SNG), P1 = 100 MWbränsle, och n = 0,8. Skalningsfaktorn (n) är den som Valleskog et al. 
[86] använt i sin studie.  

(2) 207 SEK/MWh (Q3 2010) [33] => ca 200 SEK/MWh 
(3) Produktionskostnad år 2011 är beräknad med de angivna råvaru- och kapitalkostnaderna. Ingen 

justering av drifts- och underhållskostnader har gjorts. 
(4) Priset på naturgas på Nordpool gas, har sedan mars 2008 till april 2011 varierat mellan ca 15-35 

€/MWh. Under våren 2011 har priserna rört sig mellan 20-25 €/MWh. Detta innebär ett 
naturgaspris på ca 200 SEK/MWh. 

(5) Uppgifterna om skatten på naturgas är hämtad från Energimyndigheten [8] 
 
Enligt Tabell 24, så innebär en ökning av kapitalkostnaderna med ca 340% och, 
råvarukostnaderna med ca 30% att produktionskostnaden har ökat med 85%. Detta 
samtidigt som naturgaspriset idag är något lägre. Förutsättningarna för lönsam 
produktion av Bio-SNG för införandet på naturgasnätet har alltså snarare blivit sämre än 
bättre sedan Valleskog et al. [86] genomförde sin studie 2007.  
 
Det är dock viktigt att påpeka, att om Bio-SNG avses att avsättas som fordonsgas så är 
försäljningspriset betydligt högre (se kapitel 4.4.4), dvs ca 1200 SEK/MWh. Emellertid 
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är i dagsläget inte lokal avsättning för Bio-SNG som fordonsgas möjlig i de kvantiteter 
som beräkningsexemplet ovan är baserat på, dvs en förgasningsanläggning för 67 
MWBio-SNG eller en produktionskapacitet på ca 500 GWh41 med antagandet om 7500 
drifttimmar per år.  
 

7.4 Mervärde av integrering 

SNG-tekniken ger, till skillnad från etanolprocessen, inga fasta restprodukter som kan 
vidareförädlas. Däremot ges ett energiöverskott i form av ånga och hetvatten från vissa 
delprocesser såsom gaskylning och metanisering. Överskottsenergin kan återvinnas, t ex 
för elproduktion i en ångcykel med ångturbin. Även flöden vid lägre temperaturer 
lämpar sig för återvinning, t ex för torkning av bränsle till förgasningsprocessen. 
Överskottsenergin kan också utgöra möjlighet till integrering med annan verksamhet, t 
ex genom att säljas som fjärrvärme.  
 
Som räkneexempel för att bedöma mervärdet av integrering utgår vi från den tänkta 
tekniklösningen inom E.ONs projekt Bio2G. Här planeras ånga tappas av för 
elproduktion i en ångturbin. Elen kommer att användas internt för bl a syrgasproduktion 
varför någon nettoelförsäljning inte är aktuell. Restvärmen används för torkning av 
inkommande råvara samt för fjärrvärmeproduktion. Beroende på torkbehov (vilket styrs 
av råvarans fukthalt) och avsättning i fjärrvärmenätet uppskattas fjärrvärme-
produktionen till 30-40 MW. Driftstiden för fjärrvärmeproduktion räknas till 4000 
timmar/år vilket innebär att ca 120-160 GWh fjärrvärme kan levereras årligen. För 
perioder utan möjlighet till fjärrvärmeproduktion kyls restvärmen mot havsvatten, vilket 
kräver en kylanläggning. Motsvarande kylanläggning krävs för fallet utan integrering 
vilket innebär att merinvesteringen för en integrerad anläggning endast utgörs av en 
fjärrvärmecentral.   
 
Investering i en fjärrvärmecentral med en kapacitet enligt ovan uppgår till ca 15 
MSEK42. Intäkten för producerad fjärrvärme uppskattas som alternativkostnaden för 
värmeproduktion i en hetvattenpanna med motsvarande kapacitet. Antas att 
alternativkostnaden uppgår till 400 SEK/MWh kan mervärdet av integrering via 
fjärrvärmeförsäljning beräknas enligt Tabell 25. 
 
För räkneexemplet nedan är mervärdet av integreringen högt och investeringen i 
fjärrvärmecentralen en god affär då fjärrvärmeintäkterna vida överskrider 
kapitalkostnaden. Denna anläggning har en produktionskapacitet av 200 MWBio-SNG, 
med antagandet om 7500 driftstimmar/år innebär detta att 1500 GWh Bio-SNG 
produceras. Detta innebär att produktionskostnaden för Bio-SNG sjunker med ca 38 
SEK/MWh om restvärmen kan avsättas som fjärrvärme. 
 
Utöver mervärde via försäljning av fjärrvärme kan även synergieffekter via gemensam 
råvaruhantering/inköp uppnås, se kapitel 2.   
 
                                                 
41 En svensk stad med ca 100 000 innevånare förbrukar ca 800 GWh drivmedel/år.  
42 Investeringskostnaden inkluderar installation av rörsystem med pumpar, ventiler, värmeväxlare och 
reglerutrustning. Uppskattad baserat på erfarenhetsvärde. 
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Tabell 25.  Mervärde vid integrering av Bio-SNG-produktion via avsättning av restvärme som 
fjärrvärme. 

Table 25.  Added value by delivery of excess heat from Bio-SNG-production as district heat.  

Indata Enhet Produktion av Bio-SNG där restvärmen avyttras 
som fjärrvärme 

Investering  kSEK 15 000 
Kapitalkostnad  kSEK/år 1 416 
Fjärrvärmeproduktion GWh/år 140 
Intäkt fjärrvärme kSEK/år 56 000 
Summa kSEK/år 54 584 

 

7.5 Diskussion och slutsatser 

Det finns två processutformningar som är lämpliga då slutprodukten är Bio-SNG; 
trycksatt (direkt) förgasning med syrgas/ånga som förgasningsmedium eller atmosfärisk 
(indirekt) förgasning med ånga som förgasningsmedium. Båda är emellertid än så länge 
odemonstrerade i stor kommersiell skala. Den trycksatta förgasningen har, för de 
inledande processtegen, demonstrerats vid Värnamoanläggningen och är den teknik som 
projekt Bio2G valt att inrikta sig mot. Den atmosfäriska förgasningstekniken har, också 
för de inledande processtegen, demonstrerats i mindre skala i österrikiska Güssing och 
är den teknik som projekt GoBiGas valt för sin planerade anläggning. För båda 
teknikerna återstår teknikutveckling avseende processtegen för gasrening och 
metanisering. 
 
Båda teknikerna ger upphov till överskottsenergi i form av ånga och hetvatten. 
Överskottsenergin kan t ex användas för att producera el i en ångturbin, för torkning av 
inkommande biobränsle, för produktion av fjärrvärme via värmepump eller för direkt 
produktion av fjärrvärme. För fallet med elproduktion finns även en möjlighet att 
investera i en större panna än vad förgasningsanläggningens behov innebär och på så 
sätt utöka elproduktionen. Optimal användning av överskottsenergin bestäms via en 
optimering av den interna användningen kontra möjligheterna till alternativ 
energiförsörjning och extern avsättning av överskottsenergin.  
 
Oavsett hur den interna processen utformas uppstår emellertid alltid överskottsenergi. 
För att optimera det totala energiutbytet (och lönsamheten) är det naturligtvis 
fördelaktigt att få avsättning för den del av råvaran som inte omvandlas till primär 
produkt. Således finns det alltid ett mervärde, om än av varierande storlek, i integrering 
med annan verksamhet. För integrering med fjärrvärmeproduktion måste emellertid ett 
grundläggande leveransvillkor uppfyllas, fjärrvärmeleveranserna från 
förgasningsanläggningen får inte tränga undan lönsam kraftproduktion eller mer 
kostnadseffektiv värmeproduktion. Kan dessa leveransvillkor uppfyllas är 
merinvesteringen i form av en fjärrvärmecentral snabbt återbetald även om mängderna 
försåld fjärrvärme är små. Således är det alltså alltid fördelaktigt om en 
förgasningsanläggning lokaliseras i anslutning till en avnämare för överskottsenergi, t 
ex en fjärrvärmeproducent.  
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För att Bio-SNG anläggningar ska kunna realiseras är värdet av produkten en viktig 
faktor. Här spelar relationen mellan prisnivåer för biobränsle och konkurrerande fossil 
naturgas en viktig roll liksom utvecklingen och långsiktigheten avseende styrmedel och 
subventioner för förnybara drivmedel. För GoBiGas-projektet hade det t ex krävts 
”unika fördelar” t ex avseende råvarulogistik för att annan lokalisering än invid det 
nationella gasnätet skulle vara aktuell [88]. Gasnätsanslutning innebär också att 
variationer i avsättning under året liksom behovet av lagring minskar. För val av 
lokalisering är även råvaruförsörjningen en mycket viktig faktor, då kostnader för råvara 
utgör den största kostnadsposten i produktionskostnaden (ca 60%). Vidare är det tydligt 
genom de uppskattade produktionskostnader som visades i kapitel 7.3 att det i dagsläget 
inte går att konkurrera med fossil naturgas, utan någon form av ”grön-kreditering”. 
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8 Distribution av råvaror och produkter 
För de biobränslebaserade energikombinat som diskuteras i denna rapport, är flödena av 
råvara och produkt mycket omfattande. Detta innebär också att transportarbetet och 
logistiken till och från anläggningarna är en viktig del av verksamheten.  
 
I föreliggande kapitel identifieras de distributionskedjor och distributionskostnader för 
råvaror och produkter som är viktiga för de olika energikombinatalternativen.  
 

8.1 Distributionskedjor för biobränsle 

I denna studie fokuseras på grot som råvara och bränsle för energikombinaten. 
Anledningen till detta är att potentialen för ökat uttag av biomassa från skogen i 
huvudsak består av stubbar och grot (se kapitel 3.3.1), och att det därmed är en av de 
mest sannolika råvarorna till bioenergikombinaten. 

8.1.1 Lastbil 
Lastbilstransporter är det huvudsakliga transportmedlet för skogsråvara/biobränsle från 
skogen till slutlig användare, eftersom alternativ ofta saknas. Lastbilar används även för 
transport av skogsråvara från hamn eller terminal till slutlig användare.  
 
Skogsråvara kan transporteras som rundvirke/timmer på timmerbilar, som lösgrot (dvs 
ej sönderdelat) samt i sönderdelad form (t ex som flis eller bränslekross). Lösgrot kan 
transporteras antingen på en lösgrotsbil där groten lastas direkt på lastbilen eller som 
grot-buntar. Grotbuntar transporteras i princip som timmerstockar, dvs på timmerbil. 
Emellertid måste sidorna på timmerbilen täckas för att undvika att material faller av 
under transporten. Grot i sönderdelad form transporteras antingen på flisbil (ca 140 
m3s43 eller ca 110 MWh per ekipage) eller i container (ca 46 m3s flis eller ca 36 MWh 
per container). Mängden flis som kan transporteras på flisbil är ibland volymbegränsad 
(dvs 140 m3) och ibland viktbegränsad (max vikt ca 40 ton). Om det är volymen eller 
vikten som är begränsande för mängden flis som kan transporteras beror på typ av flis 
och fukthalten på flisen. 
 
I Figur 65 redovisas utvecklingen av vägtransporter av skogsråvara under perioden 
2003-2008. I Figur 66 visas de olika transporttyperna för vägtransport av skogsråvara. 
 
 

                                                 
43 m3s = kubikmeter stjälpt mått. 1 m3s färsk flisad GROT motsvarar ungefär 0,8 MWh eller 0,17 ton TS. 
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Figur 65.  Transportarbete för skogs- och skogsindustriprodukter med lastbil i tonkilometer.[16] 
Tonkilometer beräknas som produkten av last i ton och körda kilometer per körning. 
Transporterna avser inrikes lastbilstransporter med svenska lastbilar. 

Figure 65.  The transport work by truck for the forest industry, tonne kilometres [16].Tonne 
kilometres are calculated as the product of cargo in tonnes and driven kilometres per 
trip. The transports are domestic truck transportations with Swedish registered trucks   

 
De ökade transporterna är en direkt följd av den ökade avverkningen som i sin tur är en 
följd av den ökande efterfrågan under perioden. Den ökande efterfrågan förklaras t ex 
med ett ökat uttag av skogsråvara för energiproduktion. De ökade transporterna av 
rundvirke år 2005-2006, förklaras sannolikt av stormen Gudrun. 
 
Kostnaden för uttag och transport av sönderdelad skogsråvara är beroende av hur uttaget 
sker samt vilket transportslag som avses. I princip kan tre olika system, där typ av 
flisare och lastbil varierar, identifieras [91] (se Figur 66). 
 

