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Sammanfattning 

Idag används till största del fossila bränslen inom den svenska transport-

sektorn. Sverige har som mål att ha en fossilfri fordonsflotta år 2030. För 

att klara det målet krävs en snabb och stor omställning. I detta projekt har 

biodrivmedelsproduktion integrerat i sågverk studerats. Integrationerna har 

studerats ur ett ekonomiskt, resurs- och miljömässigt perspektiv. 

Etanol och metanol producerat från skogsråvara via enzymatisk hydrolys 

respektive förgasning är de biodrivmedel som studerats i två separata fall-

studier. Biodrivmedelsproduktionen har integrerats i två olika sågverk; ett 

sågverk som samarbetar med närliggande industrier (kluster) och ett 

fristående sågverk. Båda fallstudierna visar att mer träflis än den mängd 

som sågverket producerar behövs för att sågverkets värmebehov ska kunna 

tillgodoses. De parametrar som påverkade resultatet mest var intäkterna 

från biodrivmedelsförsäljningen samt driftstiden och investerings-

kostnaden. 

Etanolfallstudien visar att om en etanolanläggning integreras med 

sågverken kan 20 MW respektive 17 MW etanol produceras i klustret och 

det fristående sågverket. Verkningsgraden för klustret blev högre eftersom 

det producerade ett överskott av el samt att överskottsvärme kan säljas till 

intilliggande fjärrvärmenät. Återbetalningstiden och internräntan för en 

investering i en etanolanläggning är cirka 12 år respektive 5% för både 

klustret och det fristående sågverket. Det fristående sågverket har dock det 

högre nettonuvärde. 

I metanolfallstudien kan klustret producera 58 MW metanol och det 

fristående sågverket 46 MW metanol vid en integration. Liksom i 

etanolfallstudien blev verkningsgraden högre eftersom överskottsvärme 

kan säljas till intilliggande fjärrvärmenät. Återbetalningstiden och 

internräntan för en investering i en metanolanläggning är cirka 8 år 

respektive 11% för både klustret och det fristående sågverket. Klustret fick 

dock ett högre nettonuvärde. 

Det finns ekonomiska förutsättningar i dagens samhälle för att 

biodrivmedelsproduktion integrerat med sågverk ska kunna vara lönsamt. 

Av de undersökta sågverken var biodrivmedelsproduktionen lönsam med 

avseende på återbetalningstid, internränta och nettonuvärde för de fyra 

integrerade biodrivmedelsanläggningarna. Det är mer lönsamt att 

producera etanol eller metanol i en anläggning som är integrerad med ett 

sågverk än i en anläggning av samma storlek som inte är integrerad. 

  



 

 

Abstract 

The most commonly used fuels within transport in Sweden today are fossil 

fuels. Sweden has a national goal to have a fossil free vehicle fleet in 2030.  

To be able to reach the national goal by 2030 a major adjustment of the 

transportation sector has to be conducted. This project has investigated 

biofuel production integrated in sawmills. The integrations have been 

studied from an economic, resource and environmental perspective. 

Ethanol and methanol produced from woody biomass via enzymatic 

hydrolysis and gasification respectively are the biofuels studied in this 

project. The two biofuels has been studied in two separate case studies. 

The biofuel production has been integrated into two different sawmills, one 

that cooperates with nearby industries (cluster) and one that has no 

cooperation with other industries (stand-alone). Both case studies show 

that more wood chips than the amount of wood chips available at the 

studied sawmills are needed to cover the heat demand in each sawmill. The 

revenues and operating time are the parameters that affect the results most. 

The ethanol case study shows that an integrated ethanol plant can produce 

20 and 17 MW ethanol in the cluster and the stand-alone sawmill, 

respectively. The efficiency of the cluster is higher than for the stand-alone 

plant because it produces excess electricity and heat which can be sold to a 

nearby district heating system. The payback time and internal rate of return 

for an investment in an ethanol plant is about 12 years and 5% for both 

integrations. The stand-alone plant has the higher net present value.  

In the methanol case study the plant in the cluster can produce 58 MW 

methanol and the stand-alone plant can produce 46 MW methanol. As for 

the ethanol case the efficiency of the cluster is higher than for the stand-

alone plant because it produces excess heat which can be sold to a nearby 

district heating system. The payback time and internal rate of return for an 

investment in a methanol plant is about 8 years and 11% for both 

integrations. The plant in the cluster has the higher net present value.  

It is economically feasible in today’s society to produce biofuel in plants 

integrated in sawmills, with profit. For the investigated sawmills a 

production of biofuel is profitable for all four integrated plant 

configurations, regarding payback time, internal rate of return and net 

present value. It is more profitable to produce ethanol or methanol in a 

plant which is integrated with a sawmill compared to a plant of the same 

size which is not integrated. 
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a Annuitetsfaktor - 

C Utrustningskostnad SEK 

CAPEX Investeringskostnad SEK 

db Torr basis % 

ΔE Minskning i utsläpp av 

koldioxidekvivalenter 

kg koldioxidekvivalenter/MWh 

E Utsläpp från specifikt bränsle kg koldioxidekvivalenter/MWh 

𝑒1 På år fördelade utsläpp från 

förändringar av kollagret till följd 

av förändrad markanvändning 

kg koldioxidekvivalenter/MWh 

Eb Utsläpp från biodrivmedel kg koldioxidekvivalenter/MWh 

𝑒𝑐𝑐𝑟 Utsläppsminskningar genom 

avskiljning och ersättning av 

koldioxid 

kg koldioxidekvivalenter/MWh 

𝑒𝑐𝑐𝑠 Utsläppsminskningar genom 

avskiljning av koldioxid och 

geologisk lagring 

kg koldioxidekvivalenter/MWh 

𝑒𝑒𝑐 Utsläpp från utvinning eller odling 

av råvaror 

kg koldioxidekvivalenter/MWh 

𝑒𝑒𝑒 Utsläppsminskning genom 

överskottsel vid 

kraftvärmeproduktion  

kg koldioxidekvivalenter/MWh 

Ef Utsläpp från fossila bränslen kg koldioxidekvivalenter/MWh 

𝑒𝑝 Utsläpp från bearbetning kg koldioxidekvivalenter/MWh 

𝑒𝑠𝑐𝑎 Utsläppsminskningar genom 

beständig inlagring av kol i marken 

genom förbättrade 

jordbruksmetoder 

kg koldioxidekvivalenter/MWh 

𝑒𝑡𝑑 Utsläpp från transport och 

distribution 

kg koldioxidekvivalenter/MWh 

𝑒𝑢 Utsläpp från bränsle som används 

(antas vara noll för biodrivmedel) 

kg koldioxidekvivalenter/MWh 

F Fukthalt % 

i Internränta % 

I Intäkter SEK 

j Aktuellt år år 

k Skalfaktor - 

LHVin Effektivt värmevärde på ingående 

massflöde 

MJ/kg 

LHVprodukt Effektivt värmevärde för produkten MJ/kg 



 

 

ṁ Massflöde kg/s 

ṁin Massflöde in i processen kg/s 

ṁprodukt Massflöde av produkten kg/s 

N Nuvärdesummefaktor - 

n Antal år år 

η Verkningsgrad % 

𝑃𝑒𝑙,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 Nettoproduktion av el MW 

PBT Återbetalningstid år 

r Kalkylränta % 

ref Referensanläggning - 

S Storlek MW 

U Utgifter SEK 
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1 Inledning 

Idag används till största del fossila bränslen inom den svenska 

transportsektorn. Fossila bränslen ger upphov till växthusgaser och finns 

endast i en begränsad mängd (Energimyndigheten, 2014b). 

Växthusgaserna bidrar till växthuseffekten som påverkar klimatet globalt. 

Växthuseffekten finns naturligt och gör att det är en behaglig temperatur på 

jorden. Utsläppen av växthusgaser från mänsklig aktivitet ökar dock denna 

naturliga effekt och bidrar till en ökad medeltemperatur på jorden, så 

kallad global uppvärmning. För att motverka den globala uppvärmningen 

behöver därför utsläppen av växthusgaser minska (Nationalencykopedin, 

u.å.-b). Eftersom fossila bränslen är en ändlig källa och att det ständigt 

kommer nya krav på minskade utsläpp av växthusgaser, kommer 

transportsektorn i Sverige behöva ställa om till förnybara drivmedel istället 

(Energimyndigheten, 2014b). Sverige har som mål att ha en fossilfri 

fordonsflotta år 2030 (Jernbäcker, 2014; Regeringskansliet, 2009). 

Sverige har även flera miljökvalitetsmål, se Bilaga 1.  Ett av dessa mål är 

”Begränsad klimatpåverkan” som avser utsläppsminskning av 

växthusgaser (SOU, 2013). Genom att ta ut mer biomassa från skogen kan 

fossila bränslen ersättas med biodrivmedel. Ett ökat skogsbränsleuttag 

innebär enligt de Jong m.fl. (2012) en positiv inverkan på riksdagens 

miljökvalitetsmål om ”Begränsad klimatpåverkan”, men för de övriga 

miljökvalitetsmålen har uttaget en negativ eller obefintlig påverkan. Det är 

därför viktigt att hitta en balans mellan målet om begränsad klimat-

påverkan och den negativa inverkan på framförallt miljökvalitetsmålet 

”Levande skogar”. De Jong m.fl. (2012) bedömer att det finns en tydlig 

potential för ett ökat skogsbränsleuttag utan negativ påverkan på 

miljökvalitetsmålen. De anser även att av den biomassa som tas ut bör en 

förhållandevis stor del bestå av grot och en mindre del av stubbar eftersom 

risken för negativa miljökonsekvenser är större vid uttag av stubbar. För att 

det ökade uttaget ska vara förenligt med uppfyllandet av riksdagens 

miljökvalitetsmål gäller dock ett antal förutsättningar, exempelvis närings-

kompensation, askåterföring och bra generell miljöhänsyn (de Jong m.fl., 

2012). 

För att klara målet om en fossilfri fordonsflotta år 2030 krävs en snabb och 

stor omställning. Energianvändningen i transportsektorn fördelas på 

vägtrafik, bantrafik, sjöfart och luftfart där 94% är vägtrafik. Andelen 

förnybara drivmedel i vägtrafiken år 2013 var 10%. Figur 1.1 visar vilka 

biodrivmedel som användes i vägtrafiken i Sverige år 2013. De energislag 
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som används idag som substitut till fossila bränslen är biodrivmedel från 

olika energigrödor (Energimyndigheten, 2014b).  

 

Figur 1.1. Fördelningen av biodrivmedel som användes i Sverige 2013. 

Andra generationens biodrivmedel finns inte i någon större skala idag utan 

det är första generationen som används kommersiellt. Första generationens 

biodrivmedel kommer från organiskt avfall, fetter och oljor från växt och 

djurriket samt råvaror som enkelt kan spjälkas och jäsas som sockerrör, 

majs och spannmål. Dessa råvaror är delvis livsmedel alternativt råvaror 

som konkurrerar om mark där även livsmedel kan produceras. Första 

generationens biodrivmedel kritiseras därför ofta för att de konkurrerar 

med livsmedelsproduktion. Andra generationens biodrivmedel anses därför 

bättre då de kan produceras från skogsråvara, avfall och skörderester som 

inte konkurrerar med livsmedelsproduktionen. Vid produktion av andra 

generationens biodrivmedel finns det tre huvudskaliga tekniker som 

används; förgasning, pyrolys och hydrolys. Av dessa tekniker är det endast 

förgasning och hydrolys som ger ett färdigt biodrivmedel, vid pyrolys 

krävs ytterligare uppgradering (Carlson & Antonson, 2011).  

Skogsindustrier har redan en utvecklad infrastruktur för stora mängder 

skogsråvara vilket underlättar en integration av biodrivmedelsproduktion. 

Vid produktion av biodrivmedel finns det flera studier som behandlar 

integration med massa- och pappersbruk (Andersson, Lundgren, & 

Marklund, 2014; Isaksson, 2015; Wetterlund, Pettersson, & Harvey, 2011).  

Forskning för integrering med andra skogsindustrier som exempelvis 

sågverk är begränsad. I detta projekt kommer potentialen att integrera 
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biodrivmedelsproduktion i befintliga skogsindustrier i Norrland studeras. 

Norrland har goda tillgångar på skogsbiomassa som kan utnyttjas till 

produktion av andra generationens biodrivmedel (Energiutskottet, 2013). 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att utvärdera förutsättningar för integration av 

andra generationens biodrivmedel i sågverk. Integrationen ska studeras ut 

ett ekonomiskt, resurs- och miljömässigt perspektiv. Målet är att undersöka 

etanol- och metanolproduktion som integreras med två olika sågverk och 

jämföra dem med varandra. 

1.1.1 Frågeställningar 

Genom att besvara följande frågeställningar ska syftet och målet uppfyllas: 

1. Hur kan en integrering av biodrivmedelsproduktion se ut i ett 

sågverk? 

2. Hur påverkar sågverkets egenskaper lönsamheten hos integrationen 

för respektive fallstudie och vilket av de undersökta biodrivmedlen 

har bäst förutsättningar? 

3. Finns det ekonomiska förutsättningar för att 

biodrivmedelsproduktion integrerat med sågverk kan vara lönsam? 

4. Hur stor andel av dagens bensin- och dieselförbrukning kan ersättas 

av undersökta biodrivmedel? 

5. Hur mycket biodrivmedel kan produceras genom integration med 

utvalda sågverk? 

6. Hur påverkas Sveriges utsläpp av koldioxidekvivalenter potentiellt i 

framtiden samt av respektive fallstudie om undersökta biodrivmedel 

ersätter dagens fossila bränslen? 

1.2 Avgränsningar 

En av de avgränsningar som gjorts i projektet är att endast skogsindustrier i 

Norrland undersöks. Med Norrland avses den geografiska indelningen av 

Sverige i Götaland, Svealand och Norrland. Vid undersökning av befintliga 

skogsindustrier har en avgränsning gjorts för vilka sågverk som tas med i 

undersökningen. De sågverk som inkluderas är de som har en produktion 

av trävaror över 100 000 m
3
 per år. 

I projektet valdes etanol och metanol producerat från lignocellulosa ut som 

biodrivmedel att studera närmare i två separata fallstudier. Etanol valdes 

eftersom det är ett biodrivmedel som redan finns etablerat på marknaden 
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idag. Energiutskottet (2013) anser att metanol är det biodrivmedel som 

framtida system bör ha som utgångspunkt vad gäller flytande biobränslen 

och därmed valdes metanol. Etanol och metanol produceras via hydrolys 

respektive förgasning i detta projekt. Etanol via hydrolys istället för 

förgasning valdes för att undersöka hur olika tekniker kan integreras i 

sågverk. 

1.3 Läsanvisningar 

I Kapitel 2 presenteras teori och tekniköversikt för att ge bakgrunds-

information till använda tekniker och biodrivmedel. Sedan följer Kapitel 3 

där de metoder som används i projektet återfinns. I Kapitel 4-7 presenteras 

resultaten från de två fallstudierna samt systemanalysen. Kapitel 8 och 9 

innehåller diskussion av genomfört arbete samt dragna slutsatser. Sist i 

rapporten återfinns de bilagor som hänvisas till i rapporten. 
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2 Teori och tekniköversikt 

Fossila bränslen släpper ut stora mängder växthusgaser, där koldioxid är 

den största. Ur ett miljöperspektiv är det viktigt att minska växthusgas-

utsläppen från transportsektorn (Europeiska Unionen, 2009). De senaste 

åren har användningen av bensin minskat, vilket kan förklaras med att 

antalet bensindrivna personbilar också minskat. Antalet dieseldrivna 

fordon har istället ökat precis som användningen av diesel. År 2013 

användes 32 TWh motorbensin i Sverige, varav en mindre mängd 

användes till arbetsmaskiner (exempelvis gräsklippare) och det främsta 

användningsområdet var inom vägtrafiken. Samma år användes 45 TWh 

fossilt diesel inom vägtrafiken, sjöfarten och bantrafiken. En betydande del 

gick även till arbetsmaskiner som grävmaskiner och traktorer 

(Energimyndigheten, 2014b). I Sverige år 2013 var utsläppen av 

koldioxidekvivalenter från transportsektorn 19 000 kton, varav 11 000 kton 

kom från personbilar (Naturvårdsverket, 2015).  

Ett sätt att minska utsläppen från fossila bränslen är att ersätta dem med 

biodrivmedel. De biodrivmedel som studeras produceras från skogsråvara 

(lignocellulosa) och produktionen påverkas av råvarans sammansättning. 

Därav är det av intresse att analysera den råvara som används, se Avsnitt 

2.1. Etanol och metanol samt deras produktionsmetod beskrivs närmare i 

Avsnitt 2.2 och Avsnitt 2.3.  

Vid ersättning av fossila bränslen är det viktigt att kunna jämföra olika 

drivmedel. För att kunna jämföra fossila bränslen med biodrivmedel 

används ofta bensinekvivalenter. Med dem kan utsläpp och hur mycket av 

olika drivmedel som behövs för att fordonet ska färdas samma sträcka 

jämföras. Bensinekvivalenter beräknas med hjälp av drivmedlets 

värmevärde. I Tabell 2.1 redovisas det effektiva värmevärdet för bensin, 

etanol och metanol.  

Tabell 2.1. Värmevärden för olika bränslen. (Kjellström, Lingberg, & Keikkala, 2003) 

Bränsle Värmevärde [MJ/L]  

Bensin 32,0 

Etanol 20,4 

Metanol 15,4 

Vid produktion av etanol och metanol finns ett behov av ånga och el, men 

det utvecklas även värme och biprodukter som kan användas till ång- och 

elproduktion i ett kraftvärmeverk, se Avsnitt 2.4. Integrationen med 

sågverket innebär att värme måste växlas mellan olika medier. Teori kring 

vilka temperaturdifferenser som bör hållas mellan olika medier vid 
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värmeväxling för att värmeväxlaren ska ha en rimlig kostnad presenteras i 

Avsnitt 2.4.1.  

För att nå målet om en fossilfri fordonsflotta år 2030 har vissa drivmedel 

skattebefriats, detta beskrivs närmare i Avsnitt 2.2.3. Genom att investera i 

etanol- och metanolproduktion kan viss andel av de fossila bränslena som 

används idag ersättas. Potentialen för att kunna ersätta fossila bränslen med 

biodrivmedel beror av möjligt uttag av biomassa från skogen. Det finns 

flera uppskattningar om potentiellt uttag av skogsråvara nu och i framtiden, 

studerade uppskattningar beskrivs i Avsnitt 2.5. 

2.1 Sammansättning av biomassa 

Trä består huvudsakligen av cellulosa, hemicellulosa och lignin. Barrträd 

och lövträd skiljer sig en del i sammansättningen av hemicellulosa. I 

barrträd finns det mer hexos (mannan) än i lövträden som istället har en 

större andel pentos (xylan) (Wingren, 2005). Biomassans sammansättning 

påverkar processerna vid tillverkning av biodrivmedel från biomassa 

(Galbe & Zacchi, 2007). I Tabell 2.2 visas sammansättningar av tall 

(barrträd) och poppel (lövträd).  

Tabell 2.2. Sammansättning av tall och poppel angivet i procent på torr basis (db). 

Sammansättning Tall [%db] 

(Backlund & 

Nordström, 2014) 

Poppel [%db]  

(Wagner & Kaltschmitt, 

2012) 

Cellulosa 44 42 

Hemicellulosa 

(hexos och pentos) 26 19 

Pentos (xylan och 

arabinan) 8 16 

Hexos (mannan och 

galactan) 18 3,1 

Lignin 28 26 

Aska - 1,3 

Övrigt 2,0 7,6 

2.2 Biobränslen 

När biomassa omvandlats till ett fordonsbränsle kallas det för ett biodriv-

medel. Biodrivmedlen brukar kategoriseras som antingen första, andra eller 

tredje generationens biodrivmedel (Carlson & Antonson, 2011). 

