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Alternativa drivmedel

Tillgång och kostnader

av Eva Gustavsson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 Linköping

SAMMANFATTNING

Syftet med denna skrift är att redovisa potentialer och kostnader för alternativa

drivmedel, i första hand för dem som tillverkas av biomassa. Uppgifterna har

huvudsakligen hämtats ur litteraturen, och i viss mån genom telefonförfrågningar.

Avgränsningen som görs är att behandla produktionskostnaderna utan skatter och

avgifter, samt att se till energiinnehållet i drivmedlet utan att beakta verkningsgrad

i motorn, vilken kan skilja sig för olika drivmedel.

Total energipotential i skogsråvara är 258 TWh/år. Av detta skulle i bästa fall

112 TWh kunna utnyttjas till energi. Jordbruket skulle kunna bidra med 51 - 59

TWh/år på lång sikt. Avfall och torv skulle kunna bidra med ytterligare

30 TWh/år. Dessa siffror gäller värmevärdet i råvarorna före omvandling till

drivmedel. Av detta skulle man kunna tillverka 80 TWh metanol eller 40 TWh

etanol + 50 TWh fastbränsle. Biogas från reningsverk, vass och rapsolja kan ge

någon TWh vardera per år. Dessa siffror är bedömningar som grundas på vissa

antaganden. Många bedömningar har gjorts och på vissa punkter skiljer sig upp-

fattningen mycket mellan olika författare. Det beror i stor utsträckning på hur stor

hänsyn som tas till ekologiska krav och andra faktorer. Två synsätt finns också på

tillgången till skogsråvara för energi: det ena går ut på att ju mer virke som tas ut

för massa och timmer, desto mer spill, grenar etc. blir tillgängligt för energi-

ändamål. Det andra synsättet innebär att ju mindre som tas ut till massa och tim-

mer desto mer blir det över till energi.

De alternativ som ser ut att kunna bli mest betydelsefulla är alkoholer, el och som

nischbränsle biogas. Vid valet av alternativ bör även hänsyn tas till miljöpåverkan

från de alternativa drivmedlen, vilken varierar mycket. En livscykelanalys som går

igenom alla aspekter från råvara till slutlig användning kan medföra stora vinster.

Därvid bör man också beakta om en råvara kan användas för ett eller flera andra

syften än energi innan energin till slut utvinns ur det s.k. avfallet.

Vätgas och bränsleceller befinner sig på ett så tidigt stadium i utvecklingen att det

är svårt att bedöma kostnaderna för dem.

Produktionskostnaderna ligger avsevärt lägre för fossila drivmedel än för biobase-

rade. Bensin kostar utan skatt 15-20 öre/kWh, diesel ca 12 öre/kWh och metanol

av biomassa beräknas kosta 45-50 öre/kWh. Vad beträffar etanol av biomassa

finns vitt spridda beräkningar, från 28 till 83 öre/kWh. Skillnaden mellan fossila

och alternativa drivmedel kan bero dels på mindre energisvinn för de fossila efter-

som de inte behöver omvandlas så mycket och dels på den mindre arbetsinsatsen.
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I

Avsättningsmöjligheterna för de biprodukter som bildas i omvandlingsprocesserna

är kritiska för vilken konkurrenskraft alternativen kommer att få. Exempel på

biprodukter är djurfoder, koldioxid för brandsläckare och drycker, fastbränsle och

fjärrvärme.

Det är osannolikt att hela bioenergipotentialen kan användas till drivmedel. Många

andra användningsområden konkurrerar om de knappa resurserna, bl.a. därför är

energieffektivisering viktigare än någonsin om energi- och miljöproblemen ska

kunna lösas.
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1 INLEDNING

Alternativa drivmedel kommer sannolikt att få betydligt större marknadsandelar i

framtiden än de har idag. Framför allt när det gäller att förbättra miljön, t.ex. sänka

utsläppen av koldioxid, kan biobränslen komma att spela en stor roll.

I valet av råvara för alternativa drivmedel och för andra energitillämpningar bör en

avvägning göras mellan många olika faktorer. Klimatarbetet, sysselsättning på

landsbygden, öppna landskap, naturvård och energieffektivitet är några sådana

aspekter (Jordbruket..., 1993). I det följande behandlas produktionspotential,

verkningsgrad och kostnader.