‐ Terrängflisning, dvs sönderdelning av biobränslet (GROT, klenträd, stubbar 
etc) av flismaskin på hygget. Transport sker därefter i en flisbil (på öppet flak) 
eller på en containerbil (sluten transport).  

 
‐ Avläggsflisning med hugg/kross. Biobränslet transporteras först till ett avlägg 

där flisning sker. Sönderdelning och transport kan ske samma sätt som på ett 
hygge. 

 
‐ System utan flyttkostnad, dvs direktkörning av lösgrot eller av flis med huggbil 

(ev. hugglink) till terminal eller slutanvändare.  
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(a) Lastning av massaved på timmerbil 
[90] 

(b) Lastning av lösgrot på lastbil [91] 
 

(c) Grotbuntar och grotbuntare [90]  
 

(d) Lastning av grotbuntar på timmerbil 
med täckta sidor [91] 

(e) Transport av skogsflis i container [92] (f) Lastning av skogsflis på flisbil [92] 

Figur 66.  Transporttyper för vägtransport av skogsråvara, foton publicerade med tillstånd 
av[90], [91], [92] 

Figure 66.  Different types of transport systems for road transport of wood, photos published 
with permission by [90], [91], [92]  

 
Vilket system som lämpar sig bäst beror på de lokala förutsättningarna på 
hygget/avlägget (t ex avseende vägar och vändplatser) men också av transportavståndet 
till mottagaren samt utformningen av mottagarens bränslemottagning. Mottagaren kan 
vara slutkunden men även en terminal för vidare bearbetning/lagring och/eller 
omlastning av biobränslet. Terminalkostnader och transportkapacitet per lass varierar 
med de olika transportmetoderna, vilket innebär att även transportkostnaden per MWh 
varierar.  
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Thorsén och Björheden, 2010 [91] har beräknat kostnaderna för de olika systemen med 
varierande förutsättningar avseende objektsstorlek och transportavstånd, se Figur 67. 
För det flisade materialet har kostnaderna beräknats som kostnader för en mix av 
transporter med antingen flisbil eller container. För system utan flyttkostnad är 
transportkostnaderna beräknade som en mix av lösgrotsbil och huggbil. [93] 
 
Generellt kan sägas att en objektstorlek på 150 m3s/avlägg är ett litet objekt emedan en 
objektsstorlek på 15 000 m3s/avlägg är ett mycket stort objekt. I södra Sverige är en 
vanlig objektsstorlek ca 300-400 m3s/avlägg men längre norrut är objektsstorlekar på 1 
500 m3s/avlägg relativt vanliga [93]. 
 
För systemen utan flyttkostnad är kostnader för flisning inte inkluderade. Det förutsätts 
att flisning sker på annat ställe, t ex hos slutmottagaren eller på terminal. Kostnaderna 
för detta beror av de lokala förutsättningarna hos slutmottagaren/terminalen. [93]  
 
I studien ingår inte bearbetning och transport av grot-buntar, eftersom systemet i 
praktiken utnyttjas i mycket begränsad omfattning. Ett sådant system skulle följa 
lutningen på kurvorna i ”typsystem utan flyttkostnad” men ligga ca 15-20 kr högre än 
de som redovisas i Figur 67. Den högre kostnaden förklaras med att buntsystem 
generellt har en högre driftskostnad och en lägre produktivitet än andra typsystem. [93] 
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Figur 67.  Nettokostnad, SEK/m3s44 för de tre systemen med varierande objektsstorlek och 
transportavstånd. I totalkostnaden ingår kostnader för själva biobränslet, uttag och 
flisning, lastning och lossning av biobränslet på och från lastbil samt 
transportkostnaden vid varierande avstånd. Kostnader för overhead eller 
administration ingår ej. [91] 

Figure 67.  Net cost, SEK/m3s for the three systems with different size and transport distance. 
The net cost are calculated including cost for the biofuel, harvest, chipping, loading 
and unloading of the biofuel on and off the truck and the transport costs for different 
distances. Costs for overhead or administration is not included. [91]  

 
För att uppskatta kostnaden på själva lastbilstransporten av flis och ej inklusive själva 
biobränslekostnaden har kalkylparametrar från SAMGODS/Samkalksystemet använts 
för kategorin ”Rundvirke” och ”Trävaror” [94]. Genom uppräkning av parametrarna 
utifrån förändring i dieselpris [70] samt konsumentprisindex [95] så har 
modellkoefficienterna försökt att anpassas till nuvarande kostnadsnivå. Transporter i 
kategorin ”Trävaror” utgörs till ungefär hälften av ”Flis, trä- och sågavfall” [96]. 
Kalkylparametrarna får följande värden efter justering för ”Rundvirke” respektive 
”Trävaror”: 
 

• 0,262 resp. 0,215 SEK/tonkilometer 
• 21,6 resp. 15,9 SEK/tontimme 

                                                 
44 m3s = kubikmeter stjälpt mått. 1 m3s flisad GROT (snittvärde för färsk/lagrad grot) motsvarar ungefär 
0,8 MWh eller 0,17 ton TS. [97]. Detta innebär alltså att 100 SEK/m3s motsvarar en kostnad på 123 
SEK/MWh. 
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Transportkostnaden har uppskattats utifrån följande antaganden: 

• Last, 38 ton45 
• Transportsträcka, 100 km enkelt avstånd 
• Returkörning utan last 
• Snitthastighet 65 km/h 
• Lossnings- och lastningstid 2 h 

 
Utifrån de angivna förutsättningarna uppskattas kostnaden för lastbilstransporter av 
träflis vara ca 5200 resp. 3900 SEK per transport. Om ett tillägg för vinst på t.ex. 7% 
skulle kostnaden uppgå till ca 5500 resp. 4200 SEK per transport. Omräknat motsvarar 
detta ca 140 resp. 100 SEK/ton eller uttryckt per energienhet (antaget 2,6 MWh/ton för 
grot) ca 50 resp. 40 SEK/MWh.  
 

8.1.2 Järnväg 
Skogsråvara kan transporteras på järnväg i form av timmer/rundved eller i sönderdelad 
form (t ex som skogsflis eller bränslekross). Transport av timmer sker i timmervagnar 
och transport av sönderdelat bränsle sker i containrar med varierande utformning.  
Vid transport på järnväg påverkas lastvikten av antalet axlar på vagnarna. En fyraxlig 
vagn kan lasta ca 63-65 m3fub med timmer eller tre st containrar med flis. Vid 
användning av en tvåaxlig vagn kan ca 30 m3fub lastas [98]. I Figur 68 visas lastning på 
timmervagn respektive containervagn.  
 

(a) (b) 

Figur 68.  Lastning av (a) timmer på timmervagn och (b) flis på container på järnvägsvagn vid 
Stockarydsterminalen. Publiceras med tillstånd av Stockarydsterminalen [98] 

Figure 68.  Loading (a) timber on a timber trailer and (b) chips in a container at the Stockaryd’s 
terminal. Published with permission by the Stockaryd’s terminal [98].  

 
På en fyraxlig vagn där ca 64 m3fub timmer kan transporteras motsvarande ca 124 
MWh (barrved, snittvärde från [97]). En grov kostnadsuppskattning för en 25 mils 
transport av ett helt tågset med timmervagnar som körs till samma destination och går 

                                                 
45 Den faktiska vikten på lasten varierar, och är ibland volymbegränsad och ibland viktbegränsad. 
Maxvikten för lasten är ca 40 ton, och maxvolymen ca 140 m3. 
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tomma i retur är ca 7000 SEK/vagn [99]. Detta skulle innebära en transportkostnad på 
ca 56 SEK/MWh. 
 
Vid flistransporter i containrar så reducerar egenvikten av containrar den möjliga vikten 
som kan lastas. Nettolasten per vagn är 49,4 ton (men antas bero av vagntyp) av detta 
utgör containrarnas egenvikt ca 9 ton, vilket ger en flislast på ca 40,5 ton per vagn 
[100]. Transportkostnaden uppskattas till ca 6500 kr per vagn förutsatt en transport på 
ca 25 mil av helt tågset med identiska vagnar och tom returkörning [99]. Om 
energiinnehållet antas vara 2,6 MWh/ton ger detta en transportkostnad på i 
storleksordningen 160 SEK/ton eller 62 SEK/MWh. 
 
Järnvägstransporter av timmer/rundved är betydligare vanligare än transport av 
sönderdelad råvara, se Figur 69. Den främsta förklaringen torde vara att de största 
användarna, massabruken och sågverken, använder rundved46. Den kraftiga uppgången 
för rundvirkestransporter under 2005 orsakades sannolikt av ökade transporter på grund 
av stormen Gudrun.  
 

 

Figur 69.  Transportarbete för skogs- och skogsindustriprodukter på järnväg [16]. Tonkilometer 
beräknas som produkten av last i ton och körda kilometer per körning. 

Figure 69.  The transport work by rail for products from the forest industry. [16]. Tonne 
kilometers are calculated as the product of the cargo in tonnes and the driven 
kilometers for each trip. 

 
Det finns ett flertal järnvägsterminaler för biobränsle i Sverige, dock saknas någon 
nationell sammanställning. Kapacitet och utformning avseende möjligheter till flisning, 
lagring, lastning och lossning etc varierar kraftigt. Flera terminaler är privatägda eller 
ägs av ekonomiska organisationer vilket innebär att möjligheterna för att utnyttja 
terminalen för egna transporter varierar. Den största terminalen som är öppen för allmän 

                                                 
46 Massabruken tar dock emot sågverksflis i viss utsträckning 
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trafik är Stockarydsterminalen utanför Sävsjö. Därutöver finns ett antal terminaler i 
motsvarande storlek, men dessa är privatägda. [98]  
 
Stockarydsterminalen ligger i anslutning till södra stambanan och består av två 
terminaldelar för omlastning av skogsråvara från väg till järnväg och tvärtom. En 
företagslåst del ägs av Stora Enso Skog AB och Stora Enso Bioenergi AB. Den andra 
terminalen ägs av Stockarydsterminalen AB och är öppen för allmän trafik. Terminalen 
har tre industrispår varav två är anpassade för lastning och lossning av gods. Ankomst 
till terminalen görs via triangelspår med elektrifierade lok och all rangering kan utföras 
av lokföraren. Från 1/9 2011 erbjuds växling av Stockarydsterminalen AB. 
Stockarydsterminalen är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
Den allmänna delen invigdes 2008. Här finns möjlighet till flisning och lagring. 
Upplags- och lastytor för denna del uppgår till 50 000 m2 (total terminalyta för samtliga 
delar är 105 000 m2). Här kan både timmer/massaved och biobränsle i form av 
sönderdelat material lastas och lossas. Sönderdelat material transporteras i containrar, 
men till skillnad mot en kombiterminal är det endast materialet som hanteras och inte 
hela containern. [98] 
 
Maximal kapacitet för allmänna delen är tre tåg per dygn, som vardera maximalt kan 
transportera 2 700–3 100 m3s flis47 (motsvarande ca 2 200-2 530 MWh). Varje tågset 
transporterar då 60-70 containrar som i sin tur vardera rymmer 46 m3s flis (ca 36 
MWh). Möjlighet finns till hantering av pellets/briketter, men då krävs en viss 
utbyggnad av lagringskapacitet för torra material. [101] [98] 
 
Det finns även ett antal kombiterminaler, dvs terminaler för omlastning av containrar 
från lastbil till järnväg och tvärtom. En av de största öppna terminalerna är Vaggeryds 
kombiterminal som drivs av operatören PGF Tåg AB. Terminalen invigdes 2010 och 
ligger utmed E4:an. Terminalen är förbunden via railportavtal med Göteborgs hamn, 
vilket innebär att otullade enheter kan transporteras direkt från hamn till 
Vaggerydsterminalen.  
 
För hantering av skogsråvaror och produkter (rundvirke, sågat virke, flis, briketter etc) 
finns ett separat spår, dock ej elektrifierat. I anslutning till spåret finns även möjligheter 
till flisning via företaget Vaggeryds energikross. För transport av skogsråvaror finns 18 
vagnar som vardera rymmer 3 containrar per vagn. Varje container kan frakta 22-23 ton, 
vilket innebär att full kapacitet är ca 1240 ton per tågset. Kostnaden per lyft (från 
järnvägsvagn till lastbil eller tvärtom) uppgår till ca 100-200 kr beroende på hur stort 
flödet är. Såvida inte lyft kan göras direkt från lastbil till järnvägsvagn eller tvärtom så 
blir antalet lyft fler. Därutöver tillkommer en kostnader för transporten inkl. lok, förare, 
vagnar etc. [102] 
 
Vid planeringen av bränsleförsörjningen till ett energikombinat är tillgängligheten till en 
terminal för omlastning av skogsråvara från lastbil till järnväg alternativt omlastning av 

                                                 
47 1 m3s = kubikmeter stjälpt mått. 1 m3s färsk GROT (snittvärde för färsk/lagrad grot) motsvarar ungefär 
0,8  MWh eller 0,17 ton  TS. [97].  
 