Definitionen för vad som gör att ett biodrivmedel tillhör en viss generation 

är dock inte enhetlig. Vanligtvis definieras biodrivmedlet baserat på vilken 

råvara som biodrivmedlet tillverkas av eller vilken teknik som används vid 
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produktionen (Riksrevisionen, 2011). Till första generationen hör 

biodrivmedel som främst producerats från energigrödor och är etablerade 

på marknaden idag (Sims, Mabee, Saddler, & Taylor, 2010). Biogas och 

etanol från sockerrör, majs, spannmål och dylikt samt biodiesel tillverkat 

av fett eller oljor från växtriket hör till denna generation. Drivmedel som 

DME (dimetyleter), metanol, syntetisk diesel samt etanol som tillverkats 

från cellulosa tillhör andra generationens biodrivmedel. Dessa kan 

tillverkas från många olika typer av biomassa som exempelvis svartlut, 

lignocellulosa eller tallolja. Andra generationens biodrivmedel är ännu inte 

etablerade på marknaden. Till den tredje generationen hör biodrivmedel 

som i många fall ännu utvecklas på laboratoriestadiet, ett exempel på ett 

sådant biodrivmedel är vätgas (Carlson & Antonson, 2011). I Figur 2.1 

beskrivs hur olika biodrivmedel från andra generationen tillverkas från 

lignocellulosa (Börjesson, Lundgren, Ahlgren, & Nystrom, 2013).  

 

Figur 2.1. Tillverkningsvägar för andra generationens biodrivmedel från skogsråvara. 

Till kategorin alkoholer hör drivmedel som etanol, metanol och butanol. 

2.2.1 Etanol 

Det vanligast förekommande biodrivmedlet idag är etanol (C2H5OH). Det 

används främst som inblandning i bensin, mellan 5-25% (E5-E25) i 

Brasilien, USA och Europa. Det finns motorer som kan hantera en högre 

procentuell inblandning av etanol i bensinen, så kallade flexi-fuel-motorer. 

Dessa klarar av allt från ren bensin till en blandning av 95% etanol och 5% 

vatten (E95) (Börjesson m.fl., 2013). Enligt Börjesson m.fl. (2013) är 

kostnaden för att producera en flexi-fuel-bil cirka 1000 SEK högre jämfört 

Lignocellulosa 

Förgasning Syntesgas 

Alkoholer 

DME 

BioSNG 

Väte 

FT-diesel 

Pyrolys Bioolja 
Flytande 
bränsle 

Hydrolys Fermentering Etanol 
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med en bensindriven bil. Etanol är en färglös, lättantändlig vätska som lätt 

övergår i gasfas. Den har en karaktäristisk lukt och brinner med en osynlig 

flamma. Idag produceras etanol från socker och stärkelse, medan 

etanolproduktion från lignocellulosa ännu är i demonstrationsstadiet (f3, 

2015). 

Energiinnehållet i etanol är lägre än i bensin. Vid förbränning av E5 

kompenseras dock detta av att den termiska verkningsgraden för en 

ottomotor är högre för etanol jämfört med bensin, speciellt om motorn 

modifierats för förbränning av etanol. För tunga fordon förbränns en 

specialblandning av etanol och tändningsförbättrare (ED95, 3-5% 

tändningsförbättrare) i anpassade dieselmotorer och samma termiska 

verkningsgrad som vid förbränning av fossil diesel uppnås (Börjesson 

m.fl., 2013). Utsläppen av kolmonoxid och kolväten är lägre vid 

förbränning av etanol jämfört med förbränning av bensin. En minskning av 

dessa utsläpp innebär renare luft och att mindre ozon bildas (Agarwal, 

2007). Börjeson m.fl. (2013) uppskattar produktionskostnaden av andra 

generationens etanol till 7-8 SEK per liter bensinekvivalent. 

2.2.2 Metanol 

Metanol (CH3OH) är ett flytande biodrivmedel som övergår till gasfas vid 

65°C. Gasen har en svag lukt, är färglös och brinner utan synlig låga. 

Metanol är vattenlösligt och det är möjligt att blanda in upp till 100% 

metanol med bensin. Vid tillverkningen av metanol används en syntesgas 

som framförallt fås från fossila bränslen som kol eller naturgas. Produktion 

från biomassa är fortfarande i demonstrationsfasen (f3, 2013). 

Metanol kan användas i ottomotorer (Carlson & Antonson, 2011) med 

mindre modifieringar av insprutningssystemet för bränslet. Eftersom 

metanol är korrosivt bör även en del aluminium, plast, zink, gummi och 

magnesiumkomponenter ersättas. Utsläppen av kväveoxider, kolväten och 

kolmonoxid blir lägre vid förbränning av metanol jämfört med bensin. 

Motoreffektiviteten förbättras också, vilket beror på att metanol kan 

komprimeras mer än bensin som en följd av sitt höga oktantal. Metanol har 

dock ett värmevärde som är ungefär hälften så stort som bensins 

(Andersson m.fl., 2013), vilket innebär att en större bränsletank krävs för 

att ett metanoldrivet fordon ska ha samma räckvidd som ett bensindrivet 

(Agarwal, 2007). En förbränningsmotor som är anpassad för etanol 

behöver inte några ytterligare modifieringar av material för att kunna 

förbränna metanol (Börjesson m.fl., 2013). Produktionskostnaden för andra 
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generationens metanol uppskattas av Börjesson m.fl. (2013) till 7-8 SEK 

per liter bensinekvivalent. 

Idag används metanol främst vid framtagning av material och kemikalier 

som formaldehyd, ättiksyra och vissa plaster (f3, 2013). Utöver detta kan 

metanol även användas för att framställa andra biodrivmedel som 

exempelvis DME (dimetyleter), RME (rapsmetylester) och biodiesel 

(Andersson m.fl., 2013). 

2.2.3 Skatt på biodrivmedel 

Företagsskatten i Sverige är 22% (Skatteverket, 2015c) och på 

biodrivmedel är momsen 25% (Skatteverket, 2015a). För drivmedel som 

producerats från biomassa är det idag möjligt att göra avdrag för 100% av 

energi- och koldioxidskatten. För att kunna ta del av skatteavdraget måste 

biodrivmedlet omfattas av ett så kallat hållbarhetsbesked (Skatteverket, 

2015b). För att bli tilldelad ett hållbarhetsbesked måste vissa hållbarhets-

kriterier uppfyllas. Kriterierna innebär att utsläppen av växthusgaser ska 

minska med minst 35% och att naturskog inte får avverkas som en följd av 

produktionen. Råvaror får inte heller odlas på gräsmarker med hög 

biologisk mångfald, våtmarker, torvmarker eller områden med höga 

kollager (Enheten för hållbara bränslen, u.å.). 

Dagens utdelade hållbarhetsbesked gäller tillsvidare men omprövas av 

energimyndigheten enligt ett rullande schema idag (Energimyndigheten, 

2014a). För produktion av el från biomassa är det även möjligt att få 

elcertifikat för förnybar el. Elcertifikat kan säljas till företag som enligt lag 

måste äga en viss mängd elcertifikat för att bedriva sin verksamhet 

(Energimyndigheten, 2015). Det är ovisst vilka styrmedel som kommer att 

finnas i framtiden (Riksdagsdebatt mellan Baylan & Nordin, 2015; SOU, 

2013). Därmed finns det osäkerheter för vilka villkor som kommer gälla 

för biodrivmedelstillverkare framöver. Det finns en tilltro till tekniken för 

biodrivmedelsproduktion, men investeringar sker inte eftersom det finns 

osäkerheter i investeringssystemet (SOU, 2013).  

Statens offentliga utredningar (SOU) föreslår att riksdagen i framtiden 

inför en utvecklad kvotplikt för att öka användandet av biodrivmedel. 

Kvotpliktens nivå bör höjas stegvis fram till 2020 då ett mer omfattande 

kvotpliktsystem kommer behövas enligt SOU (2013). Detta anses dock inte 

räcka för att nå målet om hög andel biodrivmedel för vägtransporter. 

Vidare föreslår SOU (2013) även att ett regelverk med prispremier 

upprättas för att främja investeringar i biodrivmedelsproduktion. 

Prispremierna ska garanteras för biodrivmedelsproduktion under en 
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anläggnings tolv första produktionsår. Genom att definiera ett riktpris i 

lagen kan prispremiens storlek beräknas som skillnaden mellan 

produktpriset inklusive koldioxidskatt och riktpriset. Produktpriset är vid 

beräkningen exklusive energiskatt och moms. Prispremien erhålls av 

producenten som även får intäkterna från biodrivmedelsförsäljningen. För 

de biodrivmedel som är berättigade till prispremier ska energiskatt betalas, 

men de är befriade från koldioxidskatt. Riktpriset ska sänkas fram till år 

2025 då det sammanfaller med dieselpriset enlig förslaget. Ett införande av 

prispremiemodellen skulle ge investerare den förutsättning de behöver för 

att genomföra en investering i biodrivmedelsproduktion från cellulosa, 

hemicellulosa, avfall och biprodukter. Prispremiemodellen kommer således 

att fungera som en drivkraft för utvecklingen av tekniken medan koldioxid-

beskattningen och kvotplikten verkar för att öka biodrivmedels-

användningen (SOU, 2013). 

2.3 Tekniker för framställning av andra generationens 
biodrivmedel 

Vid framställning av andra generationens biodrivmedel från lignocellulosa 

används två olika metoder; biokemisk konversion och termokemisk 

konversion. Skillnaden mellan biokemisk och termokemisk konversion är 

att biomassa bryts ner via biologiska processer respektive med hjälp av 

värme. Hydrolys är en teknik för biokemisk konversion och förgasning är 

en termokemisk konversionsteknik (Carlson & Antonson, 2011). I de 

följande avsnitten förklaras teknikerna närmare.  

2.3.1 Hydrolys 

Via hydrolys kan etanol produceras från biomassa. Med hydrolys menas att 

biomassa sönderdelas till jäsbara sockerarter. Detta sker med hjälp av 

enzymer eller syror som katalysatorer. Om enzymer används som 

katalysatorer måste biomassan förbehandlas, något som inte krävs om 

hydrolysen sker med syror (Huber, Iborra, & Corma, 2006). Processen för 

produktion av etanol från biomassa har fyra huvudsteg: förbehandling (vid 

enzymatisk hydrolys), hydrolys, fermentering (jäsning) och destillering 

(Carlson & Antonson, 2011), se Figur 2.2. 
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Figur 2.2. Schematisk bild över tillverkning av biobränsle via hydrolys. 

Vid produktion av etanol från biomassa utvinns lignin som en biprodukt. 

Det är viktigt att ta tillvara på biprodukterna till försäljning för att öka 

lönsamheten eller för produktion av värme och el till processen (Galbe & 

Zacchi, 2002). Produktion av etanol från biomassa måste alltid ske i 

samproduktion med andra energibärare eller produkter för att bli 

energimässigt och ekonomiskt lönsam. (Börjesson m.fl., 2013)  

2.3.1.1 Förbehandling 

Anledningen till att biomassan förbehandlas vid enzymatisk hydrolys är att 

biomassan ska kunna hydrolyseras snabbare, andelen avfallsprodukter ska 

minskas och förluster av sockerarter ska undvikas. Under förbehandlingen 

ska cellulosan bli mer porös och mindre kristallin samt att hemicellulosa 

och lignin ska frigöras (Sun & Cheng, 2002). Förbehandlingen är det mest 

kostsamma steget för produktion av etanol från biomassa (Huber m.fl., 

2006).  

Den vanligaste typen av förbehandling är ångexplosion. Ångexplosion är 

en typ av kombinerad fysikalisk och kemisk förbehandling, men det finns 

även fysikaliska, kemiska och biologiska processer (Sun & Cheng, 2002). 

Det är ofta nödvändigt att mala biomassan innan som ett försteg till 

förbehandlingen eftersom det ger biomassan en större specifik yta och 

därmed kan förbehandlingen bli mer effektiv. 

För barrträd är ångexplosion med svavelsyra (H2SO4) eller svaveldioxid 

(SO2) som katalysatorer mest effektivt (Wingren, 2005). Ångexplosion 

sker oftast mellan 6-28 bar och 160-230°C med en uppehållstid på några 

sekunder upp till flera minuter. Svavelsyra är den katalysator som oftast 

används. Att använda en syra som katalysator i förbehandlingssteget 

minskar även produktionen av hämmande ämnen som bildas vid 

nedbrytning av hexos och pentos. De hämmande ämnena som bildas är 

hydroxylmetylfurfural (HMF) från hexos och furfural från pentos. Dessa 

ämnen försämrar utbytet i hydrolys- och fermenteringssteget och minskar 

Förbehandling 
(vid enzymatisk 

hydolys) 
Hydrolys Fermentering Destillation 
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därmed andelen etanol som produceras (Sassner, 2007). Förbehandlings-

steget påverkas även av träslag, träflis från barrträd behöver ett högre 

ångtryck i processen än om lövträd används (Mörtsell, 2015). 

2.3.1.2  Hydrolys och fermentering 

Som nämns ovan går hydrolysen bland annat snabbare om biomassan 

förbehandlas då enzymer används som katalysatorer i hydrolysprocessen 

(Galbe & Zacchi, 2002). Under hydrolysen sönderdelas cellulosan till 

jäsbara sockerarter. Dessa sockerarter jäses sedan i fermenteringssteget till 

etanol. Under fermenteringen bildas även koldioxid (CO2) som en 

biprodukt (Carlson & Antonson, 2011). Innan eller efter fermenteringen 

separeras ligninet från lösningen som en biprodukt (Cardonaalzate & 

Sancheztoro, 2006). 

Hydrolys med enzymer kan ske på tre olika sätt. Antingen genom separat 

hydrolys och fermentering (SHF) eller genom hydrolys och fermentering 

som en gemensam process, även kallad SSF (Simultaneous 

Saccharification and Fermentation). Det tredje sättet är också gemensam 

hydrolys och fermentering, men fermenteringen sker i två parallella steg, 

även kallad SSCF (Simultaneous Saccharification and Co-Fermentation). 

Detta eftersom pentos som framförallt finns i lövträd inte fermenteras av 

samma jäst som övriga ämnen. Vid SHF fermenteras därmed inte den 

pentos som finns i träflisen och pentossockerarterna följer med destillatet 

och ökar förlusterna av sockerarter. Med SSCF ökar därmed mängden 

etanol eftersom en större andel av sockerarterna kan jäsas (Ojeda & 

Kafarov, 2009). SHF har fördelen att varje steg kan utföras under optimala 

förhållanden. Nackdelen med SHF är att enzymerna som används under 

hydrolysen hämmas av de sockerarter som bildas i huvudsteget. Vid SSF 

och SSCF fermenteras de bildade sockerarterna direkt av 

mikroorganismerna och därför hämmas inte enzymerna av sockret. Dock 

kan den producerade etanolen också hämma enzymerna, men det påverkar 

inte processen lika mycket som sockerarterna. Det enzym som används till 

hydrolysen är cellulas (Galbe & Zacchi, 2002). 

Vid produktion av etanol via enzymatisk hydrolys varierar utbytet mellan 

sockerarter och etanol. Andelen sockerarter som bildar etanol vid SHF 

varierar mellan 85-90% (Hamelinck, Hooijdonk, & Faaij, 2005; Wagner & 

Kaltschmitt, 2012; Wingren, 2005). Vid SSF och SSCF kan utbytet vara 

högre (Hamelinck m.fl., 2005). 

Istället för enzymer kan både utspädd och koncentrerad syra användas som 

katalysator i hydrolysprocessen. Förbehandlingssteget är då inte 
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nödvändigt eftersom cellulosan ändå kan brytas ner till sockerarter under 

hydrolysen under önskad tid av syran (Galbe & Zacchi, 2002). Utbytet till 

etanol är lågt och syrorna dyra jämfört med enzymer som därför anses mer 

lovande. Andel hämmande ämnen som bildas är inte heller lika höga vid 

enzymatisk hydrolys (Sassner, 2007). 

2.3.1.3  Destillering och biproduktshantering 

Efter fermenteringen behöver etanolen renas och koncentreras. Därför 

destilleras etanolen för att avskilja icke önskvärda föreningar samt få rätt 

koncentration (Galbe & Zacchi, 2002). Det destillat som avlägsnas vid 

destilleringen består till största del av vatten men även solida partiklar. De 

solida partiklarna är framförallt lignin som torkas tillsammans med ligninet 

som avskiljdes i hydrolys- och fermenteringssteget. Ligninet kan sedan 

säljas som en biprodukt alternativt används för att göra pellets till 

försäljning. Det kan även användas som bränsle i en värmepanna för 

produktion av den ånga och el som behövs i etanolprocessen 

(Cardonaalzate & Sancheztoro, 2006). 

Destillatet innehåller även sockerarter som inte fermenterats till etanol och 

kan användas för att producera biogas via rötning. Vattnet från destillatet 

kan sedan återanvändas i etanolprocessen för att minska mängden 

färskvatten som behöver tillsättas (Pfeffer, Wukovits, Beckmann, & Friedl, 

2007). 

2.3.2 Förgasning 

Genom förgasning av biomassa kan flera olika biodrivmedel framställas. 

Figur 2.3 visar en schematisk bild av hur biodrivmedelsproduktion via 

förgasning går till. Biomassa som förgasas med ett oxidationsmedel 

(exempelvis syre eller ånga) bildar en syntesgas. Syntesgasen består främst 

av kolmonoxid (CO), vätgas (H2), CO2, metan (CH4), vatten (H2O), 

kolväten och tjära (Kopyscinski, Schildhauer, & Biollaz, 2010). 

Sammansättningen av gasen varierar beroende på parametrar som 

förgasningsmedium, förgasningstemperatur, reaktortyp och typ av bränsle 

(Börjesson m.fl., 2013). Efter förgasningen renas syntesgasen från 

föroreningar och skiftas så att önskat förhållande mellan CO och H2 erhålls 

(Carlson & Antonson, 2011). Därefter genomgår syntesgasen ett syntessteg 

där flera olika biodrivmedel kan produceras beroende av 

syntesprocesserna. Slutligen renas produkten från syntetiseringen från 

ämnen som vatten och CO2 för att nå efterfrågad renhetsgrad, produkten 

uppgraderas till ett biodrivmedel (Kopyscinski m.fl., 2010). Utbytet av 

biomassa till metanol är mellan 50-60% (Andersson m.fl., 2013).  
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Figur 2.3. Schematisk bild över tillverkning av biobränsle via förgasning. 

2.3.2.1 Förgasningstekniker 

Det finns flera tekniker för att förgasa biomassa till syntesgas. De 

förgasningstekniker som anses vara mest lovande för 

biodrivmedelsproduktion är förgasning i bubblande eller cirkulerande 

bädd, suspensionsförgasning (även kallad entrained flow-förgasning) och 

indirekt fluidbäddsförgasning. Förgasningstemperaturen påverkar 

syntesgasens sammansättning och högre temperaturer (>1000°C) ger en 

syntesgas som till största del består av CO och H2. Om en förgasnings-

temperatur under 1000°C appliceras återfinns en större mängd metan och 

högre kolväten i syntesgasen (Börjesson m.fl., 2013). 

Vid förgasning i en fluidiserad bädd flödar oxidationsmedlet uppåt genom 

bäddmaterialet i förgasaren och lyfter såväl bäddmaterial som bränsle. 

Oxidationsmedlet är vanligen luft, ånga, syre eller en blandning av dem. 

Skillnaden mellan en bubblande och en cirkulerande fluidiserad bädd är 

hastigheten på oxidationsmedlet, där oxidationsmedlet har en högre 

hastighet i cirkulerande bäddar jämfört med bubblande bäddar (Held, 

2011). Den höga hastigheten på oxidationsmedlet i cirkulerande bäddar 

medför att partiklar följer med ut från reaktorn. Partiklarna separeras från 

syntesgasen i en cyklon och återinförs i reaktorn (Heyne, Liliedahl, & 

Marklund, 2013). 

Temperaturen i den fluidiserade bädden är begränsad av askans smält- eller 

agglomereringstemperatur som vanligtvis är 800-900°C. Denna relativt 

låga temperatur i kombination med de gasuppehållstider som ofta gäller för 

fluidiserade bäddar innebär att en del processer inte når kemisk jämvikt, 

under förutsättning att katalysatorer inte används. Om jämvikt inte uppnås 

bildas kolväten som metan och tjära som följer med produktgasen.  Det är 

vid reningen av tjäran som de största problemen för förgasning av 

biomassa i fluidiserade bäddar finns. Potentiellt kan de största problemen 

med förgasningen dock även komma från bränslet om det har hög ask- och 

alkalihalt. Alkali bidrar till att bilda föreningar som har låga smält- och 

agglomereringstemperaturer. Askan gör att bäddpartiklarna bildar ett 

agglomerat som försämrar egenskaperna hos bädden. Agglomeraten kan 

till och med orsaka att bädden defluidiseras varvid processen måste stoppas 

Förgasning Rening Syntetisering Uppgradering 
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för att problemet ska kunna åtgärdas. Driftstemperaturen, typ av bränsle 

och bäddmaterial kan väljas för att undvika att agglomerat bildas. Additiv i 

bäddmaterialet kan även tillsättas som binder alkali. Partikelstorleken på 

bränslet kan variera mycket utan att reaktorn påverkas, vilket gör att det 

varken krävs någon kostsam förbehandling eller finfördelning av bränslet 

(Börjesson m.fl., 2013). 