År 1992 förbrukades ca 71 TWh i form av bensin och diesel av vägtrafiken i

Sverige. Transportsektorns andel av energiförbrukningen har ökat under de

senaste decennierna, från 15 % år 1970 till drygt 23 % år 1992, vilket innebär ca

85 TWh under 1992 (Energiläget 1993, s. 19).
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2 SYFTE OCH AVGRÄNSNING

Syftet är att redovisa potentialer och kostnader för alternativa drivmedel, i första

hand för dem som tillverkas av biomassa. Uppgifter om produktionskapacitet och

-kostnader för de alternativa bränslena behövs för att kunna bedöma vilka mark-

nadsandelar de alternativa bränslena kommer att kunna ta. Dessa siffror är en för-

utsättning för att kunna beräkna framtida emissioner från trafiken. Uppgifterna har

huvudsakligen hämtats ur litteraturen, och i viss mån genom telefonförfrågningar.

En avgränsning görs till att se på kostnader och priser utan skatt. En annan

avgränsning är att endast potentialen i form av energikvantitet tas fram, dvs. det

faktum att 1 kWh av olika bränslen kan driva ett fordon olika långt beaktas inte.

Tekniska aspekter och emissioner ligger inte heller inom ramen för detta projekt.
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3 PRODUKTIONSKAPACITET

Tillgången varierar starkt allt efter typ av drivmedel. De fossila bränslena är änd-

liga och det kommer förr eller senare att bli nödvändigt att hitta ersättningar för

dem, när priset går upp för att tillgången blir knapp. De förnyelsebara energi-

källorna kan vi bara ta ut en måttlig mängd av per år, och uttaget ur t.ex. skogen

måste vi aktivt begränsa om den ska bli en uthållig energikälla. Världens totala

tillväxt av biomassa är tio gånger energiförbrukningen i världen, men endast en

del av detta kan utnyttjas (Life of fuels, 1992, s. 128). Etanol, biogas och rapsolja

framställs ur biomassa, emedan metanol kan produceras både med naturgas och

med biomassa som råvara.

De enda förnyelsebara energikällor som inte har biologiskt ursprung är sol, vind

och vattenkraft. Dessa kan inte omvandlas till drivmedel för fordon på annat sätt

än via el. Antingen kan då elen användas direkt för fordonsdrift eller till att fram-

ställa vätgas. Vattenkraften är i det närmaste fullt utnyttjad i Sverige, resterande

möjligheter till utbyggnad avstår man ifrån av naturvårdshänsyn. Sol och vind

skulle däremot kunna tas i anspråk i högre grad. Förutsättningarna för elproduk-

tion berörs i fortsättningen endast ytligt, eftersom det är ett komplext område som

skulle förtjäna en helt egen skrivelse.

I diskussionen om potentialen för biobränslen från skogs- och jordbruk är det vik-

tigt att hålla i minnet att ekonomin, efterfrågan och betalningsförmåga, styr

användningen. För att göra en rättvis bedömning av den möjliga tillgången på

biobränslen behövs en komplex modell som innefattar priser, export, import,

framtida teknikutveckling etc. även på andra områden än energiområdet. Detta

ligger emellertid utanför ramen för detta arbete. I det följande ansluter sig fram-

ställningen därför till det i refererad litteratur brukliga synsättet, med antagandet

att virkesuttaget för timmer och pappersmassa kommer att ligga kvar på en nivå

som är i samma storleksordning som nu.

Framställningen över biomassapotential delas upp på skogsbruk, jordbruk och

övrigt. Det är i och för sig lätt att lägga om åkermark till skogsmark, men tvärtom

är en mera komplicerad process. Åkermark kan ge högre energiavkastning och

mera flexibilitet i produktionen än skogsmark.

När energiinnehållet i skogsråvara och energigrödor anges i TWh avses energi-

innehållet i råvaran före omvandling till drivmedel om inte annat anges. Vid

omvandling till motorbränslen kommer siffrorna att sjunka beroende på förluster i

processerna.