VÄRMEFORSK 
   
 

141 

containrar en viktig faktor att väga in då upptagning av råvara eller uttransporter (av t ex 
pellets) från ett visst område kan försvåras av att en befintlig terminal är företagslåst. 
Att uppföra en egen terminal är naturligtvis ett alternativ då andra möjligheter saknas. 
Som kostnadsjämförelse kan investeringen i Stockarydsterminalen användas. Den totala 
investeringskostnaden här uppgick till 73 MSEK vilket inkluderar båda terminaldelarna 
samt en del följdinvesteringar under byggnationstiden. [98] 
 
Kostnaderna för järnvägstransport kan variera mycket. Variationerna beror av de lokala 
förutsättningarna för avsändande och mottagande terminal samt vilket transportavstånd 
som avses. Följande faktorer har störst betydelse för kostnaderna [83]: 
  

• Antal leveranser (omlopp) som ett tågset gör per år 
• Fyllnadsgrad per leverans 
• Transportavståndet 
• Hanteringen vid lassning och lossning 
• Förutsättningarna för tågrangering (elektrifiering) 

 
T ex bestämmer terminalens utformning hur många vagnar/containrar som kan köras på 
ett tågset liksom hur effektivt lastning och lossning av gods kan ske. Antalet vagnar som 
kan transporteras på en viss sträcka kan naturligtvis även begränsas av banans kapacitet. 
Dessa faktorer styr även hur många omlopp, dvs antal transporter på en viss tid, som 
kan ske. En viktig faktor för en kostnadseffektiv terminalhantering är huruvida spåren är 
elektrifierade eller inte. Saknas elektrifiering måste transport in på terminalområdet ske 
med diesellok, vilket både är tidsödande och kostsamt. [100], [91], [103].  
 
Vid Stockarydsterminalen uppgår terminalkostnaden till ca 13-15 SEK/m3s (ca 16-18,4 
SEK/MWh). I kostnaden ingår lagring på asfalterad yta, stackning vid avlastning från 
lastbil, planering av tågleverans med tågbolaget samt lastning på tågset inklusive 
vägning. Till denna kostnad tillkommer transportkostnaden där kostnader för vagn och 
container inkluderas, vilken uppgår till ca 40-42 SEK/m3s (49-51,5 SEK/MWh). 
Transportkostnaden avser då ett avstånd om ca 30 mil, vilket motsvarar det längsta som 
idag är aktuellt för Stockarydsterminalen (Stockaryd-Mälardalen). Till dessa kostnader 
tillkommer kostnader för eventuell flisning samt terminalhantering hos mottagande 
terminal. På Stockarydsterminalen erbjuds flisning av rundved för ca 43 SEK/m3f48 (81 
SEK/MWh). [98]. 
 
Kostnadsangivelserna för terminalhantering ovan avser hantering vid en modern 
terminal med hög kapacitet avseende lastning/lossning och antal omlopp per vecka. 
Enhetskostnaden (SEK/m3s eller SEK/MWh) för hantering vid mindre terminaler där 
mindre gods kan lastas per tågset är troligen högre.  
 
 

                                                 
48 1 m3f = kubikmeter fast mått. 1 m3f rundved från barr (snittvärde för både färsk och lagrad rundved) 
motsvarar ungefär 1,94 MWh eller 0,41 ton TS. [97]. 
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8.1.3 Fartyg 
Transport av timmer och träflis via fartyg sker vanligtvis genom att godset lastas med 
kran som bulk direkt i lastutrymmet. Transport av skogsråvara i containerform 
förekommer men är mindre vanligt [104]. 
  
Fartygstransport av timmer/rundvirke och träflis sker både inrikes och som import och 
export. Fartygstransporterna under perioden 2000-2008 redovisas i Figur 70. Under 
2008 importerades skogs- och skogsindustriprodukter till Sverige huvudsakligen från 
Ryssland, de Baltiska länderna, Tyskland, Danmark och Storbritannien. Under samma 
år var de huvudsakliga exportländerna för svenska skogs- och skogsindustriprodukter 
Finland, Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Storbritannien och Irland [16]. 

 

Figur 70.  Transport av skogsråvara (rundved och flis) på fartyg, [16]. 

Figure 70.  Transport of raw material from the forest by ship, [16]. 

 
Skogsprodukter (kategorin inkluderar massa- och pappersprodukter samt rundvirke och 
flis) hanteras vid ett flertal hamnar49 i Sverige, se Figur 71. Troligen kan de allra flesta 
nedan redovisade hamnar hantera rundvirke och flisleveranser, eventuellt kan vissa 
förberedelser krävas [105]. Av de redovisade hamnarna är de flesta allmänna hamnar, 
dvs de ska vara öppna för allmän trafik. Förutsättningarna avseende infrastruktur och 
mottagningskapacitet (t ex hamndjup och lastnings- och lossningsförutsättningar) samt 
kostnader för hantering varierar emellertid. Även ägarförhållandena varierar, en del 
hamnar är privatägda och en del är kommunalt ägda. I vissa hamnar bedriver 

                                                 
49 Av de angivna hamnarna är samtliga utan Kalix medlemmar i branschorganisationen Svenska Hamnar. 
Kalix liksom Mönsterås och Bergkvara är inte öppna för allmän trafik. Utöver dessa finns ett antal 
allmänna hamnar kopplade till en viss industri samt privatägda hamnar. Dock är alla stora hamnar utom 
Brofjorden medlemmar. 
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avsändaren/mottagaren lastningsverksamheten själv, detta görs t ex av SCA i Sundsvall. 
[104] 
 
Under 2010 hanterades totalt 15,2 miljoner ton skogsprodukter för de i Figur 71 
redovisade hamnarna. I Tabell 26 redovisas de tio svenska hamnar som stod för närmare 
70% av hanteringen av skogsprodukter 2010. [105] 

 

Figur 71.  Allmänna hamnar för fartygstransport av skogsprodukter, [106]. 

Figure 71.  Public ports for transportation of forest products by ship, [106]  

Tabell 26. De tio största hamnarna för hantering av skogsprodukter 2010, [105]. 

Table 26.  The 10 largest ports for handling of forest products in 2010. [105].  

Hamn 1000 ton 
Piteå 1379 
Mönsterås 1360 
Husum 1080 
Skärnäs terminal 941 
Umeå 899 
Sundsvall 894 
Gävle 875 
Norrköping 856 
Varberg 838 
Örnsköldsvik 742 
Karlshamn 592 
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Vid fartygstransporter av biobränsle (träflis) är det vanligt att säljaren bekostar 
lastningen. Köparen betalar vanligen rederiet för transporttjänsten och bekostar oftast 
själv lossning och hamnavgifter. För en mycket grov indikation på transportkostnad till 
sjöss har följande exempel använts: transport om ca 4500 m3 träflis en sträcka av drygt 
80 mil (ca 450 nautiska mil) från en baltisk hamn till en svensk hamn på ostkusten. För 
detta fall kan transport uppgå till i storleksordningen 60 SEK/m3s träflis. [107]. En 
omräkning av kostnadsindikationen till kostnad per energienhet50 ger ca 74 SEK/MWh.   
 

8.2 Distributionskedjor för halm 

Halm kan omhändertas från åkern antingen genom att den balas eller hackas. Vid 
balning finns flera metoder och storlekar på färdiga balarna. Ska halmen eldas passar 
system baserade på pressning och packning i storbalar (rundbalar och fyrkantbalar) bäst 
[108]. Vid längre transportavstånd är fyrkantbalar att föredra då dessa inte ger outnyttjat 
utrymme på transportfordonet. Halmen pressas och balas av en pressmaskin som dras av 
en traktor. Balarna samlas sedan in för vidaretransport till slutanvändare eller lagring.  
 
Fyrkantbalarna med halm har genomsnittsmåtten 2,4 x 1,2 x 1,3 m (LxBxH) vilket ger 
en total volym på 3,7 m3. Varje bal väger i genomsnitt ca 550-650 kg men beror på 
halmtyp, pressinställning och fukthalt mm. [109] Det specifika undre värmevärdet är ca 
4 MWh/ton (14,4 MJ/kg) vid en fukthalt på ca 15% (Källa: Bioenergihandboken51). 
Energiinnehållet per bal är därför ca 2,4 MWh. På grund av den förhållandevis låga 
densiteten kan endast ca 13 ton lastas för bil och släp tillsammans, vilket motsvarar 24 
balar, se Figur 72. Till mindre halmeldade anläggningar sker leveranserna även på 
traktorsläp. 
 
Hinge, 2009 [109] uppger att en utveckling av lägre balar med höjden 0,9-1,0 m skett på 
senare tid. Denna lägre höjd istället för den ovan angivna medelhöjden på 1,3 m kan 
möjliggöra att halmbalarna lastas i 3 lager, vilket ökar lastvolymen. De lägre balarna är 
också mer kompakta, volymen reduceras med bibehållen balvikt. Därför medger detta 
att medelvikten vid lastbilstransporter med ökar med 40-50%. [109] 
 

Figur 72. Lastbilstransport av halmbalar. [110]. 

Figure 72. Transport of straw bales by truck, [110]. 

                                                 
50 1m3s färsk flisad grot motsvarar ca 0,8 MWh[97]  
51 http://www.novator.se/bioenergy/facts/fuelinvest.pdf 
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Halmen kan även bärgas genom att den hackas ute på fältet. I detta fall tas halmsträngen 
upp av en bogserad eller självgående hackmaskin som sedan blåser över den hackade 
halmen i efterföljande vagn. Hackning av halm enligt detta sätt kan t ex vara lämpligt 
om halmen skall briketteras eller pelleteras [108]. Halmen kan även briketteras direkt 
ute på fältet, s k. fältbrikettering. 
 
Eftersom halm har en kort bärgningsperiod, ibland endast någon eller några veckor om 
året beroende på väderlek, måste hela eller stora delar av skörden lagras [111]. Lagring 
kan göras antingen inomhus eller utomhus. Utomhus är klart billigast, men då finns 
också en större risk att halmen förstörs. Inomhuslagring är en säkrare metod för att hålla 
halmen torr, men kräver å andra sidan investering i en lagerbyggnad. Transport till 
lagring sker vanligtvis med traktor.  
 
Från gårdslagringen transporteras halmen vanligtvis vidare med lastbil antingen direkt 
till slutanvändare eller till järnvägs- eller hamnterminal för omlastning och vidare 
transport. Om transport till terminal sker i balform kan halmen bearbetas vidare vid 
terminalen, t ex genom att hackas eller pelleteras/briketteras. I Sverige sker idag 
huvudsakligen halmtransporter på korta sträckor med traktor eller lastbil [112]. 
 
Kostnaderna för transporterna varierar således beroende på hur hela transportkedjan från 
åker till slutanvändare ser ut. Forsberg et al., 2007 [112] har studerat kostnaderna för 
olika hanterings- och transportkedjor för halmen samt varierande transportavstånd till 
kraftvärmeverket i Värtahamnen. Studien visar att, förutsatt utomhuslagring av halmen 
och att halmen hackas eller rivs hos mottagaren, leverans i balform på lastbil eller tåg är 
det mest ekonomiska alternativet. Givet dessa förutsättningar så kan halm levereras för 
strax under 150 SEK/MWh vid transportavstånd upp till 250 km. I denna kostnad är 
emellertid inte ersättningen till lantbrukaren inkluderad. 
 
Studien visar också att hantering av lös halm, dvs i hackad form, inte är ekonomiskt 
försvarbart eftersom kostnaderna redan på gårdsnivå är höga. Även alternativet att 
pelletera eller brikettera halmen (antingen på gården eller vid terminal) är mer kostsamt 
än transport i balform. T ex anges enbart kostnader för pelletering och brikettering 
uppgå till 165 respektive 140 SEK/MWh.  
 
Kostnaderna för lastbilstransporterna är starkt beroende av transportavståndet, varför 
halmens upptagningsområde i förhållande till slutanvändarens lokalisering har stor 
betydelse. Transportavståndet har inte samma betydelse för kostnaderna för transporter 
med järnväg eller fartyg. För storskaliga energikombinat som lokaliseras vid 
järnvägsterminal eller hamn kan således upptagningsområdet för halm utökas om 
transporter sker via järnväg eller fartyg.  
 

8.3 Distributionskedjor för pellets 

Leveransformen för pellets varierar beroende på vilket kundsegment som avses liksom 
kundens möjlighet att hantera varan. I föreliggande studie förutsätts att producerad 
pellets säljs till storkonsumenter, dvs konsumenter som köper pellets på bulk eller i 
container. Detta kan t ex vara industrier eller kraftvärme/fjärrvärme/närvärmeverk men 
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även större kunder på villamarknaden. För dessa kundsegment kan transporten av 
pellets ske via lastbil, järnväg eller fartyg. För storkonsumenter på villamarknaden är 
dock lastbil i princip det enda alternativet.   