Vid suspensionsförgasning tillförs små bränslepartiklar och ett 

oxidationsmedel in i en het reaktor. Det vanligaste oxidationsmedlet är ren 

syrgas. Bränslet i denna typ av reaktor kan vara vätskeformigt, slurry eller 

solida partiklar (Held, 2011). Suspensionsförgasaren kan ha en 

driftstemperatur mellan 1000 och 1800°C, beroende på bränsle och 

syntesgasens användningsområde. Den höga temperaturen resulterar i en 

syntesgas som innehåller lite kolväten, men medför höga krav på 

förgasarens material och problem kring slagghantering (Heyne m.fl., 

2013).  

Det finns även indirekt fluidbäddsförgasning. Det är ofta ett system med en 

förgasare och en förbränningskammare med ett bäddmaterial som 

cirkulerar mellan dem. Värme överförs med bäddmaterialet från 

förbränningskammaren till förgasaren och sedan förs bäddmaterialet och 

koksresterna från förgasaren till förbränningskammaren. Rökgaserna från 

förbränningen och syntesgasen är separerade. Temperaturen under 

förgasningen är 700-900°C (Zhang, 2010). 

2.3.2.2 Rening 

Partiklar över 10 μm filtreras bort med cykloner och för mindre partiklar 

används filter. Filtren är ofta effektiva, men sot och tjära kan täppa igen 

dem. För att filtren inte ska bli igentäppta kan driftstemperaturer på över 

500°C appliceras. Med lägre driftstemperaturer kan tjära kondenseras på 

filtret och då är kontrollerad förbränning den enda metoden som effektivt 

kan avlägsna tjäran. Vilken typ av tjära som bildas beror direkt av vilken 

biomassa som förgasas, driftförhållandena och förgasningsprocessen i sig. 

Tjäran kan genom antingen katalytisk eller termisk krackning brytas ner i 

kortare kolvätekedjor. Termisk krackning kräver högre temperaturer (900-

1100°C) än katalytisk (800-900°C) och därmed är katalytisk krackning att 

föredra vid förgasningstemperaturer under 900°C. Katalytisk krackning 

använder en katalysator som exempelvis dolomit för att sönderdela 

kolvätena. För att få en total tjärkrackning bör temperaturen vara hög och 

hållas jämn (Mckendry, 2002).  
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När syntesgasen renats från kolväten används en skiftreaktor för att det 

optimala förhållandet mellan H2 och CO ska uppnås. Detta sker genom att 

ånga tillsätts i skiftreaktorn och när ångan reagerar med syntesgasens CO 

bildas H2 och CO2. Vilket förhållande mellan H2 och CO som är optimalt 

beror på slutprodukten. Exempelvis bör en syntesgas som ska bli metanol 

innehålla två gånger mer H2 än CO (Held, 2011). 

Genom att använda våtskrubbers kan 95-99% av partiklar över 1 μm och 

99% av partiklar över 2 μm stora separeras från syntesgasen. Partiklarna 

separeras genom att en vätska, vanligtvis vatten, sprejas över syntesgasen. 

Våtskrubbers kan användas för separering av kväveföreningar, 

svaveldioxid och tjära från syntesgasen och har en driftstemperatur under 

100°C. Den låga driftstemperaturen medför att syntesgasen måste kylas 

först (Kumar, Jones, & Hanna, 2009). Andra orenheter som kan finnas 

kvar i syntesgasen, som svavelföroreningar och CO2, kan renas i en AGR 

(Acid gas removal) (Hannula, 2015). 

2.3.2.3  Syntetisering och uppgradering 

Syntessteget beror av vilket bränsle som ska framställas, detta styrs med 

val av katalysatorer och driftförutsättningar. För metanolframställning kan 

exempelvis zink, krom eller koppar användas som katalysator, trycket kan 

ligga mellan 50-300 bar och temperaturen kan vara mellan 220-330°C 

(Held, 2011). Efter syntesen kan den råa produkten få en högre renhetsgrad 

via destillering (Hannula, 2015). 

2.4 Kraftvärmeverk 

I ett kraftvärmeverk produceras både värme och el. Det finns flera olika 

tekniker för kraftvärme, men ångkraftverk är det som traditionellt har 

använts (Nationalencykopedin, u.å.-a). Denna process beskrivs i Figur 2.4. 

Ett bränsle tillsätts i botten av en värmepanna tillsammans med luft. 

Värmen från rökgaserna som bildas värmer sedan vattnet i ångcykeln till 

ånga. Vatten pumpas till önskat tryck och går först in i en ekonomiser i 

värmepannan där vattnet blir mättat och fortsätter in i en ångdom. Det 

mättade vattnet fortsätter sedan till förångaren i värmepannan där vattnet 

värms och bildar mättad ånga som leds tillbaka till ångdomen. I ångdomen 

separeras ångan från det vatten som fortfarande finns kvar. Ångan leds 

sedan till överhettaren i värmepannan, där den värms till en temperatur 

över kokpunkten vid rådande tryck. Överhettad ånga leds efter 

överhettaren till en ångturbin där den expanderar och ånga kan tas ut vid 

flera olika tryck- och temperaturnivåer. Det vatten och ånga som inte 

avlägsnas från ångcykeln för att användas till externa processer 
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återcirkuleras. Matarvatten tillsätts för att kompensera förluster i ångdomen 

och eventuell processånga som inte återcirkuleras. I matarvattentanken 

separeras gaser från vattnet som inte är önskvärda i ångcykeln på grund av 

bland annat korrosionsrisk (Alvarez, 2003). Temperaturen i 

matarvattentanken kan variera mellan 102-177°C, vilket vid mättade 

förhållanden innebär en trycksättning på mellan 1-9 bar (U.S. Department 

of energy, 2012). Matarvattentanken är endast nödvändig vid tryck under 

atmosfärstryck där risken för gaser i vattnet uppstår samt där ånga och 

vatten blandas (Alvarez, 2003). 

 

Figur 2.4. Huvudsakligt processchema för ångcykeln i ett kraftvärmeverk. 

Ångcykelns turbin kan arbeta på två olika sätt, antigen via kondensdrift 

eller mottryck. Vid kondensdrift produceras så mycket el som möjligt från 

turbinen. Kondenseringstrycket ska vara så lågt som möjligt för att 

maximera mängden el som genereras och bestäms av temperaturen i 

kondensorn som sitter ansluten efter turbinen, men innan matarvatten-

tanken. Mottrycksturbiner arbetar efter ett förutbestämt tryck, det vill säga 

anpassas för att passa ett specifikt värmebehov. Turbiner kan även arbeta 

som mottrycksturbiner först där ånga tas ut vid ett speciellt tryck för ett 

visst värmebehov och resterande del av energin tas ut via kondensdrift 

(Alvarez, 2003). 

2.4.1 Värmeväxlare 

Vid en värmeväxling bör temperaturdifferensen mellan två medier inte 

vara för liten då det leder till stora och dyra värmeväxlare. Hur liten 

temperaturdifferensen får vara för att det fortfarande ska vara ekonomiskt 

försvarbart beror av medierna som värmeväxlas aggregationstillstånd 

(Kemp, 2007). Tabell 2.3 redovisar ett förslag på minsta 

Matarvattentank 

El 
G Turbin 

Ånga 

Matarvatten 

Ånga 

Bränsle Förångare 

Ekonomiser 

Överhettare 

Ångdom 

Överhettad ånga 

Pump 

Värme-

panna 
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temperaturdifferens vid värmeväxling mellan medier med olika 

aggregationstillstånd. 

Tabell 2.3. Beskrivning av minsta temperaturdifferens vid värmeväxling med olika 

aggregationstillstånd (Kemp, 2007). 

Aggregationstillstånd ∆𝑻𝒎𝒊𝒏 [°C] 

Vätska/Vätska 10  

Vätska/Gas 15 

Gas/Gas 20  

2.5 Potentialer för biomassa 

Den ekologiska potentialen för framtida uttag av biomassa från den 

svenska skogen uppskattat av SOU (2013) presenteras i Tabell 2.4. 

Energigrödor och snabbväxande lövträd på jordbruksmark har exkluderats. 

På lång sikt med kan den ökade uttagspotentialen för biomassa vara 

ungefär 130 TWh, detta är att jämföra med cirka 200 TWh av 

skogsbiomassa som tas ut idag (SOU, 2013). 

I Tabell 2.4 har uppskattningen av möjligt biomassauttag delats upp i tre 

olika potentialer. En potential där alla stubbar och även stamved 

inkluderas, en utan stamved och en potential där stubbar och stamved 

exkluderas. Stamved anses vara en högvärdig råvara och därav är det 

diskutabelt om det är försvarbart att använda all stamved till 

biodrivmedelsproduktion. Uttaget av stubbar är också ifrågasättbart då ett 

ökat uttag av stubbar kan leda till negativa miljökonsekvenser enligt de 

Jong m.fl. (2012). Börjesson m.fl. (2013) uppskattar att med dagens 

förutsättningar och med hänsyn till vissa tekniska, ekonomiska och 

ekologiska restriktioner kan 25-35 TWh biodrivmedel produceras. 
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Tabell 2.4. Potentialer för ett ökat uttag av biomassa på kort och lång sikt (SOU, 2013). 

Typ av biomassa och 

avverkning 

På kort 

sikt  

[TWh/år] 

På lång sikt (30-

50 år)  

[TWh/år] 

Grot – 

Föryngringsavverkning 5-10 10-17 

Stubbar – 

Föryngringsavverkning 19-21 27 

Grot – Gallring 7-8 11-12 

Klen stamved – Röjning 2 3 

Stamved – Generellt ökad 

tillväxt  75 

Potential utan stubbar och 

stamved 14-20 24-32 

Potential utan stamved 33-41 51-59 

Total potential 33-41 126-134 

3 Metod 

Först i projektet undersöktes befintliga skogsindustrier i Norrland med 

fokus på industrier i samma närområde, så kallade kluster. Data från 

undersökningen används sedan för att identifiera mönster i utbyte av 

produkter mellan olika industrier samt lämpliga sågverk att studera 

närmare för integrering av biodrivmedelsproduktion.  

Två sågverk väjs ut från undersökningen av skogsindustrier för integrering 

med biodrivmedelsproduktion. Integreringen sker genom att träflis från 

sågverket används som råvara i biodrivmedelsproduktionen och i utbyte får 

sågverket överskottsvärme från biodrivmedelsanläggningen för att förse 

värmebehovet i virkestorkarna. En process från litteraturen väljs ut för 

respektive fallstudie. De utvalda processerna används för att skala 

processerna i respektive fallstudie. En modell konstrueras sedan i Excel för 

att modifiera den valda biodrivmedelsproduktionsprocessen för att passa en 

integrering med studerade sågverk. Utöver integrering i de två utvalda 

sågverken skapas en modell för en biodrivmedelsanläggning som inte är 

integrerad med någon annan industri för att det ska vara möjligt att jämföra 

skillnaden mellan en integrerad och fristående biodrivmedelsanläggning.  

För att undersöka lönsamheten för respektive fallstudie beräknas 

återbetalningstid, nettonuvärde och internränta. Vid de ekonomiska 

beräkningarna används en kalkylränta på 5% och en ekonomisk livslängd 

på 20 år. Fallstudierna studeras även ur ett miljö- och resursmässigt 
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perspektiv. Uppskattningar av potentialen för ett ökat uttag av biomassa 

från den svenska skogen studeras för att utvärdera möjlig mängd 

biodrivmedel som kan produceras i framtiden. Potenialen för 

biodrivmedelsproduktion integrerat i svenska sågverk undersök också. 

Andelen utsläpp av koldioxidekvivalenter beräknas sedan för respektive 

biodrivmedel och jämförs med utsläpp från fossila bränslen.  

3.1 Undersökning av skogsindustrier 

Undersökningen av olika industrier har genomförts som en litteraturstudie 

där sågverk, kraftvärmeverk, pelletstillverkare, massa- och pappersbruk 

identifieras och lokaliseras. Sågverk, massa- och pappersbruk har 

identifierats utifrån Skogsstatistisk årsbok (Skogsstyrelsen, 2014). 

Kraftvärmeverken samt pelletstillverkarna identifierades utifrån Bioenergi 

(2014a, 2014b). Industrierna lokaliserades utifrån angivna adresser och 

med hjälp av satellitbilder från Google Maps. Efter litteraturstudien 

kontaktades sågverken samt övriga skogsindustrier som befinner sig nära 

sågverk, inom så kallade kluster. Skogsindustrierna kontaktades via telefon 

och mejl och information om massflöden, värmeflöden och utbyten mellan 

de olika industrierna samlades in. De data som samlats in sammanställdes 

för att en utvärdering över vilka sågverk som ska studeras närmare ska vara 

möjlig. Efter genomförd undersökning valdes två sågverk som har ungefär 

lika stor produktionskapacitet ut för integrering med biodrivmedels-

produktion. Det ena sågverket är beläget i ett kluster och det andra 

sågverket är fristående, utan närhet till andra industrier. Den insamlade 

informationen används även för att identifiera mönster i utbyte av 

produkter mellan olika industrier.  

3.2 Integration av biodrivmedelsproduktion 

Etanol- och metanolproduktion undersöks i två separata fallstudier. De två 

sågverken som valts ut från undersökningen av skogsindustrier studeras för 

integration av biodrivmedelsproduktion i respektive fallstudie. 

Integreringen sker genom att sågverkets värmekälla för torkning av 

trävaror ersätts med överskottsvärme från biodrivmedelsproduktionen. I 

utbyte mot värmen får biodrivmedelsanläggningen träflis från sågverket 

vilken används vid produktionen av biodrivmedlet. Om ett fjärrvärmenät 

finns intill sågverket antas det vara möjligt att sälja överskottsvärme från 

biodrivmedelsproduktionen till fjärrvärmenätet. All överskottsvärme som 

kan säljas som fjärrvärme antas säljas om ett fjärrvärmenät finns i 

närheten. Försäljningen antas ske under hela året oberoende av årstid. 
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Valda biodrivmedel och tekniker studeras närmare och en process från en 

artikel väljs ut för att skala en modell för biodrivmedelsproduktion 

integrerat med respektive sågverk. Valet av process baseras på flera olika 

kriterier. Artikeln måste vara publicerad i en vetenskaplig tidsskrift och 

innehålla den information som är nödvändig för att skala om 

biodrivmedelsproduktionen. Nästa kriterium är att storleken på 

anläggningen i artikeln inte får vara för långt ifrån storleken som en 

integrerad anläggning kommer ha. Detta för att ett linjärt förhållande vid 

en upp- eller nedskalning ska kunna antas. Vidare är även artikelns 

publiceringsdatum av vikt och möjligheten att personligen kontakta 

artikelns huvudförfattare för mer information än det som framgår i artikeln. 

Detta är viktigt eftersom tillverkningsmetoderna utvecklas och den teknik 

som tas upp ska vara i framkant. Det är även svårt att skriva en artikel där 

ingenting går att misstolka och därav är det positivt om det är möjligt att 

fråga huvudförfattaren till artikeln direkt. Det är även positivt om artikeln 

innehåller ekonomiska beräkningar för anläggningen då en ekonomisk 

analys kommer genomföras. 

Massflödet av träflis in i den studerade biodrivmedelsproduktionen skalas 

efter hur mycket biomassa som finns tillgängligt och sågverkets 

värmebehov. Biodrivmedelsproduktionens olika processer skalas efter 

förhållandet mellan massflödet av biomassa in i produktionen för den 

integrerade processen och den valda processen från litteraturen. Skulle 

fukthalten i den valda processen skilja sig från sågverkets träflis fukthalt 

beräknas massflödet om till samma fukthalt med Ekvation (3.2.1)  

 �̇�𝐹 = �̇�𝑑𝑏 ∙ (1 − F) (3.2.1) 

där �̇�𝐹 representerar det fuktiga massflödet, �̇�𝑑𝑏 massflöde på torr basis 

och F är fukthalten (Kjellström m.fl., 2003). 

Tryck och temperaturer för de olika processtegen antas vara lika som i den 

valda processen, mass- och värmeflöden skalas samt elbehovet. Vid 

skalningen av processerna antas linjära förhållanden. Sammansättningen av 

biomassan från sågverken antas vara jämförbar med den biomassa som 

används i vald process. Den valda processens värmeproduktion modifieras 

för att integrationen med sågverken ska vara möjlig. Drivmedels-

produktionen ansluts till ett kraftvärmeverk som ska förse både 

drivmedelsproduktionen och sågverket med värme och el. I kraftvärme-

produktionen tas eventuella biprodukter från drivmedelsproduktionen 

tillvara och beräkningar för ångcykeln sker i Excel med tillägget ”X Steam 

Tables”. Ångcykeln anpassas för att kunna tillgodose hela sågverkets 

värmebehov och drivmedelanläggningens ång- och värmebehov. Modellen 
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som byggs upp i Excel löses med problemlösaren för att minimera 

mängden träflis som behövs för att tillgodose värmebehoven. 

Sågverken har ofta olika torkningsprocesser med olika temperaturnivåer, 

valda sågverk studeras därför även vid samma temperaturnivå för att 

utvärdera vilken påverkan det har på resultatet. För att få jämförbara 

resultat antas driftstiden för studerade sågverk vara lika. 

För att ytterligare kunna jämföra potentialen för integration av 

biodrivmedelsproduktion i sågverk studeras en biodrivmedelsanläggning 

som inte är integrerad med någon annan industri eller fjärrvärmenät 

(Soloanläggning). Två soloanläggningar skalas efter andel träflis som 

används i biodrivmedelsproduktionen integrerat i klustret respektive det 

fristående sågverket för att anläggningarna ska vara jämförbara. Vid 

eventuell icke lönsamhet vid skalning efter klustrets och det fristående 

sågverkets biodrivmedelsanläggning studeras vad biodrivmedelspriset 

måste vara för att soloanläggningen ska vara en lönsam investering 

avseende nettonuvärde och internränta. Alternativt hur mycket 

biodrivmedel som behöver produceras för att soloanläggningen ska bli en 

lönsam investering. Soloanläggningen antas även den ha samma driftstid 

som studerade sågverk. All träflis som soloanläggningen använder måste 

köpas in. 

3.2.1 Verkningsgrad 

För att beräkna verkningsgraden, 𝜂, för olika bränsleanläggningar används 

Ekvation (3.2.2). De produkter som fås från biodrivmedelsanläggningen 

(biodrivmedel och eventuellt fjärrvärme) och nettoproduktionen av el 

divideras med summan av det som stoppas in i processen (Wagner & 

Kaltschmitt, 2012). 

 
𝜂 =

�̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 ∙ 𝐿𝐻𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 + 𝑃𝑒𝑙,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

∑(�̇�𝑖𝑛 ∙ 𝐿𝐻𝑉𝑖𝑛)
∙ 100 

 

(3.2.2) 

I Ekvation (3.2.2) är 𝜂 verkningsgraden, �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡  och �̇�𝑖𝑛 massflödet för 

produkten respektive ingående massflöde, 𝐿𝐻𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 och 𝐿𝐻𝑉𝑖𝑛 de 

effektiva värmevärdena för produkten respektive de ingående resurserna 

och 𝑃𝑒𝑙,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 nettoproduktionen av el. 

3.3 Systemanalys 

En energisystemanalys utförs sedan genom att ekonomiska, resursmässiga 

och miljömässiga aspekter studeras. De ekonomiska resultaten från 
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fallstudierna jämförs med varandra för att utvärdera vilken teknik som är 

mest lönsam ur ett ekonomiskt perspektiv. Sedan utvärderas mängden 

biodrivmedel som kan produceras från valda tekniker i de olika 

anläggningarna ur ett resursmässigt perspektiv. De miljömässiga 

aspekterna undersöks genom att studera utsläppen av koldioxid-

ekvivalenter. 