3.1 Skogsbruket

Biobränslen från skogsbruket delas upp i trädbränsle och lutar (restprodukt i

massaindustrin). Trädbränslen delas i sin tur upp i skogsbränslen och återvunnet

trädbränsle (rivnings- och emballagevirke m.m. som dock finns endast i små

mängder). Skogsbränslen kan åter vara av två typer, biprodukter från skogsindu-

strin och primärt skogsbränsle som avverkats för energiändammål. År 1991 använ-

des 32-34 TWh biobränslen i Sverige och ca 30 TWh avlutar från massaindu-

strin. Avlutarna och ytterligare 15 TWh användes internt inom industrin (SOU
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1992:90). Avlutarna lämnas i följande redovisning därhän eftersom sulfatlut inte

är jäsbar. Vid Sveriges enda sulfitfabrik pågår redan etanoltillverkning av lutarna.

Övrig skogsråvara används i dagsläget inte för tillverkning av drivmedel.

Lutar -

Trädbränsle T > Atervunnet trädbränsle
-> Skogsbränslen > Biprodukter

L> Primärt skogsbränsle

 

Figur 1 Uppdelning av biobränslen från skogen i olika kategorier.

Energipotentialen i den avverkningsbara skogen kan komma upp i 240 TWh per år
under perioden 1998-2007. Knappt 70 milj mösk ' avverkas i dagsläget av de
87 milj m?sk som är möjliga att ta ut varje år utan att tillgångarna i framtiden
skulle minska. Utöver detta finns även skogar ovanför skogsodlingsgränsen, röj-
ningar, döda träd och träd på andra typer av marker där ytterligare 6 milj mjsk
skulle kunna tas ut. Uttaget skulle alltså kunna ökas med ca 23 milj m?sk/år, vilket

motsvarar ca 64 TWh (SOU 1992:90). Total energipotential då de 6 milj m*sk
röjningar etc. inkluderas blir 258 TWh/år.

Tabell 1 Potential för uttag av biomassa från skogsbruket i Sverige. Teoretisk

totalpotential avser den totala tillväxten i biomassa oavsett använd-
ning. Dagens uttag innefattar avverkning för timmer, pappersmassa,

fastbränsle m m. Siffror beräknade på uppgifter ur SOU 1992:90 med
hjälp av uppgiften att 1 m*sk innehåller 2 MWh energi (Elam 1992).

Siffrorna anger vedens energiinnehåll före eventuell omvandling till

 

 

 

drivmedel.

Teoretisk total- Dagens uttag Högsta teoret. Potential för Beräknad poten-
potential potential för biobränsle exkl. tial för stamved

biobränsle enligt stamved och
förutsättn i SOU avlutar

258 TWh/år 146 TWh/år 112 TWh/år 64-76 TWh/år 30-35 TWh/år

varav 240 på varav ca 33 Twh
skogsodlingsmark för energiändamål      

SOU 1992:90 räknar dock inte med att man kommer att direktavverka för ener-
giändarnål, hela utredningens resonemang bygger på att man endast tar tillvara
avverkningsrester, biprodukter och rivningsvirke. Det innebär att ju högre uttag av
timmer och massaved skogsägarna gör, desto mer biomassa för energiutvinning
finns det tillgång till. Den lägsta siffran för skattad potential i tabell 1 bygger på
att behovet av skogsfiber ökar med 5 % i massa- och pappersindustrin och inget

ökat behov inom sågverksindustrin. I den högsta siffran ligger antagandet att såg-
verksindustrins behov ökar 10% och massa- och pappersindustrins behov 15 %.

 

' Skogskubikmeter: stammens fastmassevolym, används som mått för växande skog
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Tillgången på stamved bör däremot bli större med det lägsta antagandet för

industrins behov.

Förutsättningen för att kunna ta ut så mycket avverkningsrester som SOU 1992:90

anger är, enligt uppgifter i samma utredning, att de nuvarande restriktionerna som

grundas på ekologisk hänsyn mildras och att kompensationsgödsling sker. Ytterli-

gare en förutsättning är att kvalitetskraven i massaindustrin höjs."