8.3.1 Lastbil 
Till den små- och mellanskaliga marknaden sker i stort sett alla transporter med lastbil 
[113]. Transport av pellets via lastbil kan ske antingen på bulk eller i container. 
Pelletstransport via bulkbil innebär att pelletsen blåses in med tryckluft i lastutrymmet 
(bulken) på lastbilen. Tömning av bulken sker på samma sätt, dvs pelletsen blåses in i 
mottagarens lager. In- och utblåsning av pellets är en känslig del av distributionskedjan 
då det föreligger risk att pelletsen går sönder, vilket i sin tur försvårar inmatning till 
lager och panna etc.  
 
Vid bulkbilstransporter (se Figur 73) uppgår lastvikten till 36-38 ton [114]. Bulkbilarna 
har lasten uppdelad i mindre enheter, ”krukor”. Vid lossning används tryckluft som 
trycker ut pelletsen från krukan via en slang som kopplas mellan lastbilen och 
pelletslagret hos kunden.  
 
För storförbrukare är leverans av pellets i container på lastbilar med tippbara flak ett 
tidseffektivare alternativ, då tömning går snabbare än i en bulkbil. Container- alt. 
flaklastbil används till kunder som har en tippficka för att ta emot pellets [114]. Flisbilar 
kan transportera ca 38-40 ton pellets, i containrar ryms ca 10-15 ton [114].  
 

Figur 73. Bulkbil tankar pellets, publicerad med 
tillstånd av SCA, [81] . 

Figure 73. Truck for bulk load of pellets, published with 
permission by SCA [81].  

Figur 74. Storskaligt pelletslager, publicerad 
med tillstånd av HMAB [80].  

Figure 74. Large-scale pellet storing, published 
with permission by HMAB, [80].  
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Transportkostnaderna, givet ett transportavstånd på i medeltal ca 30 mil, för pellets med 
lastbil är i storleksordningen ca 180 SEK/ton för bulktransporter och omkring 280 
SEK/ton för transporter av lastpallar med småsäckar till villamarknaden [114]. Mörner 
[113] uppger en kostnadsnivå på 200 SEK/ton för bulktransporter på lastbil till den små- 
och mellanskaliga marknaden. För beräkningarna senare i kapitlet antas en 
genomsnittskostnad vara 230 SEK/ton. 
 
Flera stora pelletsproducenter har sin egen bulkbilsflotta istället för att utnyttja externa 
distributörer. Detta gäller t ex Lantmännen Agroenergi [115]. Det förekommer ofta att 
transporterna av pellets med bulkbil (foderbil) kör en annan bulkvara ex. foder som 
returtransport för att förbättra transportekonomin [114]. Bilarna blåses rena efter att 
pelletsen lossats innan fodret lastas [114]. 
 

8.3.2 Järnväg 
Pelletstransport på järnväg sker i containerform. Järnvägstransport kräver att mottagaren 
har ett stickspår för avlastning av pelletsen alternativt att containern lastas om till 
lastbilstransport på en terminal för vidare transport till mottagaren.  
 
Den maximala lastvikten vid järnvägstransporter är beroende av vagnstypen som 
används. För en fyraxlig vagn kan nettolastvikten vara 58 ton. Om en containervikt på 
ca 3 ton antas och 3 st containrar per vagn används så blir den möjliga lastvikten för 
pelletsen 49 ton per vagn. Transportkostnaden uppskattas till grovt räknat ca 6500 kr per 
vagn vid en transportsträcka på ca 25 mil. Det har då förutsatts att transporten avser ett 
helt tågset med samma destination och tomkörning på returvägen. [99] 
 
En av de största öppna terminalerna för containertrafik på järnväg och väg är Vaggeryds 
kombiterminal, se kapitel 8.1.2.  
 

8.3.3 Fartyg 

Till den storskaliga svenska marknaden levereras ca 75% via båt [113]. Transporter med 
båt och järnväg går till stora värmeverk och kunder i Europa [116]. Vid 
fartygstransporter transporteras pelletsen i bulkform direkt i fartygets lastutrymme, dvs 
utan containrar, lastningen sker med kran eller skeppslastare [114]. För transporter inom 
Norden brukar transportvikten per fartyg vara 3000 – 6000 ton [114]. 

Transportkostnaden för pellets med fartyg är i storleksordningen 100 SEK/ton [113] 
men varierar med transportavståndet intervallet 100 – 150 SEK/ton anges som riktvärde 
för transporter till länder som England, Belgien och Holland [114]. 
  

8.4 Distributionskedjor för etanol  

Etanol transporteras vanligen på tankbil eller via fartyg. Etanoltransport via järnväg är 
inte vanligt förekommande men förekommer i Sverige mellan Göteborg och Karlstad 
samt Göteborg och Jönköping [117].  
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Etanol klassas som brandfarlig vätska, ”klass 1” och kräver därför s.k. ADR-transport 
(farligt gods) [118]. När det gäller biltransport är dock hanteringen densamma som för 
bensin [117]. Transportkraven för etanolen är därmed varken till för- eller nackdel för 
etanolen gentemot exempelvis bensin eller diesel. 
 
Lagringsdepåer för etanol till låginblandning i bensin finns på alla stora depåer som 
hanterar bensin i Sverige: 
 

‐ Gävle 
‐ Göteborg (3 st) * (E85 i 2 st) 
‐ Halmstad * 
‐ Helsingborg 
‐ Holmsund 
‐ Kalmar 
‐ Karlshamn 
‐ Luleå 
‐ Malmö * 

‐ Norrköping (2 st) * 
‐ Piteå 
‐ Stockholm (2 st) * 
‐ Sundsvall (2 st) * 
‐ Södertälje 
‐ Västervik 
‐ Västerås * 
‐ Örnsköldsvik * 

 
I vissa av depåerna blandas även etanol och bensin till s.k. E85 (dessa depåer är 
markerade med *). Till depån i Karlstad transporteras färdigblandad E85. 
 

8.4.1 Tankbil 
Från depåerna transporteras så gott som all E85 och låginblandad bensin med tankbil 
(Sällberg, 2011). Hanteringskraven för etanol och bensin är likvärdiga när det gäller 
transport, vilket i båda fallen innebär ADR-transport (dvs transport av farligt gods). Det 
vanligaste är att ett åkeriföretag har i uppdrag att sköta transporterna åt 
drivmedelsföretagen. Det förekommer dock att drivmedelsföretagen kör helt i egen regi. 
Den maximala lastvolymen för en tankbil är ca 50-52 m3 och beror på densiteten hos det 
bränsle som ska lastas (ex. 95-oktanig bensin, vinter- eller sommarkvalitet av E85 eller 
ren etanol). [117] Maxvikten för lastbil inklusive släp får i Sverige inte överstiga 60 ton 
[119].  
 
För transporten av såväl bensin och etanol samt E85 körs bilarna och släpen tomma i 
retur. Även transportekonomin skulle kunna förbättras genom att transportsynergier 
uppnås så bedöms risken för kontaminering för stor [117]. Förutom risken för 
kontaminering så bör även tiden för tvättning samt administrationen av kontroll 
avseende exempelvis tvättcertifikat påverka transportsynergierna negativt. 
 
För att uppskatta transportkostnaden för lastbilstransporter av etanol har 
kalkylparametrar från SAMGODS/Samkalk systemet använts [94]. Kalkylparametrar 
för tonkilometer och tontimme för transportkategorin ”Oljeprodukter” har använts efter 
omräkning till en prisnivå för 2011. Dieselprisets [70] förändring och 
konsumentprisindexförändringen [95] har använts för att korrigera de ursprungliga 
modellkoefficienterna. Kostnaden för genomsnittstransporten av ”oljeprodukter”, får då 
följande modellvärden: 
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• 0,294 SEK/tonkilometer 
• 15,9 SEK/tontimme 

 
Transportkostnaden har uppskattats utifrån följande antaganden: 

• Last, 38 ton (ca 48 m3) 
• Transportsträcka, 100 km enkelt avstånd 
• Returkörning utan last 
• Snitthastighet 65 km/h 
• Lossnings- och lastningstid 2 h 

 
Med ovan angivna förutsättningar uppskattas kostnaden för lastbilstransporter av etanol 
uppgå till ca 4 200 kr per transport. Vid ett tillägg av vinstmarginal för transportören på 
exempelvis 7% skulle kostnaden uppgå till ca 4500 kr per transport. Transportkostnaden 
per liter skulle då uppgå till ca 0,1 SEK/liter etanol. 
 

8.4.2 Järnväg 
Järnvägstransporter av etanol i Sverige är ovanliga men förekommer. De etablerade 
transportsträckorna är mellan Göteborg och Karlstad samt mellan Göteborg och 
Jönköping. [117]. Av samma skäl som för vägtransporter så körs vagnarna tomma i 
retur vid transporter på järnväg. Tankvagnar som kan användas för transport av etanol 
kan lasta mellan 55-67 ton beroende på typen av vagn [125]. På Figur 75 visas en 
fyraxlig vagn med en möjlig lastvikt på 66 ton [125]. Varje vagn kan därmed 
transportera ca 69 – 85 m3 etanol. 
 

Figur 75.  Bilden visar en vagn för järnvägstransport av exempelvis etanol. Beroende på typ av 
vagn varierar den maximala lastvikten mellan 55-67 ton. Vagnen på bilden kan lasta 
66 ton etanol (räknat som E85) och är 17 m lång. [125] Publicerad med tillstånd av 
VTG. 

Figure 75.  Transport of ethanol by railway. The maximum load weight varies between 55 and 
67 ton depending on the type of lorry wagon.  

 
Transportkostnaden för etanol på järnväg kan väntas vara något högre än timmer- eller 
flistransporter pga att det är en specialtransport [99]. En uppskattning är att kostnaden är 
ca 8 000 – 8 500 kr per vagn för en transport på ca 25 mil med ett helt tågset av 
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identiska vagnar och tom returkörning [99]. Om detta antas gälla för vagn som rymmer 
66 ton (hela tågsetet 18 x 66 = 1188 ton) skulle detta ge en transportkostnad på ca 120 – 
130 SEK/ton eller omräknat ca 0,1 SEK/liter. 
 

8.4.3 Fartyg 
All etanol som transporteras till depåerna går med båt (undantag Agroetanol som har 
pipeline i Norrköping) [120]. Även bensinen från raffinaderier transporteras med båt. 
Transportkostnaden uppgår till ca 15 – 20 EUR/m3, prisvariationer mellan 10 -25 
EUR/m3 förekommer dock [120]. Omräknat52 motsvarar dessa kostnadsuppskattningar 
(snitt ca 17,5 EUR/m3) ca 158 SEK/m3 alltså ca 0,16 SEK/liter. 
 
De flesta fartygstransporter går tomma i retur efter att ha lossat lasten. Till skillnad från 
väg- och järnvägstransporter finns dock undantag. [117]. 
 

8.5 Distributionskedjor för Bio-SNG 

Det finns flera alternativ för distribution av naturgas och biogas i Sverige. Detta är 
också de distributionsformer som är aktuella för framtida Bio-SNG-anläggningar. I 
detta kapitel redovisas des olika distributionsformerna och kostnaderna för dessa. 
 

8.5.1 Distribution via gasnät 
Naturgas transporteras idag huvudsakligen via det nationella naturgasnätet, se 
sträckning i Figur 76. Det nationella naturgasnätet består av 322 mil gasledning som 
årligen överför 12,7 TWh.  

Naturgasnätet består av ett transmissionsnät där trycket maximalt får uppgå till 70 bar. 
All tillförsel till transmissionsnätet utgörs av naturgas från Danmark. 
Transmissionsnätet består av stamledning, grenledningar och ett 40-tal mät- och 
reglerstationer (MR-stationer). Grenledningar kopplar samman stamledningen med 
anslutande distributionssystem, kunder och lager. Anslutande distributionssystem håller 
vanligen ett drifttryck på 4 bar. Tryckreglering mellan systemen görs i MR-stationen. I 
Sverige är det sex företag med nio redovisningsenheter som bedriver överföring och 
lagring av naturgas. [122], [123] 

Ägare till stamledningen inklusive MR-stationer från Dragör till Stenugnsund är 
Swedegas AB. Distributionsnäten efter MR-stationerna ägs och drivs av olika aktörer, t 
ex lokala energibolag. [124] 
 
 

                                                 
52 Antaget att 1 EUR köper 9 SEK. 
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Figur 76.  Befintlig (heldragen linje) och planerad sträckning (streckad linje) av naturgasnätet i 
Sverige [121]. 

Figure 76.  Existing (unbroken line) and planned (broken line) stretch of the Swedish natural gas 
network.  