3.3.1 Ekonomi 

Vid beräkning av utrustningens kostnad (direkta kostnader) skalas 

kostnaderna efter en eller flera referensanläggningar så att de passar den 

aktuella investeringens storlek. Drivmedelsproduktionsanläggningar och 

kraftvärmeverk i litteraturen används som referensanläggningar. Dessa 

anläggningars utrustning sätts i relation till fallstudiernas anläggningar och 

utrustningens kostnad skalas med Ekvation (3.3.1)  

 
𝐶 = 𝐶𝑟𝑒𝑓 ∙ (

𝑆

𝑆𝑟𝑒𝑓
)

𝑘

  
(3.3.1) 

där 𝐶 är utrustningens kostnad, 𝐶𝑟𝑒𝑓 är referensanläggningens kostnad för 

utrustningen, s och 𝑠𝑟𝑒𝑓 är anläggningens respektive referensanläggningens 

storlek och k är en skalfaktor (Hannula, 2015). 

Utrustningskostnaden beräknas sedan om till SEK och 2014-års prisnivåer 

med konsumentprisindex (KPI) (Statistiska Centralbyrån, 2015). Till den 

direkta utrustningskostnaden adderas installationskostnad, oförutsedda 

kostnader och liknande, vilket ger den totala investeringskostnaden. Dessa 

ingenjörskostnader, övriga kostnader och dylikt beräknas som en procent 

av de direkta kostnaderna och ger den totala investeringskostnaden.  

De fasta driftskostnaderna tas fram som en procent av den totala 

investeringskostnaden. Rörliga kostnader som uppkommer i samband med 

biodrivmedelsproduktionen beror av vilket biodrivmedel som tillverkas. I 

de rörliga driftskostnaderna ingår eventuella kostnader för råvaror och 

underhåll. Utöver de fasta och rörliga driftskostnaderna tillkommer en 

distributions- och tankningskostnad. Denna kostnad för bensin och diesel 

uppskattas vara 1-1,5 SEK per liter drivmedel och kostnaden för metanol 

och etanol uppskattas vara 20-30% högre enligt Börjesson m.fl. (2013). 

Vid beräkningarna uppskattas denna kostnad därför vara 25% högre än för 

bensin och diesel.   

Om anläggningen har ett nettounderskott av el innebär även detta 

kostnader, men om anläggningen har ett elöverskott innebär det intäkter 

istället. Någon hänsyn till elcertifikat för försäljning av grön el tas inte. Om 
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ett fjärrvärmenät finns tillgängligt vid sågverket ger även försäljning av 

värme till nätet intäkter. Tabell 3.1 visar viktiga ingående parametrar för de 

ekonomiska beräkningarna. 

Tabell 3.1. Kalkylränta, skattesats och ekonomisk livslängd för en investering i 

drivmedelsproduktion. Även priser för råvaror och elektricitet samt vilket pris 

överskottsel kan säljas för. 

Parameter Värde Enhet Referens 

Kalkylränta 5,0 % (Wingren, 2005) 

Ekonomisk 

livslängd 

20 År (Hannula, 2015) 

Skattesats 22 % (Skatteverket, 2015c) 

Träflispris 187 SEK/MWh (Parikka, 2015) 

Enzympris 0,48 SEK/L etanol (Wingren, 2005) 

Elpris 560 SEK/MWh (Statistiska centralbyrån, 2015) 

Försäljningspris el 286 SEK/MWh (Nord pool spot, 2015) 

Intäkter från försäljning av drivmedel beräknas genom att dagens 

bensinpris med energiskatt och koldioxidskatt anses vara betalningsviljan. 

Bensinpriset år 2014 var 14,3 SEK per liter bensin (Svenska Petroleum och 

Biodrivmedel Institutet, 2015a) varav 5,63 SEK per liter bensin är moms 

(Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, 2015b). Priset för de 

producerade biodrivmedlen beräknas sedan utifrån bensinpriset med hjälp 

av bensinekvivalenter. Biodrivmedlen antas uppfylla hållbarhetskriterierna 

och vara berättigade till en skattereduktion på 100%.  

För att beräkna värdet på framtida kapital används nuvärdesmetoden. 

Nuvärdet av ett belopp beräknas genom att beloppet multipliceras med en 

nuvärdesummefaktor. Denna faktor beräknas enligt Ekvation (3.3.2). Ett 

nuvärde av kassaflödet kan beräknas för alla år under investeringens 

ekonomiska livslängd, dessa kan sedan summeras med investerings-

kostnaden och ger då investeringens nettonuvärde. Kassaflödet är summan 

av alla in- och utbetalningar under ett år (Ax, Johansson, & Kullvén, 

2009). 

 𝑁 = (1 + 𝑟)−𝑛 (3.3.2) 

I Ekvation (3.3.3) representerar 𝑁 nuvärdesummefaktorn, r är kalkylräntan 

och n är den ekonomiska livslängden.  

Investeringen antas ske med lånat kapital och då är det vanligt att annuitet 

används. Det vill säga att summan av den ränta som ska betalas och 

amorteringarna sprids lika över den tidsperiod som lånet löper över. 
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Annuitet beräknas genom att lånebeloppet multipliceras med en 

annuitetsfaktor som beräknas enligt Ekvation (3.3.3).  

 𝑎 =
𝑟

1−(1+𝑟)−𝑛
  (3.3.3) 

där 𝑎 är annuitetsfaktorn, r är kalkylräntan och n är den ekonomiska 

livslängden (Ax m.fl., 2009). 

För att en uppskattning av investeringens lönsamhet ska kunna ske används 

återbetalningstid, nuvärdesmetoden och internräntemetoden. 

Investeringens återbetalningstid och nettonuvärde beräknas med Ekvation 

(3.3.4) och (3.3.2) (Ax m.fl., 2009) samt att internräntan beräknas med 

Ekvation (3.3.5) (Lin, 1976). 

 𝑃𝐵𝑇 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋

I−U
  

 

(3.3.4) 

 0 = ∑
(I−U)𝑗

(1+𝑖)𝑗
𝑛
𝑗=0   (3.3.5) 

I Ekvation (3.3.4) och Ekvation (3.3.5) är I intäkter och U utgifter. PBT är 

återbetalningstiden och CAPEX investeringskostnaden. n är den 

ekonomiska livslängden, j aktuellt år och i internräntan. 

Återbetalningstiden sätts i relation till investeringens ekonomiska livslängd 

och investerarens krav för att lönsamheten ska kunna bedömas. Enligt 

nuvärdesmetoden är en investering lönsam om det beräknade nettonuvärdet 

är positivt. Om nettonuvärdet är noll motsvarar investeringens lönsamhet 

avkastningskravet. Med internräntemetoden beräknas vilken internränta en 

investering ska ha för att nettonuvärdet ska vara noll. Om internräntan är 

större än kalkylräntan är investeringen lönsam (Ax m.fl., 2009). 

Vidare jämförs kassaflödet från biodrivmedelsproduktionen med 

alternativkostnaden för systemet. Alternativkostnaden antas vara 

försäljning av träflis vid dagens träflispris och värmetillförsel enligt dagens 

system. Detta eftersom det är dessa parametrar som påverkas vid en 

integration. 

Produktionskostnaden för biodrivmedlen beräknas också och jämförs med 

uppskattningar i litteraturen. Detta för att ge en uppfattning om 

antagandena som sker vid de ekonomiska beräkningarna är rimliga eller 

inte. I produktionskostnaden inkluderas kostnader för träflis, enzymer, el, 

avskrivningar och fasta driftskostnader samt rörliga driftskostnader. 

Genom att göra en känslighetsanalys utvärderas hur mycket investerings-, 

driftskostnaderna, intäkterna samt driftstiden påverkar återbetalningstiden, 
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nettonuvärdet och internräntan för respektive fallstudie. Kostnaderna och 

intäkterna varieras med 15 och 30% för att se hur parametrarna påverkar 

lönsamheten hos respektive anläggning. 

3.3.2 Resursmässiga aspekter 

De studerade biodrivmedlen jämförs ur ett resursmässigt perspektiv genom 

en undersökning av hur mycket drivmedel som kan produceras om 

potentialen för ökat skogsuttag används för att producera biodrivmedel. 

Tre potentialer studeras; utan stubbar och stamved, utan stamved och total 

potential. Det är även möjligt att uppskatta hur stor potentialen för 

biodrivmedelsproduktion i Sverige är genom att undersöka hur mycket 

biodrivmedel som kan tillverkas om alla Sveriges sågverk integreras med 

biodrivmedelsproduktion. 

I den första potentialbedömningen är potentialen beräknad under 

förutsättning att hela det potentiella ökade uttaget av skogsbiomassa kan 

användas till att producera respektive biodrivmedel. För respektive 

potential som presenteras i Tabell 2.4 anges ett spann för hur stort det 

ökade uttaget av biomassa kan vara. Vid beräkningarna används ett 

medelvärde för det angivna spannet. För respektive biodrivmedel används 

verkningsgraden för hur mycket biodrivmedel som kan tillverkas av en viss 

mängd träflis. Detta används för att beräkna hur mycket biodrivmedel som 

potentiellt kan tillverkas. 

Andelen biodrivmedel sätts även i relation till hur mycket av dagens fossila 

bränsleförbrukning som kan ersättas med biodrivmedel. Mängden biodriv-

medel räknas om till liter bensinekvivalenter för att på ett jämförbart sätt 

kunna se hur stor andel som kan ersättas. För att beräkna antal bensin-

ekvivalenter jämförs olika bränslens värmevärden med värmevärdet på 

bensin.  

Det andra studerade sättet att utvärdera potentialen för biodrivmedels-

produktion är att uppskatta hur mycket biodrivmedel som kan tillverkas om 

alla Sveriges sågverk som producerar mer än 100 000 m
3
 trävaror 

integreras med biodrivmedelsproduktion. Värmebehovet och mängd 

producerad träflis i sågverken uppskattas utifrån medelvärden från 

undersökningen av skogsindustrier i Norrland, så kallade nyckeltal. 

Nyckeltalen anges per producerad m
3
 trävara. Hur mycket trävaror som 

respektive sågverk producerar uppskattas som ett medelvärde av intervall 

angivna i Skogsstatistisk årsbok (Skogsstyrelsen, 2014). När värmebehovet 

och mängden träflis uppskattats för sågverken i Sverige används 

modellerna från fallstudierna för att uppskatta hur mycket träflis som 
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behövs för att via biodrivmedelsproduktionen tillgodose värmebehovet. 

Utifrån detta jämförs den träflis som krävs för att täcka värmebehovet med 

tillgänglig träflis i samtliga sågverk. Sedan utvärderas potentialen att 

tillverka biodrivmedel integrerat med sågverk. 

3.3.3 Miljömässiga aspekter 

Ur ett miljömässigt perspektiv studeras hur mycket utsläpp av koldioxid-

ekvivalenter som etanol respektive metanol bidrar med jämfört med fossila 

bränslen. Vid beräkning av koldioxidekvivalenter ska värden i Tabell 3.2 

användas. I tabellen sätts utsläpp av lustgas och metangas i relation till 

koldioxidutsläpp, så kallade koldioxidekvivalenter. 

Tabell 3.2. Koldioxidekvivalenter för lustgas och metangas. (Europeiska Unionen, 2009) 

Ämne CO2 N2O CH4 Enhet 

Värde 1 296 23 ton koldioxidekvivalenter/ton ämne 

För att kunna jämföra andelen utsläpp av koldioxidekvivalenter mellan 

bensin och valda biodrivmedel beräknas kg koldioxidekvivalenter per 

MWh bränsle vid produktion och användning av bränslet, E, med Ekvation 

(3.3.6). Utsläpp vid användning av biodrivmedel antas vara noll, därmed är 

det endast utsläpp under produktionen som tas med (Europeiska Unionen, 

2009). 

 

 
𝐸 = 𝑒𝑒𝑐 + 𝑒1 + 𝑒𝑝 + 𝑒𝑡𝑑 + 𝑒𝑢 − 𝑒𝑠𝑐𝑎 − 𝑒𝑐𝑐𝑠 − 𝑒𝑐𝑐𝑟

− 𝑒𝑒𝑒 

(3.3.6) 

Ekvation (3.3.6) anger utsläppen från ett bränsle i koldioxidekvivalenter, 

E, där 𝑒𝑒𝑐 är utsläpp från utvinning eller odling av råvaror, 𝑒1 är utsläpp 

från förändringar av kollagret till följd av förändrad markanvändning 

fördelat på år och 𝑒𝑝 är utsläpp från bearbetning. 𝑒𝑡𝑑 är utsläpp från 

transport och distribution, 𝑒𝑢 är utsläpp från bränsle som används och 𝑒𝑠𝑐𝑎 

är utsläpps-minskningar genom beständig inlagring av kol i marken genom 

förbättrade jordbruksmetoder. 𝑒𝑐𝑐𝑠 är utsläppsminskningar genom 

avskiljning av koldioxid och geologisk lagring, 𝑒𝑐𝑐𝑟 är 

utsläppsminskningar genom avskiljning och ersättning av koldioxid och 

𝑒𝑒𝑒 är utsläppsminskning genom överskottsel vid kraftvärmeproduktion. 

Utsläppsminskningen i kg koloxidekvivalenter per MWh vid ersättning av 

fossilt bränsle med ett biodrivmedel, ∆E, beräknas sedan med Ekvation 

(3.3.7). Ef är 302 kg koldioxidekvivalenter per MWh (Europeiska Unionen, 

2009). Utsläppen av koldioxidekvivalenter i ton per år från valda 

biodrivmedel sätts även i relation till utsläppen av koldioxidekvivalenter 
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från personbilar i Sverige. Detta undersöks för de specifika anläggningarna 

samt de olika biodrivmedlens potentialer. 

 
∆𝐸 =

𝐸𝑓 − 𝐸𝑏

𝐸𝑓
  

(3.3.7) 

För Ekvation (3.3.7) representerar ∆𝐸 minskning i utsläpp av koldioxid-

ekvivalenter, 𝐸𝑓 utsläpp från fossilt bränsle i koldioxidekvivalenter och 𝐸𝑏 

utsläpp från biobränsle i koldioxidekvivalenter. 
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4 Studerade sågverk 

Utifrån den undersökning som gjordes av befintliga industrier kunde ett 

mönster identifieras. Industrier i samma närområde har oftast ett utbyte av 

biprodukter eller överskottsvärme. Sågverk producerar trävaror och får 

sågspån, träflis och bark som biprodukter. Träflisen säljs oftast till massa- 

och pappersbruk medan sågspånet och barken säljs till pelletstillverkare 

eller kraftvärmeverk. Alternativt att biprodukterna används i en egen 

värmepanna för att tillgodose värmebehovet till torkarna i sågverket. De 

sågverk som ligger i närheten av ett massa- och pappersbruk har ofta 

utbytet träflis mot överskottsvärme från bruket till virkestorkarna.  

4.1 Data från valda sågverk 

Utifrån undersökningen av befintliga skogsindustrier valdes två olika 

sågverk ut. Det ena sågverket (klustret) samarbetar med intilliggande 

massa- och pappersbruk samt kraftvärmeverk. De säljer sin träflis till 

bruket och får i sin tur överskottsvärme som täcker sågverkets värme-

behov. De säljer även övriga biprodukter som bark och sågspån till 

intilliggande kraftvärmeverk och pelletstillverkare samt bruket. I närheten 

av klustret finns även ett fjärrvärmenät som industrierna i klustret säljer 

värme till. 

Det andra sågverket (fristående) som valdes är ett fristående sågverk som 

inte är lokaliserat i närheten av någon annan industri eller fjärrvärmenät. 

För integrationen av biodrivmedelsproduktion är skillnaden mellan de två 

sågverken värmebehovet samt att det intill klustret finns ett fjärrvärmenät. 

Fjärrvärmenätet förses med värmeöverskottet från biodrivmedels-

produktionen för att öka intäkterna. 

I Tabell 4.1 visas massflöden och energibehov för de två sågverken 

(kluster och fristående sågverk). Data i tabellen kommer från personlig 

kontakt med respektive sågverk. Sågverken vill vara anonyma och därför 

specificeras inte vilka sågverk som studerats. Driftstiden för det fristående 

sågverket antas vara 6658 timmar istället för årets alla timmar för att 

resultaten från respektive integration ska vara jämförbara. En lägre driftstid 

innebär att resultaten från fallstudierna inte överskattas. 
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Tabell 4.1. Det studerade sågverkens massflöden och värmebehov. 

 Kluster Fristående Enhet 

Ingående    

Timmer  600 000 900 000 m
3
fub 

Utgående    

Trävaror 350 000 450 000 m
3
sv 

Bark 56 000
1
 54 000 m

3
f 

Träflis 224 000 243 000 m
3
f 

Sågspån 90 000
1 

145 000 m
3
f 

Värmebehov    

Typ av medium Hetvatten Luft - 

Temperatur 130 75 °C 

Effekt 16,6 14,1 MW 

Elbehov 2,2 5,1 MW 

Fukthalt träflis 50 50 % 

Antal driftstimmar 

torkar 6658 8760 h 

Typ av trä Tall Tall - 

Fjärrvärmetemperatur 70 - °C 

1
Beräknat med en densitet på 350 (bark) respektive 320 (sågspån) kg/m

3
s 

och att 1 m
3
s motsvarar 0,36 m

3
f (Neova, u.å.; Skogsstyrelsen, u.å.). 
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5 Fallstudie - Etanolproduktion via hydrolys  

Den valda processen bygger på etanolproduktion via enzymatisk hydrolys 

av träflis som beskrivs i Wagner och Kaltschmitt (2012). Artikeln tar upp 

etanolproduktion från träflis av träslaget poppel. Fukthalten på träflisen är 

40% och träflisen mals innan förbehandlingen. Den förbehandling som 

används är ångexplosion där mättad ånga vid 4,5 och 13 bar tillsätts. 

Svavelsyra används som katalysator i förbehandlingssteget. 

Produktionen av etanol sker via SHF. Hydrolysen och fermenteringen sker 

vid atmosfärstryck och temperaturen 40⁰C. Enzymer tillsätts i hydrolys-

steget. Ligninet separeras från hydrolysatet innan fermenteringen. Vid 

fermenteringen används en del av sockerarterna (glukosen) till tillväxten av 

jäst som ska jäsa sockerarterna från hydrolysen till etanol. Utbytet mellan 

sockerarter till etanol är 85%. Efter fermenteringssteget destilleras etanolen 

som bildats under fermenteringen och koncentreras till etanol som kan 

användas som biodrivmedel. Det bildas även ett destillat. 

Ligninet och destillatet tas till en tork och torkas till en fukthalt på 20% 

och används som bränsle i en kraftvärmeanläggning som förser 

etanolprocessen med dess värmebehov samt producerar el via en turbin 

med kondensdrift. Mättad ånga tas ut vid 13 och 4,5 bar. 

Kondenseringstrycket är 0,1 bar. Alla tryck är givna i absoluttryck. 

Ingående överhettad ånga till turbinen har trycket 130 bar och 

temperaturen 535°C. Den isentropiska verkningsgraden för turbinen är 

75%. Den överskottsvärme som bildas när temperaturen och trycket sänks 

efter förbehandlingen och innan hydrolysen och vid destilleringen 

återvinns. Värmen används tillsammans med extra ånga (4,5 bar) från 

turbinen till att förse hela torkens och destillationsstegets energibehov 

(Wagner & Kaltschmitt, 2012). 

5.1 Integrationsberäkningar och antaganden 

Den konstruerade modellen i Excel jämfördes med den valda processen 

innan modifieringarna (se nedan) för att verifiera resultatet. Samma resultat 

uppnåddes med modellen som för den valda processen. Dock avvek 

massbalansen i ångcykeln med 4% men detta antas vara avrundningsfel 

eftersom exakta siffror och verkningsgrader ej angetts i artikeln. Eftersom 

massbalansen avvek från den valda processens misstämde även mängden 

producerad el med 4%. Skillnaden i temperatur för torkningsprocessen 

jämfördes för de två sågverken och resultatet visade att skillnaden inte 

påverkar massflödet av träflis in i processen och därmed inte heller hur 

mycket etanol som kan tillverkas eller storleken på anläggningen. 
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I den valda processen används träflis från lövträd (poppel) medan det från 

det studerade sågverket kommer träflis från tall istället. Som nämndes i 

Avsnitt 2.1 och 2.3.1 skiljer sig sammansättningen på barr- och lövträd och 

detta påverkar hur mycket etanol som produceras. Med SHF som 

processteg för hydrolys och fermentering minskar etanolproduktionen mer 

om det är lövträd som används som biomassa eftersom lövträd innehåller 

mer pentos än barrträden. I processen beskriven i Wagner och Kaltschmitt 

(2012) är råvaran till processen träflis av poppel med en fukthalt på 40%. 

Råvara i den här studien är barrvedsflis med en fukthalt på 50% vilket gjort 

att vissa modifieringar behövts göras. Detta har antagits vara en godtagbar 

approximation för studiens syfte. Etanolen som produceras i den valda 

processen följer den tyska standarden, vilket antas överrensstämma med 

den svenska standarden. 