Det är inte realistiskt att anta att hela den tillgängliga potentialen av skogsråvara

kan användas till energiändamål. Andra tillämpningar (ex. möbler, toalettpapper,

tändstickor) kommer att tävla med energisektorn om resurserna. Dessutom

inskränks den i praktiken tillgängliga potentialen av att marken utarmas om man

tar ut för mycket av avverkningsresterna (SOU 1992:90).

Axenbom m.fl. (1992) uppskattar att det går att på sikt uthålligt ta ut ca 115 TWh i

form av klen skog från röjningar, första gallringar, hyggesrester samt spån och

bark från skogsindustrier. Siffran bygger på ett uttag av industrivirke på

80 milj Det finns många emellertid olika beräkningar av trädbränslepoten-

tialen i Sverige och de flesta håller sig runt siffran 60-70 TWh med större eller

mindre variationer, där 45 TWh är den lägsta skattningen och 140 TWh den

högsta. I den lägre av dessa siffror ligger bl.a. tekniska, ekonomiska och miljö-

mässiga hänsynstaganden, som inte tas hänsyn till i de högsta siffrorna (Elam,

1992).

För några år sedan togs inte hela den möjliga avkastningen av timmer m.m. ut ur

skogen men nu (1994) har uttaget stigit kraftigt. Uttaget är starkt konjunkturbero-

ende. Även i ett läge där betalningsförmågan för energiråvara stigit, är det inte

nödvändigtvis fördelaktigt att plantera energiskog på skogsmark. Energiskog är en

åkergröda. För att få kraftig tillväxt på energiskog krävs gödsling, ogräsrensning

och god jord (Ledin, 1994). Andra trädslag än pil, Salix, som nu är det domine-

rande, kan ge andra förutsättningar, t.ex. al tål lägre pH än Salix och kan komma

till användning på sämre jordar än pilen. Al är dessutom kvävefixerande och kan

växa utan kvävetillförsel, om än ganska långsamt.

3.2 Jordbruket

Biobränslen från jordbruket används i mycket liten utsträckning idag. Upp till

900 000 ha åkermark kan bli tillgängliga för energigrödor, enligt jordbruksdepar-

tementets bedömning av vilken areal som krävs för landets livsmedelsförsörjning

på lång sikt (Jordbruksdepartementet, 1989). Energiskog är det som kan ge det

största energiutbytet, 45 TWh /år, räknat som energiskogsbränsle. Detta gäller på

lång sikt om 900 000 ha kan friställas för energiodling. Andra grödor som t.ex.

potatis, jordärtskockor, sockerbetor och raps ger mindre energiutbyte. På kort sikt

kan man producera ca 20 TWh/år från energiskog på den åkermark som är till-

gänglig omgående. Omställning till produktion av råvara till energi i jordbruket

kan ske ganska snabbt. Den begränsande faktorn är inte tillgång på mark, utan

snarare behovet av anläggningar för omvandling av råvaran till motorbränslen.

 

* Det är troligt att kvalitetskraven höjs när klorblekningen försvinner eftersom mildare blekmedel

inte är lika effektiva. Då kan inte rötskadat virke accepteras i samma utsträckning.
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Prognoser för energiskogsproduktionen är för år 2000 ca 5 TWh/år, för 2010 ca

18 TWh och för 2015 ca 20 TWh (Andersson, 1989, s. 98). Halm från livsmedels-

grödor är inte inräknad i ovanstående siffror (se nedan).

En stor fördel med att odla energiskog på åkermark, är att jordbruksmarken bibe-

hålls i god kondition till skillnad från när man planterar gran. Det är möjligt att

bryta upp energiskogen efter ett antal år och återgå till odling av livsmedel. Ener-

giskog ger troligen mera energi än gran eftersom den är uppe i full produktion

efter 5 år medan granen behöver 20 år för att nå sin snabbaste tillväxt. Maximal

tillväxttakt för de båda trädslagen är sannolikt ungefär lika (Ledin, 1994).

SOU 1992:90 anger den totala energipotentialen inom jordbruket till 51-59

TWh/år på lång sikt. Denna energi skulle då komma från två råvaror: halm som

beräknas kunna ge 11 TWh/år och energiskog som på lång sikt beräknas ge 40 - 48

TWh/år. På kort sikt, 10-15 år, är den praktiska potentialen för energiskog beräk-

nad till 15 - 20 TWh/år.