 
I naturgasnätet kan även uppgraderad biogas distribueras. Idag görs detta på ett flertal 
ställen, se Tabell 27. Distributionen sker emellertid endast i naturgassystemets 
distributionsnät, dvs inte i transmissionsnätet. En förutsättning för att uppgraderad 
biogas ska distribueras i naturgasnätet är att den håller samma kvalité som naturgasen. 
Detta kräver tillsats av propan för att höja energivärdet.  

Tabell 27. Prognos för inmatning av uppgraderad biogas till naturgasnätet 2010, [124]  

Table 27. Forecast of upgraded biogas in the existing natural gas network 2010, [124] 

Anläggning Drifttagning, år Prognos 2010, 
GWh 

Laholm – samrötning 2000 15 
Helsingborg, NSR – samrötning 2004 40 
Bjuv, Wrams Gunnarstorp – samrötning 2006 19 
Göteborg, Rya – avloppsreningsverk 2006 50 
Helsingborg, Öresundsverket – avloppsreningsverk 2008 10 
Falkenberg - samrötningsanläggning 2008 37 
Malmö, Sjölunda – avloppsreningsverk 2008 15 
Lund, Källby – avloppsreningsverk 2009 7 
Totalt  197 
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Utöver det nationella gasnätet finns även ett antal lokala gasnät för distribution av 
antingen rågas eller uppgraderad biogas eller båda delar (Västerås). Lokala gasnät med 
en utbredning på mer än 5 km finns idag i sju orter i Sverige (Borås, Linköping, 
Norrköping, Stockholm, Trollhättan, Vänersborg, Västerås och Örebro). De lokala 
gasnäten använder vanligen LNG som back-up för att hantera variationer i 
produktionen. [124] 
 

8.5.2 Distribution av komprimerad gas  
CNG (Compressed Natural Gas) är gas som lagras under högt tryck, dock fortfarande i 
gasform. Motsvarande beteckning på gas av förnybart ursprung är CBG (Compressed 
Bio Gas).  
 
Efter uppgradering komprimeras gasen i en kompressorstation till ca 200 bar. 
Komprimeringsarbetet uppgår till ca 0,25 kWh/Nm3 gas [126]. Kompressorstationen är 
vanligtvis belägen i anslutning till produktions- och uppgraderingsanläggningen.  
 
Komprimerad och flytande naturgas eller biogas och framgent även Bio-SNG kan t ex 
användas som drivmedel i fordon. Personbilar för gasdrift har oftast två tankar, en för 
gas och en för bensin. Samma motor används för båda bränslena och bilen kopplas 
automatiskt om till bensindrift om gasen skulle ta slut. Motorer för tyngre fordon som 
bussar och lastbilar är normalt anpassad för att köra på enbart gas. Den vanligaste 
motorn vid gasdrift är ottomotorn. Dual-fuel-motorn är en annan variant som nu börjar 
introduceras på marknaden. Denna motor kan köras på både diesel och fordonsgas och 
har en låg bränsleförbrukning. I Sverige finns idag 80-tal tankställen för CNG/CBG 
[127]. Huvuddelen av tankställena är lokaliserade söder om Gävle.  
 
Transport av CNG/CBG sker genom att den komprimerade gasen fylls på gasflaskor i 
stål eller kompositmaterial som är monterade i en container, ett s k. lastväxlarflak, se 
Figur 77. Lastväxlarflaket kan även monteras på ett släp, vilket ökar 
transportkapaciteten. Den maximala fordonsvikten får emellertid inte överskrida 60 ton. 
Används gasflaskor i kompositmaterial, vilka är lättare än stålflaskorna, kan dubbelt så 
mycket gas transporteras per transport innan maxvikten uppnås [126]. För större 
gasvolymer är det endast aktuellt med kompositflaskor, vilka rymmer ca 5 500 
Nm3/flak. [126]. 
 
CBG transporteras idag via lastväxlarflak från elva anläggningar i Sverige. Totalt 
bedöms transporterna av CBG under 2010 uppgå till ca 144 GWh, vilket kan jämföras 
med total prognostiserad produktion av biogas på 824 GWh [124]. 
 
CNG/CBG-transporter på lastväxlarflak lämpar sig främst för transporter av mindre 
volymer gas där det inte är möjligt att mata in gasen på naturgasnätet. Dessa transporter 
är idag vanligt förekommande i Västra Götaland, Östergötland och Mälardalen, dvs i 
områden utan gasnät eller i områden där biogasproduktionen inte är tillräcklig för att 
tillgodose efterfrågan. Det längsta transportavstånd för gas på lastväxlarflak som sker 
idag är ca 40 mil (Gislaved-Stockholm) [126]. 
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(a) (b) 

Figur 77.  (a) Lastväxlarflak fyllt med gasflaskor, (b) Lastning av lastväxlarflak på lastbil. 
Publicerad med tillstånd av Tankstationsbyggarna [128] 

Figure 77.  (a) Swap bodies with gas bottles, (b) loading of the swap body on a truck. Published 
with permission by Tankbyggarna, [128]. 

 
Anläggningar eller tankstationer som använder CBG använder ofta CNG som back-up 
för att garantera gastillgången. CNG-transporterna går således vanligen från ett gasnät 
eller en förångningsanläggning för LNG (se kapitel 8.5.3) emedan transport av CBG 
görs från biogasanläggningen till ett gasnät eller tankstationer [124]. 
  
Transportkostnaden för CNG/CBG beror främst av vilket transportavstånd som gäller. 
Uppskattningsvis kostar transport av CNG/CBG på lastväxlarflak med kompositflaskor 
0,45 SEK/Nm3 (100 km), 0,93 SEK/ Nm3 (300 km) och 1,41 SEK/ Nm3 (500 km). I 
kostnaden ingår investering för lastväxlarflak53 och kostnader för lastning och lossning 
samt kostnad för lastbil, chaufför och bränsle. Kostnadsuppskattningen gäller vid 
transport av 6 milj. Nm3 uppgraderad gas. [126]. 
 

8.5.3 Distribution av flytande gas 
LNG (Liquefied Natural Gas) är flytande gas som hanteras nära atmosfärstryck vid 
temperaturen -162°C. Motsvarande beteckning på gas av förnybart ursprung är LBG 
(Liquefied Bio Gas).  
 
LBG kan produceras på två sätt; med integrerad teknik (även kallat kryogen teknik) där 
uppgradering och kondensering av gasen sker i samma anläggning eller med en teknik 
där uppgraderings- och kondenseringsanläggningarna är separata. Vid den integrerade 
processen bildas även flytande koldioxid. Den första svenska anläggningen för 
förvätskning av biogas togs i drift i Sundsvall 2010. Anläggningen ägs av de 
kommunala bolagen MittSverige Vatten och Fokusera Utveckling Sundsvall samt 
Scandinavian GtS och AGA. I anslutning till anläggningen finns även en tankstation för 
LNG/LBG. [129] 
 

                                                 
53 Räknat på en investeringsränta på 4% och en avskrivningstid på 15 år. Transportkostnaden är baserad 
en milkostnad på 180 SEK/mil samt 700 SEK/ton vid lastning och lossning. 
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Det första och enda publika tankstället för LNG/LBG i Sverige ligger i Göteborg och 
togs i drift 2010. Under 2011 och 2012 planeras ytterligare tre tankställen med 
lokalisering i Malmö, Stockholm och Jönköping [127][130]. 
 
Transport av LNG sker idag på fartyg eller på lastbil. Ungefär 8% av världens naturgas 
transporteras på fartyg som LNG [131]. LNG-transport via lastbil är än så länge 
marginell. Transporten sker i kryotankar, dvs i tankar som är vacuumisolerade för att 
kunna transportera gods vid låga temperaturer. Även LBG och framgent även Bio-SNG 
skulle kunna transporteras på detta sätt. 
 
Distribution av LNG/LBG medger högre energitäthet i jämförelse med gas i gasform 
eller gas i komprimerad form. Energiinnehållet per volymsenhet är 590 gånger högre än 
gas vid atmosfärstryck och 2,6 gånger högre än komprimerad gas [124]. Således blir 
även transportkostnaderna per energienhet lägre för LNG/LBG i jämförelse med 
CNG/CBG, se kapitel 8.5.4. [132] 
 
I sammanhanget skall även nämnas att Sveriges första terminal för LNG tas i drift i 
Nynäshamn under våren 2011. Terminalen byggs av AGA. [133]. Till terminalen 
kommer tankfartyg med LNG för vidare distribution via en rörledning till Nynäs 
raffinaderi (vilken är lokaliserad i närheten av terminalen) samt via trailer till andra 
kunder. Lagringskapacitet vid terminalen uppgår till 9000 ton. [132] 
 

8.5.4 Kostnader för gasdistribution  
Kostnaderna för fem olika distributionsformer för uppgraderad biogas har beräknats för 
olika volymer och transportavstånd av Benjaminsson och Nilsson [124], se Figur 78 och 
Figur 79. De olika distributionsformerna är distribution via naturgassystemets 
transmissionsnät (alt 1), naturgassystemets distributionsnät (alt 2) eller ett lokalt nät 
som inte är sammankopplat med det nationella gasnätet (alt 3) samt i komprimerad form 
på lastväxlarflak (alt 4) eller förvätskad form på trailer (alt 5).  
 
I kostnadsberäkningen ingår kostnader för uppgradering (samma kostnad för samtliga 
alternativ) och distribution, propantillsats (alt 1 och 2), LNG-backup (alt 3 och 4), 
komprimering från 4 till 80 bar (alt 1), komprimering till 200 bar (alt 4), lastväxlarflak 
alternativt LBG-trailer (alt 4 och 5) samt kostnader för finrening54 och förvätskning (alt 
5).  
 

                                                 
54 Finrening innebär borttagande av all koldioxid i gasen. Detta görs för att undvika att koldioxiden 
omvandlas till is under kondenseringen.  
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Figur 78.  Kostnader för uppgradering och distribution fram till slutanvändare för olika 
distributionsalternativ för biogas vid 10 GWh distribuerad energimängd per år. X-
axeln avser transportavståndet. [124]. 

Figure 78.  Costs for upgrading and distribution of biogas to end users for different distribution 
options for biogas at 10 GWh distributed energy amount each year. The x axis 
represents the transport distance in km. [124]  

 
Resultatet visar att, frånsett vid mycket korta sträckor, är distribution via 
naturgassystemets distributionsnät att föredra. Därefter är distribution via distributions- 
eller transmissionsnätet alternativt i komprimerad form på lastväxlarflak det mest 
kostnadseffektiva alternativet. Distribution i förvätskad form (LBG) är, p g a de höga 
kostnaderna för förvätskning, det klart dyraste alternativet vid mindre gasvolymer.  
 
För de förgasningsanläggningar som planeras i Sverige idag är emellertid producerade 
gasvolymer betydligt större. T ex planeras ca 140 GWh gas produceras inom första 
etappen av GoBiGas (Göteborg Energi) och 1600 GWh gas produceras i projektet 
Bio2G (E.ON), se vidare i kapitel 7.2. Vid dessa volymer är förutsättningarna för 
distribution något annorlunda, se Figur 79. 
 
Figur 79 visar att för större gasflöden är ett lokalt gasnät att föredra upp till 5 mil för 
distribution av 100 GWh gas/år och upp till 22 mil för distribution av 1000 GWh gas/år. 
Den åskådliggjorda fördelen att inte tillföra gasen till naturgasnätet beror bland annat på 
att beräkningsmodellen inte tar hänsyn till att nätnytta bör komma biogasproducenten 
till del. [124] 
 
För stora gasflöden, som t ex för de planerade anläggningarna i Skåne respektive 
Göteborg, är det emellertid inte säkert att lokala gasnät med denna kapacitet finns. 
Dessutom är trycknivåerna på gasen från Bio-SNG-processen (åtminstone för den 
trycksatta förgasningstekniken) högre än vad som kan tas emot av ett lokalt gasnät 
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(jämför ca 30 bar från metaniseringen med trycknivåer <10 bar i ett lokalt gasnät), 
vilket innebär att expansion (och därmed en eventuell energiförlust) krävs för att gasen 
ska kunna distribueras på detta sätt [87]. 
 