De modifikationer av processen som gjordes för att integrera produktionen 

med ett sågverk var att ändra turbinen till en mottrycksturbin istället för en 

turbin med kondensdrift. Detta för att kunna ta ut den värme som behövs 

till sågverket från turbinen. Den ånga som tas ut från turbinen är mättad 

och kondenseras för att förse sågverket med värme. Det sågverk i klustret 

som studerats har ett värmebehov på 17 MW hetvatten vid 130°C. Denna 

värme tas från turbinen vid ett tryck på 4,2 bar (istället för det tidigare 

trycket 0,1 bar) som ger en kondenseringstemperatur på 145⁰C. Detta ger 

en temperaturdifferens på 15⁰C vilket är den minsta rekommenderade, se 

Tabell 2.3. Kondensatet kyls sedan och förser intilliggande fjärrvärmenät 

med värme vid temperaturen 70⁰C. 

Det fristående sågverket har ett värmebehov på 14 MW luft vid 75⁰C. 

Därför tas ånga ut vid atmosfärstryck och temperaturen 100⁰C, vilket ger 

en temperaturdifferens på mer än 20⁰C, se Tabell 2.3. Soloanläggningen 

skalades först efter storleken på klustret respektive det fristående 

sågverkets biodrivmedelsproduktion, men detta gav ett resultat som inte 

var lönsamt. Därför studerades vad priset på etanol respektive träflis 

behövde vara för att ge en lönsam investering, detta presenteras i Avsnitt 0. 

Oavsett storlek på soloanläggningen kunde inte ett lönsamt resultat erhållas 

utan att etanol- eller träflispriset behövde justeras, därmed utesluts 

soloanläggningen i etanolfallstudien och endast resultat från klustret och 

det fristående sågverket redovisas. 

Figur 5.1 visar huvudsakligt processchema för modellen av 

etanolproduktion. 
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Figur 5.1. Huvudsakligt processchema för modellen av etanolproduktion. 

5.1.1 Resulterande energibalans 

I Tabell 5.1 visas resultatet från modellen för klustret och det fristående 

sågverket. Vid skalning efter tillgänglig träflis i sågverket kunde inte hela 

sågverkets värmebehov tillgodoses och studerades därför inte närmare. 

Den träflis som sågverket i klustret producerar täcker endast 66% av den 

totala mängd träflis som behövs för att hela sågverkets värmebehov ska 

kunna tillgodoses. I det fristående sågverket är motsvarande siffra 85%. 

Därför behövs mer träflis köpas in för att kunna tillgodose hela 

värmebehovet i samtliga fall. I klustret produceras ett överskott på el 

medan det är ett underskott av el i det fristående sågverket. Anledningen 

till att det fristående sågverket får ett underskott av el är att det har ett 

högre elbehov i förhållande till värmebehovet jämfört med klustret. 

Vid jämförelse av totalverkningsgrad har klustret den högsta 

verkningsgraden. Andel etanol som produceras per mängd träflis är i 

samtliga fall i fallstudien 22,6 MW etanol per 100 MW träflis eftersom de 

skalas efter samma process. 
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Tabell 5.1. Mass- och värmeflöden jämfört med vald process. 

 Vald process Kluster Fristående Enhet  

Ingående      

Träflis 80 90 76 MWLHV  

Enzymer 0,4 0,45 0,38 MWLHV  

Utgående    

 

 

Etanol 18 20 17 MWLHV  

El (netto) 8,1 0,66 -2,1 MWel  

Värme till sågverket - 17 14 MWth  

Spillvärme 19 22 18 MWth  

Fjärrvärme - 2,5 - MWth  

Storleksförhållande 1,0 1,1 0,95 -  

Tillgänglig träflis - 66 85 %  

Verkningsgrad 33 44 38 %  

5.2 Ekonomi 

Eftersom den studerade processens artikel inte innehåller några 

ekonomiska beräkningar gjordes en litteraturöversikt över 

investeringskostnader för etanolanläggningar med SHF med tillhörande 

kraftvärmeverk. Vid litteraturöversikten fanns att investeringskostnaderna 

för de studerade fallen varierar mellan 630-2 660 MSEK och 560-2 360 

MSEK för klustret respektive det fristående sågverket. (Eriksson & 

Kjellström, 2010; Galbe, Sassner, Wingren, & Zacchi, 2007; Müller-

Langer & Kaltschmitt, 2015; Wingren, 2005). Det är kraftvärmeverket som 

bidrar till den stora skillnaden. Vid beräkning av investeringskostnaderna 

valdes Wingren (2005) som referens till etanolanläggningen och Müller-

Langer och Kaltschmitt (2015) samt Eriksson och Kjellström (2010) till 

kraftvärmeverket. Från Müller-Langer och Kaltschmitt (2015) togs de 

direkta kostnaderna och från Eriksson och Kjellström (2010) togs 

ingenjörskostnader, övriga kostnader, drift- och underhållskostnader. 

Dessa valdes eftersom att det gav en investeringskostnad i det lägre 

spannet. Det var endast Eriksson och Kjellström (2010) som bidrog till den 

stora variationen och de valdes därför bort och användes endast till drifts- 

och underhållskostnader där de övriga inte hade specifika uppgifter. 

I Tabell 5.2 redovisas total investeringskostnad samt årliga drifts-, 

distributions- och tankningskostnader. Intäkter och kassaflödet presenteras 

också i Tabell 5.2. I driftskostnaderna ingår fasta och rörliga kostnader. De 

rörliga kostnaderna omfattar träflis, enzymer, underhåll och arbetskraft. 

Intäkterna från etanolförsäljningen beräknas utifrån bensinpriset till 8,0 

SEK per liter etanol. I   
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Bilaga 2 och Bilaga 3 presenteras ingående data för beräkning av 

kostnader, intäkter och kassaflöde. Den resulterande totala 

produktionskostnaden för etanol är 10,3 respektive 10,0 SEK per liter 

bensinekvivalent för klustret och det fristående sågverket. Detta är högre 

än det spann på 7-8 SEK per liter bensinekvivalent för etanol som anges i 

tidigare studier, se Avsnitt 2.2.1. 

Tabell 5.2. Investeringskostnad, driftskostnader, intäkter och kassflöde för klustret och 

det fristående sågverket. 

 Kluster Fristående Enhet 

Investeringskostnad 850 750 MSEK 

Driftskostnader 90 68 MSEK 

Distribution och 

tankningskostnader 38 32 MSEK 

Intäkter 196 162 MSEK 

Kassaflöde 68 62 MSEK 

I Tabell 5.3 redovisas återbetalningstid, internränta och nettonuvärde för 

respektive anläggning. För klustret och det fristående sågverket är 

återbetalningstiden 12 år. Internräntan är högre än kalkylräntan på 5% och 

nettonuvärdet är därmed positivt för det fristående sågverket, vilket gör 

investeringen lönsam. För klustret är internräntan knappt över 5% och har 

endast ett nettonuvärde på 1 MSEK, vilket också är en lönsam investering 

avseende nettonuvärde och internränta, dock med en mycket liten 

marginal.  

Tabell 5.3. Återbetalningstid, nuvärde och internränta för en investering i en 

etanolanläggning samt kraftvärmeverk. 

 Kluster Fristående Enhet 

Återbetalningstid 12 12 År 

Internränta 5,0 5,2 % 

Nettonuvärde 1,0 15 MSEK 
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5.2.1 Känslighetsanalys 

Som tidigare nämndes kunde inte soloanläggningen skalas till ett lönsamt 

resultat avseende internränta och nettonuvärde. Om soloanläggningen 

skalas efter de integrerade anläggningarna (Kluster och Fristående) skulle 

etanolpriset behöva öka från 8,0 till 11,2 och 11,5 SEK per liter etanol för 

klustret respektive det fristående sågverkets etanolproduktion för att 

soloanläggningen ska bli lönsam. Motsvarande siffror för träflispriset är 61 

respektive 49 SEK per MWh jämfört med dagens pris på 187 SEK per 

MWh. 

I Figur 5.2 presenteras hur återbetalningstiden påverkas av intäkterna 

(etanol), kostnaderna (investering-, fasta-, rörliga-, träflis-, distributions- 

och tankningskostnad) och driftstiden för klustret (a) och det fristående 

sågverket (b). Figuren visar att det är intäkterna från etanolförsäljningen 

och driftstiden som påverkar mest. Av intäkterna är det etanolen som 

påverkar mest, el- och fjärrvärmeförsäljningen har en marginell påverkan i 

jämförelse. Om intäkterna från etanolförsäljning minskar med 30% ökar 

återbetalningstiden till mer än 25 och 30 år för klustret respektive det 

fristående sågverkets etanolanläggning. 
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Figur 5.2. Hur återbetalningstiden för klustret (a) och det fristående sågverket (b) 

påverkas av att intäkterna (etanol), kostnaderna (investering-, fasta-, rörliga-, träflis-, 

distributions- och tankningskostnad) och driftstiden ändras. 
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I Figur 5.3 presenteras det hur internräntan påverkas av intäkterna (etanol), 

kostnaderna (investering-, fasta-, rörliga-, träflis-, distributions- och 

tankningskostnad) och driftstiden för klustret (a) och det fristående 

sågverket (b). Samtliga figurer visar att det är intäkterna från 

etanolförsäljningen och driftstiden som har störst påverkan. Om intäkterna 

från etanolförsäljning minskar med 30% blir internräntan negativ.  

 

Figur 5.3. Hur internräntan för klustret (a) och det fristående sågverket (b) påverkas av 

att intäkterna (etanol), kostnaderna (investering-, fasta-, rörliga-, träflis-, distributions- 

och tankningskostnad) och driftstiden ändras. 
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I Figur 5.4 presenteras det hur nettonuvärdet påverkas av intäkterna 

(etanol), kostnaderna (investering-, fasta-, rörliga-, träflis-, distributions- 

och tankningskostnad) och driftstiden för klustret (a) och det fristående 

sågverket (b). Samtliga figurer visar att det är intäkterna från 

etanolförsäljningen och driftstiden som har störst påverkan. Om intäkterna 

från etanolförsäljningen minskar blir nettonuvärdet negativt, alternativt om 

kostnaderna ökar. 

 

Figur 5.4. Hur nettonuvärdet för klustret (a) och det fristående sågverket (b) påverkas 

av att intäkterna (etanol), kostnaderna (investering-, fasta-, rörliga-, träflis-, 

distributions- och tankningskostnad) och driftstiden ändras. 
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6 Fallstudie - Metanolproduktion via förgasning 

Processen i Hannula (2015) valdes ut som grundstudie för förgasning av 

biomassa till metanol. Framställningsprocessen illustreras i Figur 6.1. I den 

valda processen torkas träflis från skogsrester i en bandtork med ånga och 

hetvatten som värmekälla från 50% till 15% fukthalt. Efter torkningen 

matas träflisen in i en cirkulerande fluidiserad bädd vid 850°C. Syre från 

en ASU (Air separation unit) och ånga används som förgasningsagent och 

en syntesgas framställs. 

Innan syntesgasen renas kyls den. Syntesgasen renas i flera olika steg och 

mellan varje reningssteg kyls syntesgasen via värmeväxling, förutom efter 

filtreringen. I det första reningssteget avlägsnas partiklar från syntesgasen 

genom att den passerar ett filter. Syntesgasen genomgår sedan katalytisk 

rening där ånga och syre tillsätts och syntesgasen renas från tjäror. Ånga 

tillsätts även i en skiftreaktor som ändrar förhållandet mellan H2 och CO. 

Därefter passerar syntesgasen en skrubber där vatten och värme förs bort. I 

det sista reningssteget, AGR, tillsätts ånga och el för att avlägsna koldioxid 

och svavel från syntesgasen.  

Efter reningen kan syntesgasen omvandlas till råmetanol. I den processen 

krävs elektricitet och det bildas en restgas samt ånga. Restgasen kan 

förbrännas och användas i en ångcykel för att framställa ånga och el som 

behövs i metanolprocessen. Råmetanolen som produceras har ett tryck på 

22,8 bar och är 260°C. För att uppnå önskad kvalitet på metanolen kan den 

destilleras med en eller flera destillationskolonner. I den valda processen 

destilleras metanolen så att den uppnår renhetsgraden ”kemisk renhet” 

(Hannula, 2015). Den energi som krävs i detta steg tas dock inte upp i 

artikeln.  
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Metanolframställningen är kopplad till ett kraftvärmeverk där ånga från 

processerna och förbränning av restgaser producerar elektricitet via en 

mottrycksturbin. Den ingående ångan är 500°C och har ett tryck på 93,5 

bar. Alla tryck är givna i absoluttryck. Turbinens isentropiska 

verkningsgrad är 78%. Ångan utvinns från turbinen vid tre olika tryck; 

25 bar, 5 bar och 0,8 bar. Vid 25 bar tas ångan ut vid 330°C och används 

till att värma vatten in i värmepannan till 200°C. Efter värmeväxlingen förs 

ångan in i matarvattentanken vid 2 bar. En del av ångan som tas ut vid 5 

bar används som processånga och resterande del förs till matarvatten-

tanken. Ångan som utvinns vid 0,8 bar värmeväxlas med fjärrvärme och 

hetvatten till bandtorken innan den kyls med en kylare och förs till 

matarvattentanken. Efter att hetvattnet passerat torken förs det in i 

matarvattentanken tillsammans med matarvatten. Vatten från 

matarvattentanken trycksätts och går sedan tillbaka till värmepannan via 

värmeväxling med ånga vid 25 bar (Hannula, 2015).  

I den valda processen används träflis från skogsrester, medan den biomassa 

som fås från sågverken är tall. Eftersom sammansättningen av bränslet 

påverkar syntesgasens sammansättning jämförs skogsresternas 

sammansättning med tall (Filbakk, Jirjis, Nurmi, & Høibø, 2011). Av 

jämförelsen framgår att sammansättningen mellan skogsresterna och den 

tall som Filbakk m.fl (2011) använder är mindre än 1,1%-enheter. 

Figur 6.1. Schematisk bild över de huvudsakliga processtegen och strömmarna i 

metanolframställningen. 
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6.1 Integrationsberäkningar och antaganden 

Destilleringssteget i processen har utelämnats i Hannula (2015), men i en 

studie av Hannula och Kurkela (2013) antas att tillräckligt mycket värme 

kan återvinnas från restvärme för att destillera råmetanol vid 22,8 bar och 

260°C (Hannula & Kurkela, 2013). Samma antagande antas gälla för denna 

modell. Det antas även att den ånga som används i torken och skiftreaktorn 

kommer från processvärme.  

Modellen som utformas i Excel jämförs med den valda processen innan 

några ändringar av ångcykeln införts. På detta sätt är det möjligt att ge en 

uppskattning av hur nära modellen i Excel är resultatet i den valda 

processen. Uttaget av fjärrvärme är 6% högre och elproduktionen 1% lägre 

i modellen jämfört med den valda processens resultat. Modellens beroende 

av sågverkens torktemperatur har också undersökts. Undersökningen visar 

att torktemperaturen påverkar massflödet av träflis in i processen med 

mindre än 10%. Eftersom både mängden producerad metanol och storleken 

på anläggningen är beroende av mängden träflis in i processen påverkas 

inte heller dessa parametrar med mer än 10%. För soloanläggningens 

modell antas samma massflöde av träflis som för sågverket i klustret (Solo 

kluster) respektive det fristående sågverket (Solo Fristående) för att 

modellerna ska vara jämförbara. 

Jämfört med den ångcykel som Hannula (2015) använder tas mer ånga ut 

vid 5 bar för att ångbehovet från processerna och värmebehovet från 

sågverket ska kunna tillfredsställas. Den ånga som inte går till 

metanolframställningen kondenseras och värmeväxlas för att förse 

sågverket med dess värmebehov. Innan den kondenserade ångan förs till 

matarvattentanken värmeväxlas den med fjärrvärme eller vatten som går 

till spillvärme beroende på om det finns ett fjärrvärmenät tillgängligt eller 

inte. Det har antagits att mängden ånga som tas ut vid 25 bar inte påverkar 

processen och att uttaget kan optimeras för ångcykeln. Ångan som tas ut 

vid 0,8 bar kondenseras genom värmeväxling med hetvattnet till torken i 

början av processen och kyls sedan av en kylare. Finns det möjlighet tas 

även värme ut till fjärrvärmenätet. Vidare antas att om torkens 

hetvattenflöde är tillräckligt för att täcka behovet av matarvatten tillsätts 

inget matarvatten utöver hetvattnet. Trycket i matarvattentanken har höjts 

till 5 bar då det innebär en effektivare ångcykel än 2 bar för den 

modifierade cykeln. 
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6.1.1 Resulterande energibalans 

I Tabell 6.1 kvantifieras hur mycket träflis som tillsätts till 

metanolprocessen och hur mycket metanol, el och värme som produceras 

från träflisen. Ett storleksförhållande mellan respektive anläggning och den 

valda processen presenteras också. I den valda processen och för alla 

undersökta anläggningar kan 60 MW metanol produceras från 100 MW 

träflis. Det framkom vid beräkningarna att sågverkens egenproducerade 

träflis inte räcker för att tillgodose respektive sågverks värmebehov. I 

Tabell 6.1 presenteras därför även hur stor del av den tillsatta mängden 

träflis som kan tas från sågverket. För produktion i klustret kan exempelvis 

61% av den träflis som behövs komma från sågverket och 39% måste 

köpas in för att sågverkets värmebehov ska kunna tillgodoses. För klustret 

kan värme som har för låg temperatur för att nyttjas av sågverket i viss 

mån säljas till intilliggande fjärrvärmenät. Detta är dock inte möjligt för det 

studerade fristående sågverket eller soloanläggningarna eftersom inget 

fjärrvärmenät finns tillgängligt. Tabell 6.1 visar även den totala verknings-

graden för de olika anläggningarna. Jämfört med det fristående sågverket 

är den totala verkningsgraden för klustret marginellt högre. De två 

soloanläggningarnas totala verkningsgrader är dock betydligt lägre. 

Tabell 6.1. Mass- och värmeflöden samt jämförelse mellan metanolanläggningarna och 

vald process. 

 Vald 

process 

Kluster Fristående Solo 

Kluster 

Solo 

Fristående 

Enhet 

Ingående       

Träflis  100 97 76 97 76 MWLHV 

Utgående         

Metanol 60 58 46 58 46 MWLHV 

El (netto) -4,0 -4,6 -3,6 -3,0 -2,4 MWel 

Värme till 

sågverket 

- 17 14 0,0 0,0 MWth 

Spillvärme 

från ångcykel 

- 0,25 0,20 17 13 MWth 

Fjärrvärme 12 1,4 0,0 0,0 0,0 MWth 

Storleks-

förhållande 

1 0,97 0,76 0,97 0,76 - 

Tillgänglig 

träflis  

- 61 84 0 0 % 

Verknings-

grad 

68 74 74 57 57 % 
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6.2 Ekonomi 

Kostnader, intäkter och kassaflöde för investeringen i metanolproduktion i 

respektive anläggning presenteras i Tabell 6.2. Investeringskostnaderna är 

beräknade med värden givna av Hannula (2015) och justerade efter storlek 

med Ekvation (3.3.1). I Hannula (2015) har storleken på anläggningen 

justerats till 200 MW för de ekonomiska beräkningarna, vilket innebär att 

storleksskillnaden mellan den valda processen och de undersökta 

anläggningarna är större än vad som anges i Tabell 6.1 för de ekonomiska 

beräkningarna. Mer detaljerad information kring de ekonomiska resultaten 

och beräkningarna finns i Bilaga 2 och Bilaga 4. Enligt Hannula (2015) är 

det dock troligt att de första anläggningarna som byggs på kommersiell 

skala är dyrare än vad som uppskattas i artikeln då obeprövad teknik ofta 

innebär högre kostnader.  Detta innebär att den första metanolanläggningen 

som byggs på kommersiell skala kommer vara dyrare än vad som 

presenteras här.  

Klustret har den högsta investeringskostnaden på 2,0 miljarder SEK och 

intäkter från försäljning av metanol och fjärrvärme. Det fristående 

sågverket har en investeringskostnad på 1,7 miljarder SEK och intäkterna 

kommer endast från försäljning av metanol. Hannula (2015) presenterar 

inga underhållskostnader utöver de fasta driftskostnaderna för metanol-

produktionen. Därmed är de enda rörliga driftskostnaderna elkostnader och 

träfliskostnader. Soloanläggningarna har en högre driftskostnad än de 

integrerade anläggningarna eftersom all träflis måste köpas in. Intäkterna 

från metanolförsäljningen beräknas utifrån bensinpriset till 6,1 SEK per 

liter metanol.  