Förutsättningarna för rapsodling i stor skala är inte så goda eftersom raps inte bör

odlas på samma jord mer än vart 5:e- 7:e år. En normal skörd av raps ger 2 ton

TS (torrsubstans) per ha och varje ton TS kan medelst varmpressning ge olja med

ett energiinnehåll på 17,2 GJ (Life of fuels, 1992, s. 39). I runda tal innebär detta

att man i Sverige kan få fram 1-2 TWh i form av rapsolja eller RME

(rapsmetylester, omförestrad rapsolja som kan ersätta diesel i befintliga motorer)

under förutsättning att raps odlas en gång i en 5 - 7-årig växtföljd på den beräk-

nade överskottsarealen på 900 000 ha.

3.3 Övriga energikällor

Biogas från reningsverksslam, gödsel och organiskt avfall kan utgöra några pro-

cent av hela drivmedelsmarknaden, som var 71 TWh 1992 (Energiläget, 1993,

s. 19). Det kan bli användbart som komplement för t.ex. bussar (Eriksson, 1992,

s. 11). En tumregel är att reningsverken kan producera tillräckligt med biogas till

innerstadsbussarna inom sina upptagningsområden. Innerstadsbussarna står nor-

malt för en tredjedel till hälften av stadens busspark. Från övriga källor kan man i

städerna få två till tio ? gånger så mycket biogas som från reningsverken, beroende

på vilka aktiviteter i stadens närhet som kan leverera organiskt avfall som råvara

för jäsning (Ekelund, 1994). Biogas kan också framställas ur s.k. biogasgrödor,

vilket blir en avvägningsfråga om marktillgång och bästa användning av marken

(Eriksson, 1992, s. 11).

Naturgas finns i ungefär lika stor mängd som olja. Den största delen av fyndig-

heterna finns i forna Sovjetområdet (Eriksson, 1992). Metanol tillverkad av natur-

gas finns det på kort sikt god tillgång på.

Avfall är en resurs som kan användas för framställning av drivmedel. Den bränn-

bara fraktionen som kvarstår då miljöfarligt avfall, papper, glas och komposterbart

sorterats ut ur hushållsavfall har en bränslepotential på 3,4 TWh/år före omvand-

 

* Observera att tio gånger så mycket biogas gäller för vissa städer, inte för hela den svenska

marknaden.
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ling till drivmedel. Om den komposterbara fraktionen används som råvara för bio-

gas är potentialen ca 1,5 TWh/å, och deponigas med ett innehåll av 1 TWh/år kan

utvinnas från avfallsdeponier. Industriavfall kan efter sortering ge 9 TWh/år före

omvandling till drivmedel. Totalt blir detta ca 15 TWh/år (SOU 1992:90, s. 168 -

174). o

Torvmossarnas årliga nettotillväxt motsvarar en energi på 12-25 TWh/år före

omvandling till drivmedel (SOU 1992:90). Observera att torv bör klassas som ett

fossilt bränsle och att torvbaserade drivmedel följaktligen ger nettotillskott av

CO,.

Vass kan skördas och användas på ungefär samma sätt som halm. Upp till 5 ton

TS kan skördas per hektar varje vinter. Vinterskörd inverkar inte negativt på åter-

växten, snarare tvärtom (Granéli, 1980). Varje ton TS innehåller 5 MWh och area-

len naturliga bestånd i Sverige är översiktligt uppskattad till 50 000 - 100 000 ha.

Den teoretiska potentialen blir alltså 1 - 2 TWh/år före omvandling till drivmedel.

(Energigrödor, 1987, s. 2:11). I praktiken med hänsyn tagen till ekonomi och

naturvård blir potentialen lägre, troligen runt 0,5 TWh/år (Runnérus, 1981).

Naturliga vassbestånd kan alltså bidra marginellt till energiförsörjningen, men

vass bör också kunna odlas. Sänkta sjöar * och avslutade torvtäkter är tänkbara

marker för odling och ytan som skulle kunna tas i anspråk praktiskt har antagits

ligga mellan 500 000 och 1 000 000 ha (Björk, 1980).