 

Figur 79.  Kostnader för uppgradering och distribution för olika distributionsalternativ fram till 
slutanvändare för biogas vid 100-1000 GWh distribuerad energimängd per år. X-
axeln avser transportavståndet (km).[124]  

Figure 79.  Costs for upgrading and distribution of biogas to end users for different distribution 
options. at 100-1,000 GWh distributed energy amount each year. The x axis 
represents the transport distance in km. [124] 

 
Alternativet att komprimera och transportera dessa volymer på lastväxlarflak är inte 
heller självklart, det skulle kräva en omfattande uppbyggnad av logistiksystem kring 
anläggningen och även ge upphov till en högre miljöbelastning på grund av omfattande 
vägtransporter. För stora gasvolymer finns det, trots en eventuellt högre 
distributionskostnad i jämförelse med andra alternativ, flera praktiska och miljömässiga 
fördelar med distribution via det nationella gasnätet. [87] 
 

8.6 Logistikens roll för lokaliseringen 

De allra flesta ton av rundvirke, flis (samt trä- och sågavfall) och raffinerade 
petroleumprodukter som transporterades med svenska lastbilar inom Sverige kördes 
mellan 50 – 99 km under 2008. Samma år kördes 66% av de totala svenskregistrerade 
lastbilstransporterna av rundvirke mindre än 10 mil och 87% av transporterna var 
kortare än 15 mil. För flistransporter och transporter av trä- eller sågavfall var andelen 
under 10 mil densamma och motsvarande andel för transporter kortare än 15 mil var 
82%. [134]  
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Inrikestransporterna av raffinerade petroleumprodukter på svenska lastbilar uppgick till 
ca 12,5 miljoner ton. Utav 10 lastbilar kördes 6 st mindre än 10 mil och 3 av 4 kördes 
mindre än 15 mil [134]. Figur 80 visar en fördelning över antal transporterade ton (i 
1000-tal) inom ett visst intervall för den transporterade sträckan, och Figur 81 visar 
uppskattade transportkostnader beroende på varuslag och sträcka. 
 

 

Figur 80.  Transporterad mängd vid inrikes transporter av rundvirke, flis och trä-/sågavfall samt 
raffinerade petroleumprodukter [134] 

Figure 80.  Transported amount of round wood, chips, wood/saw wastes and refined petroleum 
products in Sweden, [134].  
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Figur 81.  Kalkylerade transportkostnader beroende på varuslag och sträcka. Det har antagits 
att returkörningen går utan last. Beräkningar baserade på [94], men omräknat till 
2011 års prisnivå. 

Figure 81.  Calculated costs for transportation depending on class of goods and distance. It is 
assumed that the return is with out cargo. The calulations are based on [94], but 
recalculated to 2011 year price level. 

 
Samtliga kombinatanläggningar som studeras i denna studie har ett omfattande 
transportbehov för inkommande råvaror och utgående produkter. För varje råvara och 
produkt finns alternativa transportsätt (t ex lastbil, järnväg, fartyg), vilka i sin tur ger 
upphov till olika transportkostnader. För att få en bild av vilka transporter och 
transportkostnader som är dominerande för respektive kombinatanläggning 
sammanställs dessa uppgifter för respektive kombinat. Som utgångspunkt används 
indata i Tabell 28. Tabellen ska endast ses som ett riktmärke och baseras på en rad 
antaganden och avser dessutom olika transportsträckor för transportslagen. 
Transporterna på lastbil avser sträckor på ca 10 mil förutom för pellets där sträckan 
antas vara ca 30 mil. Tågtransporterna avser en sträcka på ca 25 mil och sjö-
transporterna avser väsentligt längre transportsträckor (se tidigare stycken i detta 
kapitel). 
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Tabell 28.  Transportkvantiteter och transportkostnader per godsslag och transportsätt som 
används vid jämförande beräkningar. 

Table 28.  Transport quantities and transport costs per class of goods and type of transport that 
are used in the comparing calculations.  

  
Mängd per 
transport 

Energi Transport- 
kostnad 

Relativ  
kostnad 

  [ton] [MWh] [SEK] [SEK/MWh] 
Biobränsle (flis) 
Lastbil (10 mil) 38 100 4900 50 
Järnväg (25 mil) 729 2300 117000 62 
Fartyg 4000 9200 680800 74 
  
Sågspån 
Lastbil (10 mil) 37 85 4900 58 
Järnväg (25 mil) 680 1564 120000 77 
Fartyg 2000 4600 400000 87 
  
Pellets 
Lastbil55 (30 mil) 37 174 8510 49 
Järnväg (25 mil) 990 4653 117000 25 
Fartyg 4000 18800 500000 27 
  
Etanol 
Lastbil (10 mil) 38 282 4500 16 
Järnväg (25 mil) 1188 8812 148500 17 
Fartyg 4000 29671 800000 27 
 

8.6.1 Kombinerad produktion av biopellets och kraftvärme 
Ett större energikombinat för samtidig produktion av pellets, värme och el kan ha 
följande produktionsdata (se kapitel 5.4): 
 
Indata: 
Råvara56 (sågspån) 260 000 ton/år motsvarande ca 600 GWh 
Bränsle (flis)  568 GWh/år (varav 94 GWh till torkning) 
 
Produktion: 
Pellets57   130 000 ton/år motsvarande ca 610 GWh 
Värme   258 GWh/år 
El   179 GWh/år 
 

                                                 
55 En uppskattning av transportkostnaden för 100 km (samma som antagits i fallet med flis) skulle kunna 
vara i samma storleksordning som de andra dvs ca 5000 kr, så skulle den relativa kostnaden vara ca 29 
SEK/MWh.  
56 Materialutbytet förutsätts vara 100% för sågspån med fukthalt 50%, värmevärde antas vara 2,3 
MWh/ton 
57 Värmevärde antaget till 4,7 MWh/ton 
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En produktion enligt ovan innebär ett totalt biobränslebehov utöver råvarubehovet om 
ca 570 GWh/år. Det årliga transportbehovet för biobränslet och kostnaderna för olika 
transportsätt för en sådan anläggning redovisas i Tabell 29, där det antas att 
transportkostnaderna av sågspån och flis är lika stora per ton vilket motiveras med att 
deras värmevärden och densitet är i samma storleksordning. 
 

Tabell 29.  Transportkvantiteter och transportkostnader per godsslag och transportsätt för ett 
kombinat med kraftvärme (258 GWhvärme och 179 GWhel) och pelletsproduktion 
(130 000 ton/år) samt antal transporter per vecka per godsslag och transportsätt. 

Table 29.  Transport quantities, transport costs and the number of transports per week for a 
polygeneration plant with heat, power and pellet production.  

  Transportkostnader Antal transporter 

  ton/år GWh/år 
Lastbil 

MSEK/år
Järnväg

MSEK/år
Fartyg 

MSEK/år

Lastbil 
Antal/ 
vecka 

Järnväg 
Antal/ 
vecka 

Fartyg 
Antal/ 
vecka 

INDATA 
Råvara (sågspån) 260000 600 35 46 52 135 7,4 2,5 
Biobränsle (flis) 218462 568 28 35 42 111 5,8 1,1 
PRODUKTION 
Pellets 130000 611 30 15 16 68 2,5 0,63 
Värme - 258 - - - - - - 
El - 179 - - - - - - 

 
Vid jämförelser av transportkostnaderna måste det beaktas att pelletspriset för små 
kunder är högre än för de stora bulkköparna. Pelletspriset för en bulkleverans till en 
småkund kan uppgå till ca 2 350 SEK/ton vid en beställningsmängd på 3 ton [135]. 
Detta motsvarar (4,85 kWh/kg) ett energipris på 480 SEK/MWh inklusive moms (384 
SEK/MWh exkl. moms) [135]. Detta kan jämföras med priset som värmeverk betalar 
som ligger på ca 290 SEK/MWh exkl. moms [33]. Observera att tabellen visar ett 
hypotetiskt fall där alla transporter görs till 100% med samma transportsätt. 
Transportkostnaderna ska därför inte summeras i respektive rad och de avser olika 
transportsträckor där lastbilstransporterna är kortast. 
 
Transporterna, både in- och utgående, är som visas i Tabell 29 omfattande. Om det 
antas att transporter kan ske fem dagar i veckan, krävs ca 27 och ca 22 lastbilsleveranser 
per dag med sågspån respektive flis. För transport av pellets krävs ca 14 utleveranser 
per dag (fem dagar per vecka) om det sker med lastbil. Möjligen kan antalet 
lastbilsekipage minskas om inkommande lastbil kan användas för uttransport av pellets. 
Detta är emellertid endast möjligt om transport sker i containerform.  
 
För att avgöra lämplig lokalisering måste prisbilden i olika kundsegment vägas in. 
Skillnaden mellan försäljningspris och transportkostnader är därför intressant att 
studera. Transportkostnaderna för råvarorna är dock väsentligt högre än kostnaderna för 
transport av slutprodukten dvs träpelletsen. Givet att det inte försvårar transporterna av 
slutprodukten så finns det stora kostnadsfördelar i att kunna vara lokaliserad nära 
råvaran.  Fjärrvärmeunderlaget motsvarar ungefär en stad med ca 50 000 invånare, 
vilket talar för att järnvägsförbindelser och ett bra vägnät kan finnas.  
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Om det antas försäljningspriset som går att få vid lastbilsförsäljning är 380 SEK/MWh 
och transportkostnaden är 49 SEK/MWh blir skillnad ca 330 SEK/MWh. Som en 
jämförelse med fartygstransport till en storkund med ett antaget pris på 290 SEK/MWh 
och en antagen transportkostnad på 27 SEK/MWh så blir skillnad ca 260 SEK/MWh. I 
detta förenklade och hypotetiska fall skulle det vara lönsammare att endast sälja till 
småkundsmarknaden. Lokaliseringen bör dock väljas med hänsyn till att säkerställa 
såväl leveranssäkerhet och låga transportkostnader för insatsvaror som goda och 
alternativa avsättningsmöjligheter för produkten för att jämna ut årstidsvariationer och 
marknadsvariationer. 
 

8.6.2 Kombinerad produktion av etanol och kraftvärme  
Ett större energikombinat för samtidig produktion av pellets, värme och el kan ha 
följande produktionsdata (se kapitel 6.4): 
 
Etanol   294 GWh/år 
Pellets (lignin)  270 GWh/år 
Biogas (rötad drank) 114 GWh/år 
Värme   278 GWh/år 
El   140 GWh/år 
 
En produktion enligt ovan innebär ett totalt biobränslebehov om ca 1270 GWh/år. Det 
årliga transportbehovet och kostnaderna för olika transportsätt för en sådan anläggning 
redovisas i Tabell 30. Observera att transportkostnader inte ska summeras utan att de 
utgör en uppskattning på totalkostnaden om 100% gör med respektive transportslag. För 
att beräkna den sammanlagda transportkostnad bör en viktning göras utifrån vilka 
transportsätt som används.  

Tabell 30.  Transportkostnader för råvara och produkter vid ett etanol, kraftvärmeproduktions-
kombinat samt antal transport per vecka.  

Table 30. Transport costs for raw materials and products for polygeneration of heat, power and 
ethanol and the number of transports per week.  

 Transportkostnader Antal transporter 
 GWh/år Lastbil 

MSEK/år 
Järnväg 

MSEK/år 
Fartyg 

MSEK/år 
Lastbil 
Antal/ 
vecka 

Järnväg
Antal/ 
vecka 

Fartyg 
Antal/ 
vecka 

INDATA 
Biobränsle (flis) 488 000 ton/år 1270 64 79 94 247 13 2,3 
PRODUKTION 
Etanol 50 000 m3/år 294 4,7 5,0 7,9 20 0,64 0,19 
Pellets (lignin) 57000 ton 270 13 6,8 7,2 30 1,1 0,27 
Biogas (drank) 12 000 000 Nm3 114 11 n.a. n.a. 42 n.a. n.a. 
Värme 278 GWh 278 - - - - - - 
El 140 GWh 140 - - - - - - 

 
I jämförelse med den studerade anläggningsstorlek för ett pelletskombinat så är den 
totala mängden biomassa som behövs transporteras in likvärdig och de summerade 
transportkostnader ungefär lika. Det bör dock noteras att kostnader för transporter av 
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biogas på järnväg eller fartyg i form av CNG eller LNG ej kunnat fastställas inom 
ramen för detta projekt. Transporterna av CNG på lastväxlarflak uppskattas (se tidigare 
del i kapitlet) till ca 0,93 SEK/Nm3.  
 

8.6.3 Kombinerad produktion av Bio-SNG och fjärrvärme 
Ett större energikombinat för samtidig produktion av Bio-SNG och fjärrvärme kan ha 
följande produktionsdata (motsvarar prognostiserad gasproduktion i projektet Bio2Gas): 
 
Bio-SNG 1440 GWh/år  
Fjärrvärme 160 GWh/år 
 
En produktion enligt ovan innebär ett totalt biobränslebehov om ca 2300 GWh/år. Det 
årliga transportbehovet och kostnaderna för olika transportsätt för en sådan anläggning 
redovisas i Tabell 31. 