Tabell 6.2. Kostnader, intäkter och kassaflöde för investeringen i metanolproduktion 

och integrering med sågverk. 

 Kluster Fristående Solo 

Kluster 

Solo 

Fristående 

Enhet 

Investeringskostnad 2000 1700 2000 1700 MSEK 

Driftskostnad 130 91 190 150 MSEK 

Distributions- och 

tankningskostnad 140 110 140 110 MSEK 

Intäkter 550 430 550 430 MSEK 

Kassaflöde 250 210 210 160 MSEK 

Produktionskostnaden för metanolen är 6,6 SEK per liter bensinekvivalent 

för både klustret och det fristående sågverket. För de två solo-

anläggningarna är produktionskostnaden högre, 7,9 respektive 8,3 SEK per 

liter bensinekvivalent för Solo kluster och Solo Fristående. 
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Den resulterande återbetalningstiden, nettonuvärdet och internräntan 

redovisas i Tabell 6.3. Nettonuvärdet är positivt och internräntan överstiger 

kalkylräntan för både de integrerade anläggningarna och de två 

soloanläggningarna. Klustret och det fristående sågverkets metanol-

anläggning har dock högre internränta och nettonuvärde samt kortare 

återbetalningstid än anläggningarna som inte integrerats. Klustret har en 

kortare återbetalningstid, högre nettonuvärde och högre internränta jämfört 

med det fristående sågverkets metanolanläggning. Vid undersökningen av 

soloanläggningarna framgick det att lönsamheten ökar med storleken på 

anläggningen och att större anläggningar är mer lönsamma än de alternativ 

som tas upp här. 

Tabell 6.3. Resultatet för olika kalkylmetoder för de olika integreringarna 

 Kluster Fristående Solo 

Kluster 

Solo 

Fristående 

Enhet 

Direkt 

återbetalningstid 7,8 8,0 9,5 10,4 År 

Internränta 11 11 8,5 7,3 % 

Nettonuvärde 1200 930 620 340 MSEK 

6.2.1 Känslighetsanalys 

I de rörliga kostnaderna ingår el- och träfliskostnader. Av intäkterna 

påverkar intäkter från försäljning av värme till fjärrvärmenätet 

lönsamheten marginellt i förhållande till inkomsterna från 

metanolförsäljningen. 

Figur 6.2 visar hur återbetalningstiden påverkas av förändringar av 

intäkter, kostnader och driftstiden för de olika metanolanläggningarna. Det 

framgår att intäkterna från metanolförsäljningen har störst påverkan på 

återbetalningstiden och att det därefter är förändringar av driftstiden, 

investeringskostnaderna och distributions- och tankningskostnaderna 

påverkar återbetalningstiden mest. Det framgår även att kostnaden för 

träflis påverkar soloanläggningarna i högre grad än det påverkar de 

integrerade anläggningarna. Om intäkterna från försäljningen av metanol 

minskar med 30% överstiger soloanläggningarnas återbetalningstid den 

ekonomiska livslängden för anläggningarna. 

Hur internräntan påverkas av förändringar av intäkter, kostnader och 

driftstiden för de olika metanolanläggningarna visas i Figur 6.3. Även för 

internräntan är det främst förändringar av försäljning av metanol och 

driftstiden som påverkar. Om försäljningen av metanol minskar med 30% 

understiger alla anläggningars internränta kalkylräntan och investeringen är 
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inte lönsam enligt internräntemetoden. Skulle driftstiden bli 30% kortare 

skulle soloanläggningarna inte vara lönsamma längre, men de integrerade 

anläggningarna skulle fortfarande vara det. 

I Figur 6.4 framgår hur nettonuvärdet påverkas av undersökta paramterar. 

Om försäljningen av metanol eller driftstiden ändras påverkas 

nettonuvärdet mest. Skulle metanolförsäljningen minska med 30% skulle 

ingen av anläggningarna ha ett positivt nettonuvärde. 
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Figur 6.2. Hur återbetalningstiden för de olika anläggningarna påverkas av att 

intäkterna (metanol), kostnaderna (investerings-, fasta-, rörliga-, träflis-, distributions- 

och tankningskostnad) och driftstiden ändras. (a) är klustret, (b) är det fristående 

sågverkets biodrivmedelsanläggning och (c) och (d) är soloanläggningarna 

dimensionerade efter klustret respektive det fristående sågverkets 

biodrivmedelsproduktion. 
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Figur 6.3. Hur internräntan för de olika anläggningarna påverkas av att intäkterna 

(metanol), kostnaderna (investerings-, fasta-, rörliga-, träflis-, distributions- och 

tankningskostnad) och driftstiden ändras. (a) är klustret, (b) är det fristående 

sågverkets biodrivmedelsanläggning och (c) och (d) är soloanläggningarna 

dimensionerade efter klustret respektive det fristående sågverkets 

biodrivmedelsproduktion. 



49 

 

 

Figur 6.4. Hur nettonuvärdet för de olika anläggningarna påverkas av att intäkterna 

(metanol), kostnaderna (investerings-, fasta-, rörliga-, träflis-, distributions- och 

tankningskostnad) och driftstiden ändras. (a) är klustret, (b) är det fristående 

sågverkets biodrivmedelsanläggning och (c) och (d) är soloanläggningarna 

dimensionerade efter klustret respektive det fristående sågverkets 

biodrivmedelsproduktion. 
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7 Systemanalys 

Fallstudierna jämförs ur ett ekonomiskt, resursmässigt och miljömässigt 

perspektiv i Avsnitt 7.1, 7.2 respektive 7.3. 

7.1 Ekonomiska aspekter 

För att kunna jämföra investeringen med nuvarande system togs en 

alternativkostnad fram, resultatet presenteras i Tabell 7.1. Med 

alternativkostnad avses den kostnad som sågverken skulle ha haft vid 

produktion med dagens system. Eftersom soloanläggningarna inte existerar 

tas ingen alternativkostnad fram för dem. Kassaflödet för dagens system i 

klustret ser ut att vara negativt eftersom intäkten från försäljning av träflis 

ska täcka hela kostnaden för att torka alla trävaror, så som alternativ-

kostnaden definieras här. I verkligheten betalas kostnaden för torkningen 

av intäkter från försäljning av alla sågverkets produkter och inte bara av 

intäkter från försäljning av träflis. Detta gäller även det fristående 

sågverket, men för det fristående sågverket räcker intäkterna från 

försäljning av träflis för att betala torkkostnaden och kassaflödet med 

dagens system blir positivt.  

Tabell 7.1 visar att det är lönsamt att investera i alla biodrivmedels-

anläggningar förutom i etanolanläggningen integrerad i det fristående 

sågverket. Alternativkostnaden i det fristående sågverkets etanolproduktion 

är lägre än i det integrerade fallet, dock endast med 0,7 MSEK per år.  Den 

investering som ger den största besparingen är metanolproduktion i 

klustret. 

Tabell 7.1. Alternativkostnad för investering i biodrivmedelsproduktion för studerade 

sågverk. Besparing vid investering avser det respektive sågverk skulle spara genom att 

producera biodrivmedel istället för att använda dagens system för att tillgodose 

värmebehovet. 

  Etanol 

 

Metanol 

 

Enhet 

  Kluster Fristående Kluster Fristående  

Kassaflöde dagens 

system -13,3 62,4 -13,3 62,4 MSEK/år 

Kassaflöde 

biodrivmedels-

produktion 68,3 61,7 252 209 MSEK/år 

Besparing vid 

investering 81,6 -0,715 265 146 MSEK/år 
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I Figur 7.1 presenteras hur återbetalningstiden varierar mellan fall-

studierna. Återbetalningstiden för soloanläggningarna är längre än vid 

integration med sågverk. För de integrerade biodrivmedelsanläggningarna 

är återbetalningstiden för metanolproduktion kortare än den för etanol-

produktion. I etanolfallstudien är det integration med det fristående 

sågverket som ger den kortare återbetalningstiden. Klustret är den 

anläggning i metanolfallstudien som ger den kortaste återbetalningstiden. 

 

Figur 7.1. Hur återbetalningstiden skiljer sig mellan de två fallstudierna. 

Figur 7.2 presenterar hur internrätan varierar mellan fallstudierna. 

Metanolfallstudien ger den högre internräntan i samtliga studerade fall. 

Internräntan för etanolfallstudien är knappt över kalkylräntan på 5%, det är 

det fristående sågverkets etanolanläggning som ger den högre internräntan. 

Den streckade linjen i figuren visar kalkylräntan. 
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Figur 7.2. Hur internräntan skiljer sig mellan de två fallstudierna. Den streckade linjen 

markerar kalkylräntan på 5%. 

I Figur 7.3 redovisas hur nettonuvärdet varierar mellan fallstudierna. 

Nettonuvärdet är högst för metanolfallstudien i samtliga studerade fall. 

Nettonuvärdet för etanolfallstudien är 1,0 och 14 MSEK för klustret 

respektive det fristående sågverkets etanolanläggning. För att etanol-

anläggningarna ska få samma nettonuvärde som motsvarande metanol-

anläggning skulle produktionskostnaden behöva sänkas från 10,3 

respektive 10,0 till 1,6 respektive 1,7 SEK per liter etanol för klustret och 

det fristående sågverket. 
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Figur 7.3. Hur nettonuvärdet skiljer sig mellan de två fallstudierna. 

7.2 Resursmässiga aspekter 

Två olika uppskattningar för biodrivmedelsproduktionen har genomförts: 

en uppskattning som utgår från mängden tillgänglig skogsbiomassa och en 

uppskattning som utgår från sågverk i Sverige. I den första uppskattningen 

delas potentialen upp i långsiktig och kortsiktig potential. Dessa delas upp 

ytterligare i potential utan stubbar och stamved, potential utan stamved och 

total potential. 

Potentialen för etanol- och metanolframställning presenteras i Tabell 7.2. 

Dessa potentialer är beräknade utifrån uppskattningar av potentiellt ökat 

uttag av biomassa från skogen från SOU (2013), se Avsnitt 2.5. Verknings-

graden för omvandling av träflis till biodrivmedel är 23 och 60% för 

etanolproduktion respektive metanolproduktion vid beräkningarna. 

Tabell 7.2. Kortsiktig och långsiktig potential för etanol- och metanolframställning 

beräknad efter vald process effektivitet. 

 Etanol  Metanol  Enhet 

Tidsaspekt Kortsiktigt Långsiktigt Kortsiktigt Långsiktigt  

Potential utan 

stubbar och 

stamved 3,8 6,3 10 17 TWh/år 

Potential utan 

stamved 8,4 12 22 33 TWh/år 

Total potential 8,4 29 22 78 TWh/år 
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2014-års konsumtion av bensin och diesel presenteras i Figur 7.4 och Figur 

7.5. I figurerna redovisas även etanol och metanols potential att ersätta 

konsumtionen av bensin och diesel utifrån potentialerna som presenteras i 

Tabell 7.2. Det antas att den framtida konsumtionen av bensin och diesel är 

konstant 32 respektive 45 TWh i figurerna. Vid jämförelsen antas att 

1 MWh av biodrivmedel kan ersätta 1 MWh fossilt bränsle. Detta är inte 

nödvändigtvis fallet eftersom att förbränningsmotorns effektivitet är 

beroende av bränslets egenskaper. 

På kort sikt kan etanol ersätta 5% av bensin- och dieselkonsumtionen om 

inte några stubbar eller stamved används till biodrivmedelsproduktion. 

Motsvarande siffra för metanol är 13%. Om den totala potentialen utnyttjas 

kan etanol ersätta 11% och metanol 29% av bensin- och diesel-

konsumtionen på kort sikt. Detta är att jämföra med de 25-35 TWh 

biodrivmedel som Börjesson m.fl. (2013) uppskattar att det är möjligt att 

producera med dagens förutsättningar. Potentialen utan stamved och den 

totala potentialen är lika stora på kort sikt. 

På lång sikt kan etanol ersätta 38% av bensin- och dieselkonsumtionen om 

både stubbar och stamved används till etanolproduktion. Om hela 

potentialen för ökat biomassauttag används till metanolproduktion kan hela 

bensin- och dieselkonsumtionen ersättas med metanol.  

 

Figur 7.4. Potential att ersätta bensin och diesel med etanol eller metanol på lång sikt. 

Med Dagens system avses 2014-års konsumtion av bensin och diesel. 
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Figur 7.5. Potential för att ersätta bensin och diesel med etanol eller metanol på lång 

sikt. Med Dagens system avses 2014-års konsumtion av bensin och diesel. 

Eftersom den här studien fokuserar på biodrivmedelsproduktion integrerat i 

sågverk genomförs också en potentialuppskattning för sågverksintegrerad 

produktion. Utifrån dagens sågverksproduktion tas nyckeltal för 

värmebehov och träflisproduktion fram. De nyckeltal som används för att 

göra en grov uppskattning om den sågverksintegrerade biodrivmedels-

potentialen fås från undersökningen av skogsindustrier i Norrland. 

Nyckeltalet för värmebehovet är 0,18 MWh per m
3
 trävaror och nyckeltalet 

för mängden träflis i sågverken är 0,59 m
3
 träflis per m

3
 trävaror. När 

värmebehovet för Sveriges alla sågverk är uppskattat används modellerna 

från fallstudierna för att uppskatta hur mycket träflis som krävs för att 

tillverka biodrivmedel och tillgodose det uppskattade värmebehovet. Den 

mängd träflis som krävs jämförs sedan med hur mycket träflis som med 

nyckeltalen uppskattas finnas tillgänglig i sågverken, se Tabell 7.3.  

Det finns tillräckligt med träflis i Sveriges sågverk för att tillgodose det 

totala värmebehovet i Sveriges sågverk, detta eftersom differensen i Tabell 

7.3 är positiv. Som fallstudierna visat kan det dock vara så att vissa 

sågverk behöver köpa träflis från andra sågverk för att värmebehovet ska 

kunna tillgodoses. I Tabell 7.3 presenteras även hur mycket biodrivmedel 

som potentiellt kan tillverkas integrerat med sågverk. 

Andelen biodrivmedel som kan produceras, om alla Sveriges sågverk 

integreras med biodrivmedelsproduktion, är 2,7 och 7,3 TWh etanol 

respektive metanol. Detta motsvarar 3,6 respektive 9,5 % av 2014-års 

förbrukning av bensin och diesel i transportsektorn. 
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Tabell 7.3. Förbrukad mängd träflis i Sverige vid produktion av biodrivmedel integrerat 

i sågverk dimensionerat för att tillgodose det totala värmebehovet i samtliga sågverk 

som producerar över 100 000 m
3
 trävaror per år. 

 Etanol Metanol Enhet 

Tillgänglig träflis 13 13 TWh 

Förbrukad träflis 12 12 TWh 

Differens mellan 

tillgänglig och förbrukad 

mängd träflis 0,97 0,95 TWh 

Biodrivmedel 2,7 7,3 TWh 

7.3 Miljöaspekter 

Tabell 7.4 visar olika bränslens utsläpp av växthusgaser och hur utsläppen 

kan minska om 1 MWh bensin ersätts med 1 MWh etanol respektive 

metanol. Med Ekvation (3.3.7) kan minskningen av koldioxidekvivalenter 

beräknas jämfört med produktion och användning av fossila bränslen. 

Ingående värden finns i Bilaga 5 och resultatet presenteras i Tabell 7.4. 

Utsläppsminskningen från metanol är större än för etanol. De utsläpp som 

biodrivmedlen ger upphov till kommer från produktion av råvara och 

biodrivmedlet samt transport av råvara och biodrivmedel. 

Tabell 7.4. Olika drivmedels växthusgasutsläpp  

Bränsle Utsläpp av växthusgaser [kg 

CO2-ekvivalenter/MWh]  

Minskning av växthusgasutsläpp 

[%] 

Bensin 302 0,0 

Etanol 61,2 80 

Metanol 1,4 94 

Minskningen av utsläpp av koldioxidekvivalenter jämfört med utsläpp från 

personbilar i Sverige år 2013 från det studerade klustret och det fristående 

sågverket är 33 respektive 28 kton för etanolfallstudien. 

Soloanläggningarna i metanolfallstudien ger en minskning med 110 och  

86 kton för klustret respektive det fristående sågverket. Eftersom 

soloanläggningarna har skalats efter klustret och det fristående sågverket i 

metanolfallstudien ger de samma utsläppsminskning som 

metanolproduktionen integrerat i klustret respektive det fristående 

sågverket. I Sverige släpptes det år 2013 ut 11 000 kton 

koldioxidekvivalenter från personbilar. 
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Från ett resursmässigt perspektiv beräknades det fram hur mycket etanol 

respektive metanol som kan produceras på kort och lång sikt vid tre olika 

nivåer: totalt, utan stamved samt utan stamved och stubbar. Utifrån detta 

beräknas den potentiella utsläppsminskningen av koldioxidekvivalenter. 

Detta sker även för potentialen att producera biodrivmedel integrerat i 

samtliga sågverk i Sverige. Via integrationen kan en utsläppsminskning på 

660 och 2 100 kton koldioxidekvivalenter för etanol- respektive 

metanolproduktion uppnås. 

Resultatet från potentialbedömningen från ett ökat uttag av biomassa från 

skogen på kort sikt presenteras i Figur 7.6. I figuren är utsläpps-

minskningen för potentialbedömningen utan stamved och den totala 

potentialen lika stor, detta beror på att potentialen på kort sikt inte tar med 

någon stamved i uppskattningen. Figuren visar även tydligt att det är 

metanol som har potentialen att minska utsläppen mest. 

 

Figur 7.6. Minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter på kort sikt i Sverige jämfört med 

2013-års nivå totalt från transportsektorn. 

I Figur 7.7 visas den potentiella utsläppsminskningen på lång sikt, 

motsvarande Figur 7.6. Det är även på lång sikt metanol som har 

potentialen att bidra med den största minskningen av utsläpp.  
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Figur 7.7. Minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter på lång sikt i Sverige jämfört med 

2013-års nivå totalt från transportsektorn. 
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8 Diskussion 

I och med en integration av biodrivmedelsproduktion i sågverk påverkas 

sågverkens verksamhet. Torkprocessens värmekälla byts ut vilket 

potentiellt kan påverka produktionen av trävaror vid ett driftstopp i 

biodrivmedelsanläggningen. Träflisens användningsområde påverkas även 

eftersom den istället för att säljas används till att producera biodrivmedel. 

Sågverket behöver även eventuellt köpa in mer träflis. Om sågverket 

behöver köpa in träflis eller inte beror på sågverkets värmebehov och 

storlek. Beroende av vilket biobränsle som produceras kan förutom 

biobränsle även el säljas och beroende på sågverkets lokalisering kan även 

fjärrvärme säljas till intilliggande nät. Detta innebär att sågverket får 

intäkter från flera olika marknader, dock är de fortfarande beroende av att 

sälja sina nuvarande produkter. 

Vid undersökningen av skogsindustrier i Norrland har Skogsstyrelsens 

information om sågverk, massa- och pappersbruk använts. Detta för att 

garantera att alla större sågverk och samtliga massa- och pappersbruk 

identifieras. Vid den kartläggning som skogsstyrelsen genomfört har 

elcertifikatsystemet samt information från Avfall Sverige, Svebio och 

Bioenergi själva använts. Detta innebär att uppgifter från vissa företag kan 

vara mer undersökta och mer specificerade än andra företags uppgifter. 

Antagandet om att produktionstiden för samtliga anläggningar är lika är en 

förenkling av verkligheten. Då det visade sig att driftstiden i hög grad 

påverkar resultatet gjordes dock detta antagande. Detta för att syftet med 

detta projekt är att undersöka biodrivmedelsproduktion integrerat i sågverk 

i kluster såväl som fristående och då måste driftstiden vara lika för att få 

jämförbara resultat. Den kortare driftstiden valdes eftersom detta inte 

överskattar potentialen. 

Resultatet från fallstudierna är beroende av att det som anges om de valda 

processerna i artiklarna stämmer. Vid val av process studerades endast 

processer i artiklar som publicerats i vetenskapliga tidsskrifter eftersom 

dessa är granskade innan publicering av utomstående parter som är insatta i 

ämnet. I de artiklar som använts är investeringskostnaderna lägre än vad 

som kan antas för den första anläggningen som byggs. Detta innebär att de 

investeringskostnader som presenteras här är lägre än kostnaden för den 

första kommersiella anläggningen som byggs. 