El kan produceras från så många olika energibärare att diskussioner om potential

blir för vidlyftiga för detta arbete. Vätgas, som ännu är mycket outvecklat som

drivmedel, kan i sin tur produceras med hjälp av el.

3.4 Sammanfattning av potentialer

Tabell 2 Översikt över drivmedel och i vilket tidsperspektiv de är tillgängliga.

Drivmedel Typ av resurs

diesel 1

bensin

metanol av

metanol av biomassa

etanol

lja 0 d

el 1 alternativt: ändli

Propan är en biprodukt vid raffinering av olja och vid naturgasutvinning (Eriksson, 1992).
 

 

* Under 1800-talet och fram till 1940 sänktes ett antal sjöar för att utvidga jordbruksmarken som då

var en bristvara. Endast i ett fåtal fall blev resultatet övervägande positivt. Stora arealer förblev av

olika orsaker ointressanta för jord- och skogbruk, men skulle kunna utnyttjas för vassodling.
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Tabell 3 Potentialer för olika bränslen enligt olika författare. Man kan produ-

cera antingen angiven mängd metanol eller angiven mängd etanol, inte

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     

båda samtidigt.

Prognos för poten- |Nuvarande På kort sikt, ca 10 På lång sikt

tialer användning år (TWh/år) (TWh/år)

(TWh/år)

Energiinnehåll i råvaror före omvandling till drivmedel

skogsråvara 30 ! 64 - 76 ! 115 2

energiskog ©0,01 7 20 ! 45 !

halm 0,1 3 11 ! 11 !

avfall (förbränning) |4,5 7 15 !

torv 3,5 7 12 - 25 ! 12-25 !

Energiinnehåll i färdigt drivmedel

metanol 80 6

av skog + energiskog

eller eller

etanol 40 (+50 fastbränsle) ©

av skog + energiskog

biogas reningsverk 5 stadsbussar 5 ca 1

(alla stadsbussar) ?

biogasjäsning 0 2 - 5 3

rapsolja 0. -derivat 1 - 2 4

! sou 1992:90

2 Axenbom m fl (1992)

3 Siffrorna bygger på uppgifter från Ekelund, 1994

4 Beräkningar på uppgifter från Life of Fuels (1992)

> Hammarstedt, 1994

© Beräkningar på uppgifter från Life of fuels (1992) och siffrorna för råvarupotential i denna tabell

7 Blad, 1994

8 Hadders, 1994

3.5 Vad ska potentialen av biomassa användas till?

Nuvarande användning av biomassa från jord- och skogsbruk är framför allt som

livsmedel, trävaror, papper och pappersmassa (även för export). I framtiden kan

två nya användningsområden förutom drivmedel bli viktiga:

e uppvärmning och elproduktion

e alternativa råvaror till industrin.

Kretsloppssamhället efterfrågar i allt större utsträckning både energiråvaror och

andra råvaror såsom stärkelse, vegetabiliska oljor och fibrer (Alternativa råvaror,

1993).
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Det tycks stå klart att det blir svårt att ersätta hela det nuvarande drivmedels-

behovet med biobaserade bränslen. Sparåtgärder är det första och viktigaste som

bör sättas in för att komma tillrätta med försörjningen och med miljöproblemen. I

USA har president Clinton ingått en överenskommelse med de tre stora biltill-

verkarna (GM, Ford och Chrysler). Överenskommelsen kallas "Partnership for a

New Generation of Vehicles" eller "Clean Car Initiative" och dess mål är att inom

tio år ta fram tre prototypbilar som drar ca 0,3 liter per mil med bibehållna

prestanda. Tanken är dock inte främst att förbättra miljön utan framför allt att för-

bättra den amerikanska bilindustrins konkurrensförmåga, och det kan komma att

få betydelse för hur andra biltillverkare i världen agerar (SOU 1994:91, s. 89 och

bilaga 9).

3.6 Utbyggnadstakt i infrastruktur för nya drivmedel

Först och främst kan man konstatera att vi är vana att hantera flytande drivmedel.