Tabell 31.  Transportkostnader samt antal transporter per år för produktion av Bio-SNG 

Table 31.  Costs of transportation and the number of transports per year for Bio-SNG 

 Transportkostnader Antal transporter 
 GWh/år Lastbil 

MSEK/år 
Järnväg 

MSEK/år 
Fartyg 

MSEK/år 
Lastbil 
Antal/ 
vecka 

Järnväg
Antal/ 
vecka 

Fartyg 
Antal/ 
vecka 

INDATA 
Biobränsle (flis) 885 000 ton/år 2300 115 143 170 448 23 4,3 
PRODUKTION 
Bio-SNG 148 000 000 Nm3 1440 138 n.a. n.a. 517 n.a. n.a. 
Värme 160 GWh 160 - - - - - - 

 
Transportbehovet uppgår till nästan 450 lastbilstransporter per år (baserat på 52 veckor), 
se Tabell 31. Antas att transporter kan ske fem dagar i veckan, krävs ca 90 
lastbilsleveranser/dag alternativt 4-5 järnvägsleveranser/dag för täcka anläggningens 
biobränslebehov. Eftersom ingen produkt kan lastas på utgående lastbil kommer 
respektive lastbil att lämna anläggningen tom. Lastbilsleveranser i denna omfattning 
innebär att lokalisering i direkt tätort är uteslutet.  
 
Det genomsnittliga överföringspriset i naturgasnätet uppgår till ca 1,6 öre/kWh [123], 
vilket motsvarar ca 0,16 SEK/Nm3 eller 16 SEK/MWh. Som ett mycket grovt överslag 
skulle transportkostnaderna (överföringskostnaderna) kunna uppgå till ca 23 MSEK/år 
jämfört med ca 138 MSEK/år för flakningsalternativet. Till detta måste dock 
investeringskostnaden läggas till för att kunna ansluta, men en lokalisering i 
direktanslutning till naturgasnätet torde vara det mest fördelaktiga. Observera dock att 
transportkostnaden vid flakning avser en lång transport på ca 30 mil (jämför tidigare i 
kapitlet). 
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8.7 Slutsatser och diskussion 

För samtliga energikombinat som studeras i föreliggande studie är transportbehoven av 
råvara och produkt omfattande.  
 
Endast vid kortare transportavstånd är lastbilstransporter aktuellt. Vid längre avstånd 
ger järnvägs- eller fartygstransporter kostnadseffektivare transportlösningar. Då 
kostnaderna för de olika transportslagen varierar mycket beroende på lokala 
förutsättningar, t ex vid upptagningsområdet, är det inte rimligt att ange en generell 
transportavståndsnivå för när väg- respektive järnvägstransporter är mest 
kostnadseffektivt.   
 
En stor fördel med tågtransporter är att upptagningsområdet för skogsråvaran i regionen 
kring energikombinatet kan kompletteras med upptagning från andra delar av landet. 
Därtill kommer en minskad klimatpåverkan i jämförelse med vägtransporter. För att 
järnvägstransport skall vara möjligt krävs emellertid terminalhantering i både 
avsändande och mottagande ände. I Sverige finns ett flertal biobränsleterminaler där 
omlastning från lastbil till järnväg (och tvärtom) kan göras. Emellertid finns endast en 
större terminal som är öppen för allmän verksamhet i Sverige, Stockarydsterminalen 
utanför Sävsjö. För en stor biobränsleanvändare som ett energikombinat är det mot 
denna bakgrund intressant att undersöka möjligheterna att i egen regi, alternativt i 
samverkan med andra aktörer, uppföra en egen terminal. Då kostnaden för 
järnvägstransporter av biobränsle är starkt beroende av hur avsändande och mottagande 
terminal är utformade, snarare än transportavståndet, kan även investeringar i 
förbättrade/optimerad hantering vid befintliga terminaler räknas hem på kort tid.  
 
För en storskalig biobränsleanvändare såsom ett energikombinat är samarbete med flera 
bränsleleverantörer och terminaler troligen en nödvändighet för att säkra de stora 
bränslevolymerna.  
 
För stora gasflöden, som t ex för de planerade anläggningarna i Skåne respektive 
Göteborg, är det enda realistiska alternativet distribution via det nationella 
naturgasnätet. Lastbilstransporter av komprimerad eller förvätskad gas av dessa volymer 
skulle bli mycket omfattande med relativt stor miljöpåverkan. Dessutom finns flera 
praktiska fördelar med nätdistribution eftersom nätet utgör en gigantisk ”gasklocka” 
som kan ta upp variationer i försäljningen då produktion och konsumtion inte är 
balanserade. 
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9 Sammanfattande diskussion och analys 
Inledningsvis (i kapitel 1.2) identifierades några frågeställningar som diskuteras i en 
sammanhållen analys nedan. Dessa frågeställningar diskuteras dels på en generell nivå 
dels specifikt för varje bioenergikombinat individuellt, eftersom det finns både generella 
aspekter och specifika aspekter på dessa frågeställningar. 
 
Vilka faktorer är viktigast att beakta vid val av lokalisering för ett 
energikombinat och hur stor del av produktionskostnaden utgör de? 
Produktionskostnaden för de tre studerade kombinaten består huvudsakligen av kostnad 
för (1) råvara, (2) kapital (dvs investeringskostnaden) och (3) drift- och 
underhållskostnad. Kapitalkostnaden är i normala fall oberoende av lokaliseringen och 
drifts- och underhållskostnaden står för en mindre andel av produktionskostnaden. 
Därför är tillgången till råvaror till så låg kostnad som möjligt den viktigaste parametern 
på kostnadssidan. Det bör dock påpekas att det finns en relativt stor osäkerhet gällande 
investeringskostnaden för både etanolkombinatet och Bio-SNG produktion med tanke 
på att dessa båda inte är kommersiellt tillgängliga processer idag.  
 
I kapitel 3.4 visades den geografiska tillgången på biomassa. Potentialen för ökat uttag 
av skoglig biomassa består till största delen av grot och stubbar. Det innebär att 
potentialen, geografiskt sett, finns där de stora stamvedsuttagen görs idag. 
Bedömningarna gällande potentialen för ökat uttag varierar men avgörande i slutänden 
för hur stor del av detta som kommer att vara tillgängligt är betalningsförmågan för 
råvaran. Ju högre förädlingsvärde på slutprodukten och ju högre systemverkningsgrad 
på omvandlingsprocessen desto större är sannolikt betalningsförmågan. 
Försäljningspriset på slutprodukt(en)/(erna) är givetvis en viktig faktor för 
betalningsförmågan för råvaran (se nedan). Utifrån ett råvaruperspektiv bör alltså ett 
bioenergikombinat lokaliseras till de geografiska områden som redan idag har stor 
avverkning, och där det finns en infrastruktur för hantering och transporter av skoglig 
biomassa. Närhet till järnvägsterminal och/eller hamn är en stor fördel för att kunna öka 
möjligheterna till att köpa råvara till en lägre kostnad. I ett pelletskombinat samt för 
Bio-SNG produktion står råvarukostnaden för ca 60% av produktionskostnaden, i ett 
etanolkombinat står råvarukostnaden för ca 40% av produktionskostnaden. Detta 
innebär att en 10%-ig förändring av råvarukostnaden ger ett utslag på 
produktionskostnaden med 4-6%. 
 
I kapitel 8.6 visades de stora transportvolymerna som försörjning av ett bioenergi-
kombinat innebär. Alla de tre studerade bioenergikombinaten har ett råvaru- och 
biobränslebehov kring ca 1,2-1,4 TWh, vilket innebär ett stort antal transporter och att 
viktig infrastruktur och logistik för hantering av dessa volymer måste finnas på plats. En 
låg kostnad för transporter av råvara ger stort utslag på produktionskostnaden, se ovan. 
 
Vilka faktorer är viktiga för lönsam produktion i bioenergikombinat? 
Förutom kostnadssidan som diskuterats ovan är intäktssidan avgörande för huruvida 
produktion i ett bioenergikombinat är lönsam eller ej. Här spelar försäljningspriset på 
produkterna en avgörande roll. Dessa produkter är i de tre studerade 
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bioenegikombinaten: fjärrvärme, el, träpellets, etanol och Bio-SNG, och situationen ser 
lite olika ut beroende på vilket av de tre bioenergikombinaten som studeras.  
Kombinerad kraftvärme och pelletsproduktion 
De tre stora posterna på intäktssidan består av: fjärrvärme, pellets och el. Fjärrvärme är 
en lokal produkt och efterfrågan och försäljningspriset varierar inom landet. 
Förutsättningen i detta kombinatalternativ har varit att en viss efterfrågan på fjärrvärme 
finns. Förändringar i efterfrågan kan komma att ske över tid pga exempelvis energi-
effektiviseringar, klimatförändringar och konkurrerande uppvärmningstekniker som är 
mer kostnadseffektiva för kunderna. Fjärrvärmeintäkterna kan dock i detta sammanhang 
anses vara betydligt mer stabila och kontrollerbara av anläggningsägaren än intäkterna 
från de andra produkterna pellets och el, vilka båda är större än intäkterna från 
fjärrvärme, med de försäljningspriser som använts i denna studie. En 10%-ig förändring 
i försäljningspriset för pellets (och allt annat lika) ger en förändring av rörelseresultatet 
för ett pelletskombinat med bandtork (se Figur 48) med ca 35-40%. En 10%-ig 
förändring av råvaru- och bränslekostnaden i samma exempel ger en förändring av 
rörelseresultatet med ca 50%. 
 
Kombinerad kraftvärme och etanolproduktion 
Den största posten på intäktssidan är från etanol, men intäkterna från fjärrvärme, el, 
pellets och fordonsgas står tillsammans för en större del än intäkterna från etanol. 
Avseende intäkter från fjärrvärme gäller ovanstående resonemang även för detta 
bioenergikombinat. Det är dock viktigt att påpeka att intäkterna från biprodukterna 
pellets eller fordonsgas är kritiska för att etanolproduktionen ska bli lönsam. Utan dessa 
intäkter är etanolproduktion från lignocellulosamaterial inte lönsam idag med de 
antaganden som gjorts i de studier som beräkningarna i detta arbete baseras på. En 10%-
ig förändring i försäljningspriset för etanol ger en ca 35-40%-ig förändring av 
rörelseresultatet (se Figur 57). En 10%-ig förändring av råvaru- och bränslekostnaden 
ger ungefär samma förändring av rörelseresultatet, dvs ca 35%. 
 
Bio-SNG produktion 
Intäkterna vid Bio-SNG produktion är enbart från försäljning av Bio-SNG (samt 
eventuellt från försäljning av restvärme). Enligt Tabell 24 är produktionskostnaden 385 
SEK/MWh år 2007, och 712 SEK/MWh år 2011, om ingen hänsyn tas till intäkter från 
försäljning av restvärme. Försäljningspriset för naturgas har under 2008-2011 varierat 
mellan 15-35 €/MWh, och under våren 2011 rört sig mellan 20-25 €/MWh. Detta 
innebär att det inte är möjligt att producera Bio-SNG lönsamt under dessa 
förutsättningar för införandet på naturgasnätet, utan någon form av ”grön kreditering”. 
Fordonsgas säljs till ett medelförsäljningspris på ca 1200 SEK/MWh. Kan Bio-SNG 
avyttras som fordonsgas finns alltså möjlighet till lönsamhet. Det bör dock påpekas att 
den storskalighet som krävs för att minska den specifika produktionskostnaden innebär 
att mycket stora volymer fordonsgas (Bio-SNG) produceras, motsvarande behovet av 
hela transportarbetet i en medelsvensk stad med ca 60 000-70 000 innevånare, och det 
är därför inte sannolikt att anläggningsägaren kan erhålla detta höga försäljningspris för 
Bio-SNG då den lokala marknaden är begränsad för de allra flesta lokaliseringarna. 
Detta innebär att lokalisering i en storstadsregion är av stor betydelse för att finna lokal 
avsättning av den producerade Bio-SNG som fordonsgas. 
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Intäkter från fjärrvärme kan ge motsvarande ca 38 SEK/MWh producerad Bio-SNG. 
Detta innebär alltså en minskning av produktionskostnaden med ca 5% (2011 års 
produktionskostnad). 
 
Vad är mervärdet av integreringen i bioenergikombinat? 
Mervärdet av integreringen har i denna studie identifierats som det ökade driftsresultat 
som en samlokalisering av de studerade produktionsanläggningarna ger jämfört med 
produktion i två fristående anläggningar. För de tre bioenergikombinatalternativ som 
har studerats har det visat sig vara av avgörande betydelse för lönsamheten för etanol-
produktion från lignocellulosa att integrera produktionen med kraftvärmeproduktion. 
Utan en samlokalisering erhålls ett negativt driftsresultat. 
 