8.1 Etanol 

Processen som etanolfallstudien skalas efter valdes eftersom den 

presenterar energibalanser och förhållanden under alla delar av processen. 
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Processen är även storleksmässigt lämplig utifrån andel träflis som finns 

tillgängligt i studerade sågverk. Dessutom har processen en 

kraftvärmeanläggning där ligninet från processen bränns för att producera 

processånga samt el. Detta underlättade de modifikationer som behövde 

göras för att integrera etanolproduktionen i ett sågverk. Dock används 

träflis från lövträd i artikeln medan träflisen i studerade sågverk kommer 

från barrträd. Detta påverkar utbytet mellan jäsbara sockerarter till etanol. 

Barrträd innehåller mindre pentos än lövträd som är det ämne som är 

svårnedbrytbart vilket borde ge ett större utbyte mellan sockerarterna och 

etanolen. I beräkningarna antas att processens utbyte är oberoende av om 

poppel eller barrträd används som råvara. Detta innebär att utbytet mest 

troligt är underskattat eftersom barrträd teoretiskt ger ett högre utbyte 

mellan sockerarterna och etanolen.  

I den valda processen är det antagna utbytet mellan sockerarter och etanol 

lågt jämfört med litteraturen vilket medför en stor potential för förbättring. 

I känslighetsanalysen pekades dessutom intäkterna från etanolförsäljning 

ut som den parameter som har störts inverkan på resultatet. Detta medför 

att en mindre ökning av etanolproduktion har stort utslag på lönsamheten.  

För att kunna förse hela sågverkets värmebehov behövde turbinen i den 

valda processen bytas ut till en mottrycksturbin eftersom inte tillräckligt 

med värme kan tas ut via kondensdrift. Med en mottrycksturbin kan även 

värmeuttaget till sågverket ske vid optimal temperaturnivå. Detta gav ett 

överskott av el i klustret medan det fristående sågverket behöver köpa in el. 

Linjära förhållanden antas för samtliga anläggningar. Klustret och det 

fristående sågverkets etanolproduktion är ungefär lika stor som den valda 

processen och därmed är linjära förhållanden en bra approximation. I 

samtliga studerade integrationer är den mängd träflis som finns tillgängligt 

i specifikt sågverk inte tillräcklig för att behovet av värme ska kunna 

tillgodoses. Det är klustret som behöver köpa in mest träflis eftersom det 

har den större etanolanläggningen samt mindre mängd tillgänglig träflis. 

Detta tyder på att samtliga sågverk i denna storlek behöver köpa in extra 

träflis vid investering i denna typ av etanolanläggning. 

Energibalansen för de två studerade fallen i etanolfallstudien visar att 

klustret har den högsta totalverkningsgraden. Detta beror på att klustret 

producerar överskottsel samt har möjligheten att ta ut värme till 

intilliggande fjärrvärmenät. Eftersom modellerna för de olika fallen i 

fallstudien skalats efter samma process är verkningsgraden för 

etanolproduktionen likadan för klustret och det fristående sågverket. 
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Det var en stor variation mellan olika investeringsuppskattningar i 

litteraturen, dock var de flesta uppskattningar i det lägre spannet och därför 

valdes även investeringskostnaderna i det spannet. Det var endast 

kraftvärmeverkets investeringskostnad från Eriksson och Kjellgren (2010) 

som orsakade det stora spannet. Det gick inte att utreda vad de stora 

skillnaderna berodde på eftersom investeringskostnaderna var angivna i 

klumpsummor. 

Produktionskostnaden för etanol ligger mellan 7-8 SEK per liter 

bensinekvivalenter enligt litteraturen. För klustret och det fristående 

sågverket hamnade produktionskostnaden kring 10 SEK per liter 

bensinekvivalenter. Detta innebär att en del kostnader kan vara 

överskattade, då den integrerade produktionen borde ge en lägre 

produktionskostnad än den i litteraturen, eftersom en del av träflisen antas 

vara gratis i och med utbytet med sågverket. Därmed kan de antagna 

produktionskostnaderna i fallstudien vara överskattade, vilket skulle 

innebära att lönsamheten kan vara högre än det som framkommer i 

fallstudien. Den potentiella överskattningen av produktionskostnaderna 

kan bero på att det är flera olika studier som använts vid kostnads-

beräkningarna. 

Avseende återbetalningstid och internränta är klustret och det fristående 

sågverket likvärdiga. Det som skiljer dem åt är nettonuvärdet som är högre 

för det fristående sågverket. Om soloanläggningen skalats efter de 

integrerade anläggningarna skulle etanolpriset behöva öka med 3 SEK per 

liter etanol. Alternativt att träflispriset skulle minska med 126 och 138 

SEK per MWh för en soloanläggning dimensionerad efter klustret 

respektive det fristående sågverkets integrerade anläggningar för att bli 

lönsam. 

Det finns flera sätt att öka lönsamheten för en etanolanläggning. Det nämns 

i teorin att etanolproduktion kräver att alla biprodukter tas tillvara på för att 

få en lönsam produktion. Den måste även ske i samproduktion med andra 

produkter. I den studerade etanolfallstudien tas endast ligninet tillvara på 

för värme- och elproduktion. Det finns även mycket avfallsvatten som kan 

tas tillvara för att producera biogas samt minska andelen färskvatten om 

behöver tillsättas under processens gång. I den studerade processen 

används inte avfallsvattnet alls. Lignin kan också användas som värdefull 

råvara till exempel pellets och kolfiber. Vid en integrerad etanolproduktion 

skulle då bark kunna användas för värme- och elproduktion istället. 

Ligninpellets skulle då kunna öka lönsamheten om de kan säljas för ett 
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högre pris än barken inkluderat produktionskostnaden för pelletsen. Detta 

skulle dock påverka dagens användare av bark. 

Potentialen för etanolproduktion via SHF är förmodligen större än vad som 

framkommer i denna fallstudie på grund av låga utbyten. Det produceras 

inte heller biogas av det avfallsvatten som bildas vilket skulle kunna öka 

intäkterna samt verkningsgraden för anläggningen. 

8.2 Metanol 

Hannulas (2015) process valdes eftersom mycket information om 

metanolframställningen framgår i artikeln. Dessutom finns ekonomiska 

antaganden och beräkningar redovisade. I den valda processen används 

skogsrester som råvara till metanolframställningen och sammansättningen 

skiljer sig något från den tall som kan förväntas fås från sågverken. 

Eftersom skillnaden mellan tall och skogsrester kan anses vara marginell 

har det inte tagits hänsyn till skillnaderna i beräkningarna. Detta är dock en 

förenkling och sammansättningen av den träflis som faktiskt finns hos 

respektive sågverk kommer att påverka syntesgasens sammansättning och 

därmed hela metanolprocessen. I den valda processen kan 60% av 

biomassan omvandlas till metanol. Detta är i det högre spannet av utbyte 

som anges i litteraturen (50-60%), vilket innebär att mängden metanol som 

kan produceras är hög. Konsekvenserna av detta är att om en process som 

inte är lika effektiv byggs kommer den inte vara lika lönsam som de 

anläggningar som presenteras här. 

Vidare antas med stöd i litteraturen att det inte behöver tillsättas någon 

energi vid destilleringen, något som kan kräva en närmare undersökning i 

framtida studier. Renhetsgraden antas dessutom vara samma som i den 

valda processen, ”kemisk renhet”, men för fordonsbränslen behövs endast 

fordonskvalitet. Detta innebär att kostnaden för destilleringssteget kan vara 

överskattad och mängden metanol underskattad. Med ändrad renhetsgrad 

ändras även värmevärdet på den producerade metanolen. 

Eftersom de integrerade anläggningarnas metanolproduktion är ungefär 

lika stora som den valda processens produktion är linjära förhållanden en 

bra approximation. Modellen som tagits fram för ångcykeln innan 

modifieringarna anses vara tillräckligt lik den valda processens ångcykel 

för att de ska vara jämförbara. Hannula (2015) skriver även att det finns 

utrymme för att effektivisera processens ångcykel och detsamma gäller för 

den modell som använts i metanolfallstudien. Det höjda trycket i 

matarvattentanken från den valda processens 2 bar till modellens 5 bar kan 

innebära att modellens matarvattentank är dyrare än Hannulas (2015), 
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vilket inte har tagits hänsyn till i de ekonomiska beräkningarna. Kostnader 

för extra värmeväxlare, rördragning och andra ändringar i ångcykeln har 

inte heller beaktats i de ekonomiska kalkylerna. 

Energibalansen i Tabell 6.1 visar att båda de integrerade anläggningarna 

behöver mer träflis än vad som finns tillgängligt i respektive sågverk. Detta 

skulle kunna vara genomgående för alla sågverk i denna storlek. I Tabell 

6.1 framgår även att den valda processens ångcykel har betydligt mer 

spillvärme än den som applicerats för de undersökta metanol-

anläggningarna. Det framgår tydligt att soloanläggningarna ger upphov till 

större energiförluster än de integrerade anläggningarna. 

Soloanläggningarna tillverkar dock mer el än de integrerade och därmed 

blir nettoproduktionen av el mindre negativ för de anläggningarna. 

Eftersom soloanläggningarnas lönsamhet ökar med dess storlek måste en 

sammanvägning av hur mycket spillvärme som kan accepteras vägas mot 

vinsterna med en större anläggning. Detta moment har uteslutits ur studien 

eftersom soloanläggningarna ska vara jämförbara med de integrerade 

anläggningarna. I Tabell 6.1 presenteras även de beräknade verknings-

graderna för respektive anläggning. Verkningsgraden för klustret och det 

fristående sågverkets biodrivmedelsproduktion är höga jämfört med 

referensfallet och soloanläggningarna. Detta beror på att mycket energi kan 

tas tillvara av sågverken och eventuellt fjärrvärmenät. 

Utifrån de ekonomiska resultaten framgår att klustret har högst lönsamhet 

av de undersökta anläggningarna med avseende på återbetalningstid, 

internränta och nettonuvärde. Det fristående sågverkets metanolanläggning 

är dock nästan lika lönsam och det går inte att utesluta att ett annat 

fristående sågverk (med högre träflisproduktion i förhållande till 

värmebehovet) kan ha en lönsammare biodrivmedelsproduktion än 

klustret. Klustret har en högre investeringskostnad än det fristående 

sågverkets metanolanläggning och kräver därmed att sågverket har de 

ekonomiska förutsättningarna för en högre investeringskostnad. Jämfört 

med storleken på Hannulas (2015) verk (200 MW metanolproduktion) för 

de ekonomiska beräkningarna är storleken på de undersökta 

anläggningarna mindre. Denna storleksskillnad kan påverka kostnaden för 

enheterna på fler sätt än vad som tas hänsyn till med skalfaktorn. Trots 

storleksskillnaden användes kostnader från Hannula (2015) eftersom alla 

kostnader för det specifika processchemat finns redovisade vilket minskar 

risken för att någon kostnad exkluderas.  

Produktionskostnaden för metanol i de integrerade anläggningarna är låg 

jämfört med den kostnad som uppskattas i litteraturen medan de två 
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soloanläggningarna har en produktionskostnad som ligger inom eller strax 

över det angivna intervallet. Detta är en följd av integreringen med 

sågverket som innebär att kostnaden för träflis är lägre för de integrerade 

anläggningarna då en del av träflisen som används för produktion kan fås 

från sågverket och anses vara gratis. 

8.3 Systemanalys 

Sågverk lämpar sig för integrering av biodrivmedelsproduktion eftersom 

de redan har den infrastruktur som krävs för att hantera stora mängder 

biomassa. Dessutom kan en biprodukt från sågverket användas direkt på 

plats istället för att transporteras för försäljning. Ett visst motstånd från 

industrierna kan dock uppkomma eftersom en integration skulle påverka 

huvudproduktionen. Detta beror på att den viktiga torkprocessen blir 

beroende av biodrivmedelsanläggningen. Det är även fler komponenter 

som kan orsaka oplanerade driftsstopp än om exempelvis en värmepanna 

används. För att undvika att torkprocessen påverkas av ett oförutsett 

driftsstopp skulle en reservpanna kunna installeras om det inte finns 

möjlighet att använda det gamla uppvärmningssystemet. 

Idag säljs den största delen av den träflis som sågverken producerar till 

massa- och pappersbruk som fiberråvara men även mindre volymer till 

kraftvärmeverk och pelletstillverkare. I och med en integration av 

biodrivmedelsproduktion i sågverk skulle försäljningen av träflis till 

massa- och pappersbruk minska eller upphöra. För att kunna fortsätta 

bedriva sin verksamhet behöver bruken skaffa sig den träflis de behöver 

från andra leverantörer. Detta skulle kunna leda till fler transporter om 

träflisen måste fraktas längre än tidigare. Det skulle också kunna innebära 

att mer skog behöver avverkas för att tillgodose behovet av fiberråvara. Ett 

ökat uttag av biomassa från skogen påverkar potentialen för framtida uttag 

och kan också ha inverkan på Sveriges miljömål. Vissa branscher inom 

pappersindustrin har en minskande efterfrågan på sina produkter, till 

exempel tidningspapper. Detta skulle kunna medföra ett minskat behov av 

träflis i massa- och pappersindustrin. 

Kraftvärmeverken och pelletstillverkarna påverkas inte i samma 

utsträckning som massa- och pappersbruken eftersom de endast köper 

mindre volymer av träflis. De använder övriga biprodukter från sågverken 

som bark och sågspån som huvudråvara. Dock kan det underskott som 

möjligtvis uppstår ersättas av den bark och sågspån som en del sågverk 

idag bränner i värmepannor för att tillgodose sitt värmebehov.  
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För klustret som helhet kan en integrering av biodrivmedelsproduktion 

potentiellt ge en lägre effektivitet och lönsamhet. Detta eftersom den värme 

som sågverket behöver redan produceras av massa- och pappersbruket som 

en följd av deras produktion. Däremot kan mer värme säljas till fjärrvärme-

nätet, vilket kan leda till att mindre råvara behövs till fjärrvärmeproduktion 

i befintliga kraftvärmeverk. Detta beror dock på vilket värmebehov som 

finns i fjärrvärmenätet. Det intilliggande massa- och pappersbruket kan 

sälja mer värme till fjärrvärmenätet om inte sågverket använder överskotts-

värmen från bruket längre vilket även skulle kunna innebära att värme-

behovet i fjärrvärmenätet täcks av överskottsvärmen från bruket.  

Från ett systemperspektiv har etanol flera fördelar gentemot metanol i 

dagens samhälle. Etanol finns redan på marknaden och är därför redan 

känd av kundkretsen. Det finns även motorer och bilar som drivs av etanol 

och det är ett beprövat bränsle. Transport- och distributionssystem finns 

redan vilket underlättar implementeringen av andra generationens etanol 

eftersom samma system kan användas. Eftersom etanol finns på 

marknaden finns även nödvändig kunskap om hur bränslet ska hanteras. 

Metanol har inte dessa fördelar, men kan användas i etanolmotorer med 

mindre modifieringar, till exempel kan vissa material behöva bytas ut för 

att minska risken för korrosion. Det kan även användas till annat än 

drivmedel, till exempel framtagning av kemikalier och material. Från 

metanol kan också flera andra biodrivmedel framställas som DME och 

RME. Detta innebär att om marknaden för metanol inte utvecklas kan 

andra biodrivmedel eller produkter produceras. 

8.3.1 Ekonomiska aspekter 

Investeringskostnaden för etanolanläggningen är lägre än för metanol-

anläggningen. Detta påverkar valet av teknik vid en investering eftersom 

metanolanläggningen kräver ett högre startkapital. Det ger en fördel för 

etanolanläggningen eftersom den kräver en lägre investeringskostnad och 

därmed kan bli aktuell för fler sågverk. 

Då de undersökta biodrivmedelsteknikerna är nya tekniker som inte finns 

kommersiellt än kommer investeringskostnaden bli lägre allteftersom 

kommersiella anläggningar tas i bruk. Detta skulle påverka lönsamheten 

positivt eftersom en lägre investeringskostnad gör att investeringen lönar 

sig snabbare. Anledningen till att investeringskostnaden ofta blir lägre 

desto fler anläggningar som byggs är att tekniken utvecklas och optimeras 

allteftersom fler anläggningar tas i bruk. Produktionskostnaden för etanol-

anläggningarna kan dock vara överskattade vilket innebär att de kan vara 
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mer lönsamma än vad som framkommer i fallstudien. Om produktions-

kostnaderna sänks så att samma nettonuvärde som motsvarande 

metanolanläggning har blir de integrerade etanolanläggningarnas 

återbetalningstid kortare och internränta högre än motsvarande 

metanolanläggning. Det är dock inte troligt eftersom att det kräver att 

produktionskostnaderna mer än halveras. 

Lönsamheten för alla anläggningarna är mest beroende av intäkterna från 

respektive biodrivmedel. Detta innebär att priset på biodrivmedlet måste 

uppskattas med stor noggrannhet vid en eventuell investering. Bensinpriset 

har i detta projekt antagits vara den framtida betalningsviljan för 

biodrivmedel eftersom det är vad människor idag är beredda att betala för 

sitt bränsle. För biodrivmedelspriset har det även antagits att det är 

skattebefriat från energi- och koldioxidskatt, vilket inte nödvändigtvis är 

fallet i framtiden. Om biodrivmedlen inte är skattebefriade ändras 

resultaten i detta projekt kraftigt. Eftersom Sverige har som mål att år 2030 

ha en fossilfri fordonsflotta är det troligt att satsningar kommer att göras på 

biodrivmedel, dock är det ovisst hur en sådan satsning kan se ut. Det är 

därmed även en viktig aspekt att de styrmedel som gäller för biodrivmedel 

är tydliga och gäller på lång sikt. 

För alla fall är en investering i biodrivmedelsproduktion mer lönsam än att 

sälja träflisen och fortsätta med dagens uppvärmningssystem förutom 

etanolproduktion integrerat i det fristående sågverket. Detta innebär att det 

kan vara nödvändigt att undersöka biodrivmedelsproduktion i andra 

sågverk än de som redovisas här. Det sågverk som skulle vara mest 

lämplig för en integration är ett sågverk med lågt värmebehov och som 

producerar mycket träflis, dock måste det ha en god effektivitet för att 

kunna producera trävaror på ett konkurrenskraftigt sätt. 

De ekonomiska förutsättningarna för att investera i biodrivmedels-

produktion integrerat i sågverk finns. Vad gäller återbetalningstid, 

internränta och nettonuvärde är en investering i metanolproduktion mer 

lönsamt. Metanol måste dock till skillnad från etanol implementeras i 

branschen och hos konsumenterna.  

8.3.2 Resursmässiga aspekter 

Potentialen att producera biodrivmedel i framtiden beror på hur stort 

uttaget av biomassa från skogen kan vara. De tre studerade potentialerna 

visar på att det finns flera olika uppskattningar av hur stort detta uttag kan 

vara. Exempelvis kan stamved användas till andra produkter som inte kan 

tillverkas av andra delar av trädet.  Av stamved kan plank tillverkas som 
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inte kan produceras från grot. Den klena stamveden kan dock inte 

användas för produktion av plank eftersom den inte har den kvalitet som 

krävs. Ett uttag av stubbar påverkar miljökvalitetsmålen negativt, därför 

undersöktes potentialen om alla stubbar lämnas kvar i skogen samt om 

ingen stamved används till biodrivmedelsproduktion, dock inkluderas den 

klena stamveden. 

Den mängd biomassa som tas ut från skogen påverkar mängden 

biodrivmedel som potentiellt kan produceras i framtiden. Det är svårt att 

bedöma potentialen för ökat uttag av biomassa eftersom det är beroende av 

vilka delar av trädet som tas ut för biodrivmedelsproduktion. Det är därför 

osäkert om all dagens bensin- och dieselanvändning kan ersättas med 

biodrivmedel. Det är viktigt att ta hänsyn miljökvalitetsmålen och hur de 

påverkas av ett ökat uttag av biomassa. Omkringliggande åtgärder som 

exempelvis askåterföring och näringskompensation för skogen påverkar 

hur stort uttaget av biomassa kan vara i framtiden. Dessa åtgärder är en 

förutsättning för att ett ökat uttag av biomassa ska kunna ske på ett hållbart 

sätt. 

Den potential som finns i samtliga sågverk i Sverige idag är liten jämfört 

med den uppskattade potential som finns i skogen på kort och lång sikt. 