Nya material kan dock krävas i behållare och rörsystem för att tåla andra egen-

skaper hos drivmedlet. Detta kan åstadkommas för en relativt begränsad kostnad i

storleksordningen några öre per liter (Eriksson, 1992, s. 14).

För odling av energiskog kommer tillgången på plantor och maskiner att vara

begränsande till en början. Aven om säd, potatis och andra grödor ger lägre ener-

giutbyte än energiskog kan den produktionen komma igång snabbare.

Biogas kommer i första hand att produceras för lokalt bruk, varför distributions-

ledet inte kräver några större investeringar. Tekniken för rening och tankning av

gas från reningsverk provas för närvarande i Linköping, och Trollhättan startar

snart ett liknande projekt i större skala. Ett tiotal städer i Sverige har mer eller

mindre framskridna planer på biogas (Ekelund, 1994). I Linköping ska 1995

finnas även en anläggning som producerar biogas av slaktavfall plus gödsel

(Hammarstedt, 1994).

Elektricitet finns tillgänglig över hela landet. Det som behövs ytterligare är rätt

typ av eluttag på rätt plats, och fordon. NUTEK:s projekt för elbilsupphandling

planerar att få leverans av en prototypserie av el- eller hybridbilar till 1997-98.

För närvarande finns en etanolfabrik i Örnsköldsvik som tillhör MoDo och som

kan producera 12000 m3, vilket motsvarar 0,07 TWh, per år av lutar från till-

verkning av sulfitmassa. I Lidköping finns en fabrik som för närvarande står stilla

på grund av bristande lönsamhet, men som har kapacitet att producera 6 000 m,

0,03 TWh, etanol av vete per år (Berg, 1994). Planer finns på två demonstrations-

anläggningar för nya processer med en produktionskapacitet på 12 000 m3 var-

dera. Så snart marknaden är mogen kommer fullskaleanläggningar att byggas för

produktion av etanol både från vete och skogsråvara. I bästa fall kan till år 2000

finnas sju fullskaleanläggningar som tillsammans årligen producerar ca

500 000 m?, ungefär 3 TWh (Muld, 1994).

Inga planer på utbyggnad av metanolproduktion finns för närvarande i Sverige

(Ekelund, 1994).
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3.7 Metanol eller etanol?

Potentialen för metanol är större än för etanol i och med att man kan få ut dubbelt

så mycket energi i form av metanol som i form av etanol. Skillnaderna i totalt

energiutbyte då man räknar in biprodukten lignin är dels betydligt mindre och dels

till etanolens fördel: 50 % av energin i träråvara kan omvandlas till metanol och

56 % kan omvandlas till etanol plus lignin (Life of Fuels, 1992). Framställnings-

kostnaden för metanol ligger lägre än för etanol (jämför kapitel 5 "Produk-

tionskostnad'"').

Orsakerna till att satsningar görs på etanol i Sverige idag och inte på metanol,

ligger bl.a. i metanolens tekniska nackdelar. Metanol är giftigare och mer frätande

än etanolen och har lägre energiinnehåll per liter. Se bilaga 1. En anläggning för

metanolproduktion kräver större investeringar per anläggning än en etanolfabrik,

där man kan få ekonomi i mindre anläggningar och således inte behöver satsa så

stort när marknaden är liten. Lokaliseringen för metanolanläggningar är väsentlig

eftersom stora mängder varmvatten som kan användas som fjärrvärme är en

biprodukt i processen. "Framtidens bilar" (1994) ger emellertid inte metanol någon

kreditering för spillvärmen eftersom det är osäkert om det går att få avsättning för

den. Stora städer är attraktiva också som lokalisering för kraftvärmeverk. SOU

1986:51 (s. 63 - 64) redogör för försöken med att ta fram teknik för att producera

metanol ur inhemska råvaror. På grund av det låga världsmarknadspriset ansåg

man då att det är bättre att bygga upp en marknad med hjälp av importerad fossil

metanol och avvakta höjda priser eftersom biobaserad metanol inte kan konkurrera

med naturgas- eller kolbaserad dito.

På lång sikt kan det ändå bli intressant att ha tillverkning av båda alkoholerna som

komplement till varandra (Lindstedt, 1994).