Pelletsproduktion kombinerad med kraftvärmeproduktion ger ett mervärde om ca 10 
respektive 8 MSEK/år för en merinvestering av 120 respektive 170 MSEK. Mervärdet 
av integreringen med kraftvärmeproduktion är därmed ingen stor drivkraft gällande 
pelletsproduktion, vilket också kan ses i det faktum att denna kommersiella process 
endast finns på två ställen i Sverige i en sådan kombination, och båda dessa 
anläggningar ägs av Skellefteå Kraft och den första anläggningen fick statligt 
investeringsstöd vid uppförandet. 
 
För Bio-SNG produktion innebär mervärdet av integrering till ett fjärrvärmenät att 
endast en mindre investering i en fjärrvärmecentral (ca 15 MSEK) kan ge i förhållande 
till merinvesteringen stora intäkter (ca 55 MSEK/år). Räknat på den totala 
produktionskostnaden för Bio-SNG utgör dock denna merintäkt ca 5% reducering av 
produktionskostnaden. Vidare bör påpekas att detta förutsätter att det finns ett behov av 
fjärrvärme i det specifika fjärrvärmenätet och att denna leverans av restvärme inte 
tränger undan annan mera lönsam fjärrvärmeproduktion. 
 
Kan det för vissa alternativ av bioenergikombinat finnas 
(ekonomiska) fördelar med att integrera med annan industri som 
väger tyngre än integration med fjärrvärmeproducenter? 
I kapitel 5 visades tydligt att det finns ett större mervärde att integrera pelletsproduktion 
med ett sågverk och virkestorken i denna anläggning, jämfört med integrering med 
kraftvärmeproduktion. Någon sådan anläggning finns dock ännu inte i Sverige. Det är 
dock vanligt att pelletsproduktion sker i anslutning till sågverk (och/eller massabruk) 
där integreringen sker enbart på råvarutillförselsidan, dvs utan kraftvärmeproduktion. 
Detta tyder på att det ur pelletsproducentens synvinkel är betydligt viktigare att 
säkerställa leveranser av råvara till rimlig kostnad än att erhålla processånga/värme till 
en lägre kostnad genom integrering med en fjärrvärmeproducent.  
 
Vilka hinder och möjligheter finns för utveckling av 
bioenergikombinat i kommersiell skala? 
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns tre typer av hinder för kommersialisering av 
bioenergikombinat: 

• Teknikrelaterade hinder 
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För pelletsproduktion som integreras med kraftvärme finns inga teknikrelaterade 
hinder. För de andra två studerade bioenergikombinaten ser situationen dock 
annorlunda ut. 
Den tekniska utvecklingen av förgasning av biomassa har pågått länge, ett 
omfattande kommersiellt genombrott har dock dröjt. Anledningen till detta är till 
stor del relaterad till relationen mellan risken med den nya tekniken och den 
potentiella ekonomiska vinst som kan erhållas genom förgasning. För att göra 
förgasning av biomassa mer attraktivt behöver tekniken därför främst 
demonstreras i större skala samt utvecklas i pilotanläggningar för att minimera 
den tekniska risken med den nya tekniken. Detta arbete pågår i Sverige idag 
genom de planerade projekten GoBiGas och Bio2G som beskrivits i kapitel 7. 
Den tekniska utvecklingen av etanolproduktion från lignocellulosamaterial har 
liksom förgasning av biomassa pågått under längre tid utan att nå ett 
kommersiellt genombrott. Anledningarna och lösningarna till detta kan sägasas 
vara likvärdiga med situationen för förgasning av biomassa. En sak som 
ytterligare komplicerar situationen för etanolproduktionen är de stora 
biproduktsströmmar som bildas som måste tas om hand, vilket kan innebära 
både tekniska och ekonomiska utmaningar. 
 

• Hinder relaterade till skalekonomi och uppskalning (och därmed lönsamhet) 
För alla tre studerade bioenergikombinat krävs en viss storlek för att lönsam 
produktion ska vara möjligt. För etanolproduktion respektive Bio-SNG 
produktion som inte är kommersiella processer idag är steget från 
utvecklingsanläggningar till kommersiella anläggningar stort och uppskalningen 
av anläggningarna kan vara ett hinder för utvecklingen. Likaså ger den storlek 
på anläggning som krävs (för alla tre studerade energikombinaten) ett mycket 
stort råvarubehov som inte kan tillfredsställas utan långväga transporter som 
riskerar att ge höga råvarukostnader, och därmed påverka lönsamheten negativt. 
 

• Hinder relaterade till osäkerheter om möjliga framtida förändringar i 
klimatrelaterade styrmedel 
Marknaden och avsättningen för både pellets, etanol och Bio-SNG är starkt 
kopplade till de klimatrelaterade styrmedlens utformning för att uppnå de sk 
2020-målen som bl a säger att 10% av transportmedlen ska vara förnybara år 
2020. Styrmedel och skattebefrielser som på olika sätt stödjer 
biodrivmedelsproduktion är en förutsättning för lönsam Bio-SNG produktion 
med dagens investeringskostnader, råvarupriser och naturgaspriser. På samma 
sätt är styrmedel och skattebefrielser sannolikt en förutsättning för att en 
investerare ska våga satsa på en ny teknik som etanolproduktion från 
lignocellulosaråvara, även om kalkyler visar på lönsamhet med dagens 
investeringskostnader, råvarupriser och etanolpriser. Ett annat möjligt hinder för 
kommersialisering av just Bio-SNG och etanol är att andra biodrivmedel (ex. 
biodiesel, Fischer-Tropsch diesel, metanol eller dimetyleter (DME)) tar större 
del av utrymmet eller att eldrivna fordon får större genomslagskraft. 

 
De möjligheter som finns för utveckling av bioenergikombinat i kommersiell skala är i 
första hand relaterade till den goda råvarutillgång som Sverige har av skoglig biomassa i 
ett europeiskt perspektiv samt de klimatrelaterade styrmedlen. De senare är drivkraften 
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till utveckling av bioenergikombinat samtidigt som osäkerheten kring långsiktighet och 
utformning av dem är ett hinder för utvecklingen. 
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10 Slutsatser 
De gemensamma kritiska faktorerna för lönsam produktion i bioenergikombinat kan 
summeras till tillgången på råvara till ekonomiskt hållbara nivåer samt framtida 
förväntade försäljningspriser på produkterna.  
 
Tillgången på råvara, som i detta arbete begränsats till biomassa och främst skoglig 
biomassa, är en marknads- och prisfråga. Tillväxtmässigt och tekniskt sett kan 
tillgången anses vara god, det råder dock konkurrens om råvaran vilket innebär att 
tillgången blir en prisfråga. Den med högst betalningsförmåga får sitt råvarubehov 
tillfredsställt. Potentialen för ökat uttag av stamved är på kort sikt begränsad, och den 
största potentialen för ökning av tillgången av skoglig biomassa är i form av de 
restprodukter som erhålls i samband med avverkning: grot och stubbar. Detta innebär att 
geografiskt sett så finns potentialen för ökat uttag i första hand i de områden som redan i 
dag har en omfattande avverkning av skog och där logistiken och hanteringen av 
skogsprodukter redan idag är utbyggd. 
 
De klimatrelaterade styrmedel som finns på nationell och internationell nivå har lett till 
och kommer även i framtiden att leda till ökad efterfrågan på förnybara produkter, som 
exempelvis träpellets och biodrivmedel. Utformning av dessa styrmedel kommer att 
påverka vilken form av förnybara produkter som kommer att ha störst efterfrågan och 
vara mest lönsamma att producera, och kanske även vart de kommer att produceras.  
 
På kort och medellångsikt kommer sannolikt efterfrågan på biodrivmedlen etanol och 
biogas/Bio-SNG att vara fortsatt hög, då etanol är lämplig som låginblandning i bensin 
och att tillåten andel inblandning av etanol har from 1 jan 2011 höjts från 5% till 10% 
samt att det redan finns viss utbyggd infrastruktur för biogas (och i Sverige för E85). 
Personbilar med motorer för både biogas och E85 finns på marknaden sedan flera år 
tillbaka. Det finns alltså redan en existerande marknad för dessa produkter. 
Försäljningspriset på etanol bestäms av världsmarknadspriset, som de senaste åren har 
varierat mellan 3,60-5,85 SEK/l. Produktionskostnaden för etanol från skogsråvara 
beräknas till ca 5-7 SEK/l. Detta innebär att även om efterfrågan på etanol kommer att 
vara fortsatt hög, så är världsmarknadspriset på etanol för lågt (i alla fall periodvis) för 
att etanol från skogsråvara ska vara lönsam att producera i fristående anläggningar. 
Produktionskostnaden för etanol från sockerrör, majs, spannmål mm är lägre och 
därmed är det sannolikt att dessa råvaror kommer att användas i första hand för 
produktion av etanol för att möta en ökad efterfrågan. Avgörande för utvecklingen av 
etanol från skogsråvara blir då eventuella styrmedel och direktiv avseende hållbarhet 
och systemeffektivitet som kan ge en efterfrågan av etanol som styrs av etanolens 
ursprung.  
 
Med dagens prisnivåer krävs ett kombinat som producerar en palett av olika förnybara 
produkter; etanol, grön el, fjärrvärme, pellets och biogas för att lönsamhet ska nås. 
Produktion av Bio-SNG ger produktionskostnader kring 700 SEK/MWh. Naturgas har 
de senaste åren handlats för mellan 135-315 SEK/MWh (exkl skatter). Detta innebär att 
Bio-SNG för införande på naturgasnätet inte är lönsamt om inte någon form av grön 
kreditering erhålls. Fordonsgas säljs däremot idag för ca 1200 SEK/MWh, vilket 
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innebär att produktion av Bio-SNG för avsättning som fordonsgas kan vara ekonomiskt 
lönsamt, beroende på lokal avsättning och transportkostnader. Pellets kan användas 
både småskaligt för uppvärmning samt storskaligt för kraftvärmeproduktion. Pellets är 
ett utmärkt förnybart bränsle som kan ersätta kol i kolkraftverk. Pellets är dock betydligt 
dyrare än kol, och utan incitament för introduktion av förnybara bränslen i 
kraftvärmeindustrin kommer inte denna marknad till stånd. 
 
Mervärdet av integrering, dvs det ökade rörelseresultat som en samlokalisering av olika 
produktionsanläggningar kan ge, varierar mellan de olika studerade 
bioenergikombinaten. Jämförelser har gjorts mellan produktion i kombinat och 
fristående produktion. För ett bioenergikombinat som kombinerar pelletsproduktion och 
kraftvärmeproduktion så krävs en merinvestering på 120 MSEK för att erhålla ett ökat 
rörelseresultat om 10 MSEK/år under de förutsättningar som antagits i detta arbete. 
Integrering av pelletsproduktion med en virkestork i ett sågverk och 
kraftvärmeproduktion är ännu mera fördelaktig: en merinvestering på 140 MSEK ger ett 
ökat rörelseresultat på 29 MSEK/år genom integreringen med de förutsättningar som 
antagits i detta arbete. Detta innebär alltså att ur en pelletsproducents synvinkel är det 
mer fördelaktigt att samlokalisera sin produktion med ett sågverk. För ett 
bioenergikombinat som producerar etanol från skogsråvara tillsammans med kraftvärme 
och andra produkter som ligninpellets och fordonsgas är det en förutsättning för att 
uppnå lönsamhet att produktionen sker i kombinatform, där intäkter av andra produkter 
än etanol står för ca 60% av intäkterna. Vid produktion av Bio-SNG bildas restvärme 
som kan användas som fjärrvärme. Mervärdet av intäkterna som fjärrvärme kan ge är ca 
38 SEK/MWh producerad Bio-SNG, vilket ger en reducering av produktionskostnaden 
på ca 5%.  
 
En optimal lokalisering av ett bioenergikombinat innebär en placering ”mitt i råvaran”, 
dvs med mycket god tillgång på råvara lokalt, nära en storstad (>100 000) som har ett 
stort fjärrvärmebehov året om, nära hamn och järnvägsanslutning för att möjliggöra 
kostnadseffektiva transporter av råvaror och produkter, samt dessutom närhet till ett 
naturgasnät för biogasproduktion i etanolkombinatet och Bio-SNGproduktionen. Ur 
detta perspektiv kan exempelvis Göteborg Energis GoBiGas projekt anses vara 
förhållandevis optimalt placerad. 
 
I alla de beräknade bioenergikombinatalternativen förutsätts efterfrågan av fjärrvärme. 
Det bör här slutligen kommenteras att fjärrvärmebehovet tillgodoses idag genom 
befintliga (lönsamma) produktionsanläggningar. Att erhålla de beräknade intäkterna 
från fjärrvärme förutsätter alltså att annan mindre lönsam eller föråldrad 
fjärrvärmeproduktion trängs ut. Detta är troligen möjligt endast på ett begränsat antal 
platser i Sverige. Därför är inte en mycket omfattande expandering av bioenergi-
kombinat i Sverige möjlig, om det krävs fjärrvärmeproduktion för att erhålla lönsamhet. 
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