Om all träflis som produceras idag i sågverken används till 

biodrivmedelsproduktion skulle övriga träflisförbrukare behöva köpa in sin 

träflis från annat håll alternativt ta ut mer massaved ur skogen för att 

tillgodose behovet. Det är inte troligt att alla sågverk investerar i 

biodrivmedelsproduktion i framtiden och därmed kommer inte all träflis 

behöva ersättas samt att det finns potential att öka uttaget av biomassa från 

skogen. 

Eftersom all bensin och diesel inte används inom fordonstrafiken 

(exempelvis arbetsmaskiner, gräsklippare och motorsågar) är det inte 

säkert att det är möjligt att ersätta all bensin och diesel. Överflödet av 

biodrivmedel kan då säljas till en internationell marknad eller så kan 

råvaran som används för att producera biodrivmedlet användas av andra 

industrier. Ytterligare ett alternativ skulle vara att lämna biomassan i 

skogen, vilket skulle kunna ha positiva konsekvenser för flera av 

miljökvalitetsmålen. 

För att nå målet om en fossilfri fordonsflotta år 2030 måste andra 

förnyelsebara drivmedel produceras. Detta eftersom det inte är troligt att 

den totala uppskattade potentialen kan användas för biodrivmedels-

produktion och därmed kan inte produktionen av biodrivmedel ersätta all 

bensin- och dieselanvändning 2014. Däremot är ambitionen att 
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effektivisera användningen av drivmedel och därmed kommer kanske 

konsumtionen minska i framtiden. 

8.3.3 Miljömässiga aspekter 

Vid användning av etanol och metanol istället för fossila bränslen minskar 

utsläppen av växthusgaser. Etanol släpper ut mer koldioxidekvivalenter än 

metanol. Detta beror på hur de produceras. Den mängd biodrivmedel som 

kan produceras i studerade fallstudier och fall kan minska utsläppen av 

koldioxidekvivalenter i Sverige med 36-110 kton där det är metanol 

producerat i klustret som ger den högre minskningen. 

Vid potentialuppskattningen som gjordes för respektive fallstudie kunde 

metanol pekas ut som det biodrivmedel som potentiellt kan minska 

Sveriges koldioxidekvivalentutsläpp mest jämfört med 2013 års 

utsläppsnivåer. Europeiska Unionen (2009) har uppskattat utsläppen från 

produktion av etanol och metanol olika. Detta tillsammans med producerad 

mängd biodrivmedel är det som skiljer hur stor andel av dagens 

koldioxidutsläpp som kan minskas genom att ersätta fossilt bränsle med 

etanol respektive metanol. Det är också beroende av hur stort uttaget av 

biomassa från skogen kan vara. 

Förbränning av biodrivmedel istället för fossila bränslen kan ha positiva 

effekter för flera av Sveriges miljökvalitetsmål. Genom minskade utsläpp 

av partiklar påverkas miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” och ”Frisk 

luft” positivt, även ozonskiktet påverkas positivt av minskade utsläpp. 

Störst positiv effekt har ersättningen av fossilt bränsle för 

miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Dock kan vissa av 

miljökvalitetsmålen påverkas negativt som en följd av det ökade uttaget av 

biomassa. Exempelvis skulle målet om ”Levande skogar” påverkas. 
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9 Slutsatser 

Detta projekt har visat att det finns en potential att integrera 

biodrivmedelsproduktion med sågverk via ett utbyte av träflis mot värme. 

Från fallstudierna framkommer det att det undersökta klustret är det 

alternativ som ger högst verkningsgrad. Det är även klustret som är mest 

lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv i metanolfallstudien. Detta kan vara 

en följd av att värmebehovet är större i klustret vilket ger en större 

biodrivmedelsanläggning. Att klustret har möjlighet att sälja värme till ett 

fjärrvärmenät påverkar inte resultatet speciellt mycket. I etanolfallstudien 

är det etanolprodukton integrerat i det fristående sågverket som är mest 

lönsamt. Detta kan bero på att investeringskostnaden är lägre för det 

fristående sågverket jämfört med klustret. Intäkterna i klustret ökar inte i 

samma utsträckning som investeringskostnaderna vilket ger en lägre 

lönsamhet. 

Vid jämförelse mellan de två fallstudierna kan slutsatsen att etanol och 

metanol har olika för- och nackdelar dras. Etanol finns redan på marknaden 

och kan därmed lättare implanteras i större skala på marknaden jämfört 

med metanol. Ur ett ekonomiskt perspektiv har etanolanläggningen en 

lägre investeringskostnad än metanolen, men metanolinvesteringen ger ett 

högre nettonuvärde och internränta samt en kortare återbetalningstid. Av 

den mängd träflis som finns tillgänglig kan mest metanol produceras. Det 

är även metanolfallstudien som har den största potentialen att ersätta 

dagens bensin- och dieselförbrukning. På lång sikt om den totala 

potentialen utnyttjas kan etanol ersätta 38% och metanol 100% av bensin- 

och dieselkonsumtionen i Sverige 2014. Detta förutsätter dock att alla 

stubbar och all stamved används för biodrivmedelsproduktion. Om alla 

Sveriges sågverk integreras med biodrivmedelsproduktion kan 3,6 eller 

9,5% av bensin- och dieselkonsumtionen 2014 i Sverige ersättas.  

Det finns ekonomiska förutsättningar i dagens samhälle för att 

biodrivmedelsproduktion integrerat med sågverk ska kunna vara lönsamt. 

Av de undersökta sågverken var biodrivmedelsproduktionen lönsam med 

avseende på återbetalningstid, internränta och nettonuvärde för de fyra 

integrerade biodrivmedelsanläggningarna. Det är mer lönsamt att 

producera etanol eller metanol i en anläggning som är integrerad med ett 

sågverk än i en anläggning av samma storlek som inte är integrerad. Detta 

gäller under förutsättningen att biodrivmedel fortsatt kommer vara 

skattebefriade. 

Genom integration med klustret kan 20 MW etanol och 58 MW metanol 

produceras och genom integration med det fristående sågverket är 
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motsvarande produktion 17 MW respektive 46 MW. På lång sikt om den 

totala potentialen utnyttjas kan etanol och metanol ersätta 7 100 kton 

respektive 22 000 kon av Sveriges utsläpp av koldioxidekvivalenter. Etanol 

och metanol producerat i klustret kan minska utsläppen av koldioxid-

ekvivalenter med 43 respektive 110 kton. 

För att nå målet om en fossilfri fordonsflotta år 2030 måste andra 

förnyelsebara drivmedel produceras, eftersom det inte är troligt att den 

totala potentialen kan användas för biodrivmedelsproduktion. Alternativt 

att energibehovet i transportsektorn minskar genom exempelvis 

effektivisering av motorer eller förändrat beteende. 
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I 

 

Bilaga 1 - Miljökvalitetsmål 

Sveriges riksdag har antagit miljökvalitetsmål som anger vilket tillstånd 

som den svenska miljön ska få genom miljöarbetet (Miljö- och 

energidepartementet, 2015b), se Tabell 1. 

Tabell  1. Miljökvalitetsmålen och en kortfattad sammanfattning av vad de innebär 

(Miljö- och energidepartementet, 2015a). 

Miljökvalitetsmål Kortfattad beskrivning 

Begränsad 

klimatpåverkan 

Den globala medeltemperaturens höjning ska 

begränsas och koncentrationen av växthusgaser i 

atmosfären ska stabiliseras. 

Frisk luft Halterna av föroreningar i luften ska inte överskrida 

uppsatta riktvärden. 

Bara naturlig 

försurning 

Försurning från nedfall och markanvändning ska 

begränsas så att den försurande effekten underskrider 

vad mark och vatten tål 

Giftfri miljö Ämnen som förekommer i miljön ska inte hota 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden 

och halterna ska vara nära bakgrundsnivåerna.  

Myllrande våtmarker Våtmarkers vattenhushållande och ekologiska 

funktion ska bibehållas och bevaras 

Levande skogar Skogens värde för biologisk produktion ska skyddas, 

dess biologiska mångfald ska bevaras samt att sociala 

och kulturella värden ska värnas 

Ett rikt 

odlingslandskap 

Den biologiska produktionen och 

livsmedelsproduktionen på jordbruksmark och i 

odlingslandskap ska skyddas. Den biologiska 

mångfalden och kulturella värden ska stärkas och 

värnas 

Ingen övergödning Gödning av mark och vatten ska inte ha negativ 

inverkan på människors hälsa, förutsättningar för 

biologiska mångfalden eller möjligheter att nyttja 

mark och vatten allsidigt. 

Levande sjöar och 

vattendrag 

Sjöar och vattendrags ekologiska hållbarhet, 

biologiska mångfald, kulturmiljövärden och 

vattenhushållande funktion ska bevaras.  

Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska nyttjas på ett hållbart 

sätt och hållbar produktionsförmåga på lång sikt och 

den biologiska mångfalden ska bevaras.  

Storslagen fjällmiljö Fjällen ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 

ursprungsvärden och natur- upplevelse och 

kulturvärden. 



II 

 

God bebyggd miljö Den bebyggda miljön ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö och utformas så att en långsiktig 

god hushållning med resurser främjas. 

Grundvatten av god 

kvalitet 

Försörjningen av dricksvatten från grundvattnet ska 

vara god och säker. Grundvattnet ska även bidra till 

en god livsmiljö för flora och fauna i sjöar och 

vattendrag. 

Skyddande ozonskikt Ett långsiktigt skydd mot UV-strålning ska uppnås 

genom att ozonskiktet utvecklas. 

Säker strålmiljö Den biologiska mångfalden och människors hälsa ska 

skyddas från effekter från strålning som är skadliga. 

Ett rikt växt- och 

djurliv 

Den biologiska mångfalden ska nyttjas på ett hållbart 

sätt och bevaras. Ekosystem och livsmiljöer ska 

värnas. 

  



III 

 

Bilaga 2 - Bränslepriser och indirekta kostnader 

För att beräkna priset på metanol och etanol utgicks det från att 

betalningsviljan är motsvarande dagens bensinpris inklusive skatt. Med 

hjälp av bränslenas olika värmevärden kan antal bensinekvivalenter 

beräknas för etanol och metanol, resultatet presenteras i Tabell 2. I Tabell 2 

redovisas även beräknat etanol- och metanolpris i SEK per liter 

bensinekvivalenter.  

Tabell  2. Bensinekvivalenter och bränslepris 

Bränsle Bensinekvivalenter  

[L bränsle/L bensin] 

Bränslepris  

[SEK/L 

bensinekvivalenter] 

Bränslepris 

[SEK/MWh] 

Bensin 1 12,6 1400 

Etanol 1,6 8,0 1400 

Metanol 2,1 6,1 1400 

I Tabell 3 presenteras de procentsatser som används för beräkning av de 

indirekta kostnaderna, fasta och rörliga driftskostnader samt distributions- 

och tankningskostnader. Procentsatserna är en procent av de direkta 

kostnaderna. I Tabell 3 framgår även vilken annuitetsfaktor som använts. 

  



IV 

 

Tabell  3. Procentsatser och priser för investeringskostnader, driftskostnader och 

distributions- och tankningskostnader. Procentsatserna är en procent av de direkta 

kostnaderna. 

 Etanol Metanol Enhet Referens 

Procentsatser     

Ingenjörsarbete 

10 - % 

(Eriksson & Kjellström, 

2010) 

Indirekta kostnader - 12,5  (Hannula, 2015) 

Övrigt, 

bränsleanläggning 

10 30 % 

(Wingren, 2005) 

respektive 

(Hannula, 2015) 

Övrigt, 

kraftvärmeverk 14 - % 

(Eriksson & Kjellström, 

2010) 

Fasta 

driftkostnader     

Drift- och underhåll 

2 4 % 

(Eriksson & Kjellström, 

2010) respektive 

(Hannula, 2015) 

Rörliga 

driftskostnader     

Underhåll 

17 - SEK/MWh 

(Eriksson & Kjellström, 

2010) 

Arbetskraft 

13,8 - 

MSEK/år 

och person (Wingren, 2005) 

Distributions- och 

tankningskostnader 1,6 1,6 SEK/L (Börjesson m.fl., 2013) 

Annuitetsfaktor 0,0802 0,0802 - - 

  



V 

 

Bilaga 3 - Investeringskostnader och ekonomiska resultat 
för etanolfallstudien 

I Tabell 4 redovisas de beräknade direkta kostnaderna för etanolfallstudien 

med Ekvation (3.3.1) samt justering av priserna till 2014-års prisnivåer.  

Tabell  4. Direkta kostnader för etanolanläggningen med tillhörande kraftvärmeverk. 

 Referensfall 

Etanol-

anläggning 

Prisnivå 

2003 

(Wingren, 

2005)  

Referensfall 

kraftvärme-

verk 

Prisnivå 

2013 

(Müller-

Langer & 

Kaltschmitt, 

2015) 

Kluster 

Pris- 

nivå 

2014 

Fristående 

Pris- 

nivå 

2014 

Enhet 

Effekt 

EtOH - 12 20 13 MWLHV 

Massa 

torrträflis 200 000 - 130 000 110 000 ton/år 

Skalfaktor 0,7 0,7   - 

KPI 278 314 313 314 - 

Valuta - 8,9   EUR/SEK 

Direkta 

kostnader      

Kraftvärmev

erk - 190 280 250 MSEK 

Etanol-

anläggning 550 - 460 400 MSEK 

Totala 

direkta 

kostnader   740 650 MSEK 

I Tabell 5 presenteras investeringskostnad, fasta och rörliga driftskostnader 

samt intäkter. Även beräknade avskrivningar, brutto inkomst, skatt och 

kassaflöde. 

  



VI 

 

Tabell  5. Resultat från ekonomiska beräkningar 

 Etanol  Enhet 

 Kluster Fristående  

Investeringskostnad 850 750 MSEK 

Fasta 

driftskostnader 31 29 MSEK 

Rörliga 

driftskostnader 59 40 MSEK 

Distributions- och 

tankningskostnader 38 32 MSEK 

Intäkter 196 162 MSEK 

Avskrivningar 68 60 MSEK 

Bruttoinkomst 0,11 1,5 MSEK 

Skatt 0,024 0,33 MSEK 

Kassaflöde 68 62 MSEK 
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Bilaga 4 - Investeringskostnader och ekonomiska resultat 
för metanolfallstudien 

Tabell 6 visar hur utrustningens kostnader har skalats och i Tabell 7 

beskrivs vilken faktor som används vid valutaomvandling från EUR 2010 

till SEK 2014 samt vilket KPI som använts för att omvandla de direkta 

kostnaderna till 2014-års penningvärde. Tabell 7 visar även på skillnaden i 

storlek mellan referensfallet och metanolanläggningarna. 

Tabell  6. Utrustning för metanolanläggningarna, skalningsparameter och skalfaktor. 

AR (As Received) innebär en fukthalt på 50% och db att massflödet är på torr basis. 

Utrustning Använd 

skalningsparameter 

Skalfaktor 

Anläggningsarbeten Träflis [MWLHV AR] 0,85 

Syreproduktion Producerat syre [t/h] 0,5 

Förbehandling träflis Träflis [MWLHV AR] 0,31 

Förgasning Inmatad träflis [kg/s 

db] 

0,75 

Rökgasrening Träflis [MWLHV AR] 0,67 

Skiftreaktor Inmatad träflis i 

förgasaren [MWLHV] 

0,67 

Skrubber Träflis [MWLHV] 0,67 

Kompression av 

syntesgas 

Kompressorarbete 

[MWe] 

0,67 

AGR Träflis [MWLHV AR] 0,63 

Kraftvärmeverk Träflis [MWLHV AR] 0,8 

Ytterligare 

kompression av 

syntesgas 

Träflis [MWLHV AR] 0,7 

Syntesgasomvandling  Träflis [MWLHV AR] 0,85 

Destillering Metanol  [MWLHV] 0,88 

  



VIII 

 

Tabell  7. Beskrivning av metanolanläggningarnas storlek, valutaomvandling från EUR 

till SEK och KPI. 

 Referensfall 

[MSEK 

2010] 

(Hannula, 

2015) 

Klustret 

[MSEK 

2014] 

Fristående 

[MSEK 

2014] 

Enhet 

 

Källa 

Effekt 

MeOH 200 58 46 MW (Hannula, 2015) 

Massa 

träflis 5,9 5,8 4,5 kg/s  

Valuta 

9,5 - - 

EUR/SEK 

2010 

(”Valuta.se”, 

2015) 

KPI 

303 313 313  

(Statistiska 

Centralbyrån, 

2015) 

Tabell 8 visar den faktiska utrustningskostnaden inklusive 

installationskostnad för respektive metanolanläggning. Sista raden i Tabell 

8 visar den totala direkta kostnaden i 2014-års penningvärde. 

Soloanläggningarnas direkta kostnader är lika som de för motsvarande 

integrerad anläggning. 
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Tabell  8. Utrustningskostnad inklusive installationskostnad för de olika 

metanolanläggningarna och referensfallet. 

Utrustning Referensfall 

[MSEK 2010] 

(Hannula, 2015) 

Klustret 

[MSEK 2010] 

Fristående 

[MSEK 2010] 

Anläggningsarbeten 130 47 38 

Syreproduktion 270 140 130 

Förbehandling 

träflis 150 100 96 

Förgasning 430 170 140 

Rökgasrening 350 150 130 

Skiftreaktor 57 25 21 

Skrubber 76 33 28 

Kompression av 

syntesgas 95 42 35 

AGR 400 180 160 

Kraftvärmeverk 510 190 160 

Ytterligare 

kompression av 

syntesgas 29 12 10 

Syntesgas-

omvandling  

350 

120 100 

Destillering 130 45 36 

Summa  

[MSEK 2014]  3100 1300 1100 

I Tabell 9 redovisas kostnader, intäkter, skatt och kassaflöde för 

anläggningarna i metanolfallstudien. 
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Tabell  9. Kostnader, intäkter och kassaflöde för de olika metanolanläggningarna. 

 Metanol    Enhet 

 Kluster Fristående Solo 

kluster 

Solo 

fristående 

 

Investeringskostnad 2000 1700 2000 1700 MSEK 

Fasta 

driftskostnader 79 67 79 67 MSEK 

Rörliga 

driftskostnader 53 24 110 85 MSEK 

Distributions- och 

transportkostnader 140 110 140 110 MSEK 

Intäkter 550 430 550 430 MSEK 

Avskrivningar 160 130 160 130 MSEK 

Bruttoinkomst 120 95 64 35 MSEK 

Skatt 26 21 14 7,6 MSEK 

Kassaflöde 250 210 210 160 MSEK 
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Bilaga 5 - Värden för beräkning av utsläpp av 
koldioxidekvivalenter 

I Tabell  10 framgår vilka värden som använts vid beräkning av hur 

mycket utsläpp som uppstår vid produktion av etanol respektive metanol. 

Tabell  10. Variabler för beräkning av utsläpp av koldioxidekvivalenter från etanol 

respektive metanol (Europeiska Unionen, 2009). 

Symbol Variabel Värde Enhet 

  Etanol Metanol  

𝒆𝟏 På år fördelade utsläpp 

från förändringar av 

kollagret till följd av 

förändrad markanvändning 0 0 

kg koldioxid-

ekvivalenter/MWh 

𝒆𝒄𝒄𝒓 Utsläppsminskningar 

genom avskiljning och 

ersättning av koldioxid 0 0 

kg koldioxid-

ekvivalenter/MWh 

𝒆𝒄𝒄𝒔 Utsläppsminskningar 

genom avskiljning av 

koldioxid och geologisk 

lagring 0 0 

kg koldioxid-

ekvivalenter/MWh 

𝒆𝒆𝒄 Utsläpp från utvinning 

eller odling av råvaror 3,9 3,9 

kg koldioxid-

ekvivalenter/MWh 

𝒆𝒑

− 𝒆𝒆𝒆 

Utsläpp från bearbetning 

minus utsläppsminskning 

genom överskottsel vid 

kraftvärmeproduktion  43 0 

kg koldioxid-

ekvivalenter/MWh 

𝒆𝒔𝒄𝒂 Utsläppsminskningar 

genom beständig inlagring 

av kol i marken genom 

förbättrade 

jordbruksmetoder 0 0 

kg koldioxid-

ekvivalenter/MWh 

𝒆𝒕𝒅 Utsläpp från transport och 

distribution 14 14 

kg koldioxid-

ekvivalenter/MWh 

𝒆𝒖 Utsläpp från bränsle som 

används (antas vara noll 

för biodrivmedel) 0 0 

kg koldioxid-

ekvivalenter/MWh 

 