I USA är intresset starkast för metanol på grund av att priset är betydligt lägre och

att metanol kan framställas från flera råvaror. Till att börja med blir det inte

aktuellt att tillverka metanol av någon annan råvara än naturgas. Att tillverka

etanol av jordbruksprodukter blir avsevärt mera kostnadskrävande och kan inte

konkurrera med andra bränslen enligt utredningar i USA, Canada och EG (Perby,

1990).

3.8 Europa

I EU försöker man minska jordbrukets överproduktion varvid stora arealer jord-

bruksmark kan bli tillgängliga för odling av energigrödor. Dåvarande EG upp-

skattade potentialen för framtiden, inklusive avfall från jordbruk och hushåll, till

4 100 TWh/år. I början av 1990-talet ansåg man potentialen vara ca 2 300 TWh/år.

Huvuddelen av den produktionen användes dock inte för energiändamål (SOU

1992:90, s. 171).

I Tyskland har 80 % av bensinen en inblandning av 3 % metanol genom ett avtal

mellan bilindustrin, bränslebolag och finansministeriet. Forskning pågår om

etanolframställning finansierat av både regeringar och av EU-kommissionen.

Tyskland, Frankrike och Italien har sponsrat program om elbilar och kommersiell
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produktion har påbörjats eller planeras inom kort. IEA World Energy Outlook har

trots detta i sina prognoser kommit fram till att ingen betydande introduktion av

alternativa bränslen kommer att äga rum före 2005 i Europas OECD-länder (Cars

and Climate Change, 1993, s. 152 - 154).

Kommissionen för alternativa motorbränslen utgår däremot ifrån att alternativt

drivna bilar kommer att ha uppnått en marknadsandel på 62 % av nyförsäljningen

år 2010 i sin andra interimsrapport från 1991. Förutsättningen för detta är dock att

priserna på konventionella drivmedel stiger så att alternativen kan hävda sig eko-

nomiskt (Richter, 1992). Angivelser av prisnivåer saknas i artikeln.
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4 VERKNINGSGRAD

Metanol, etanol, vegetabiliska oljor, el och vätgas kräver betydligt större mängder

energi för att förädlas fram till färdigt drivmedel än som går åt i utvinning, trans-

porter och raffinering av fossila drivmedel. Detta är en bidragande orsak till att

dessa drivmedel blir dyrare än diesel och bensin. De största energibesparingarna

finns att hämta i omvandlingsprocesserna; transporter och lagring är inte så ener-

gikrävande. Det är viktigt att inte omvandla energibärare mer än nödvändigt, t.ex.

förlorar man naturligtvis energi på att framställa metanol ur naturgas när natur-

gasen kan användas direkt som motorbränsle (Ekelund, 1990). Det är också viktigt

att se på hela livscykeln för bränslet, från råvara över transport, omvandling,

distribution, förbrukning och restprodukter när man bedömer miljöeffekter och

energieffektivitet.

Vissa råvaror och vissa omvandlingsmetoder leder till att man får sätta in mer

energi för att få fram en viss mängd bränsle än det färdiga bränslet innehåller.

Detta blir fallet då man tillverkar etanol av säd med användning av fossila bräns-

len i odling och transporter (Life of Fuels, 1992). I tabell 6 har de angivelser av

kWh/kWh hjälpenergi som överstiger innehållet i slutprodukten markerats med

fetstil.

Man kan få olika verkningsgrad som resultat mellan olika beräkningar på samma

process, beroende på hur man behandlar biprodukter. Life of Fuels krediterar

drivmedlet för en biprodukt som kan spara in energi på annat håll, medan Volvo

istället låter en energirik biprodukt stå som energikostnad i produktionen. Se tabell

4 och tabell 6.

Även verkningsgraden i motorn är av betydelse och kan vara olika för alternativa

och konventionella bränslen. Verkningsgraden i en ottomotor kan t.ex. höjas när

etanol eller metanol används som bränsle. Varierande uppgifter finns på vilka för-

bättringar som kan åstadkommas; siffror som har nämnts är 15 % för metanol och

10 % för etanol (SOU 1986:51, s. 70-72)). Ett pm från EPA (Environmental

Protection Agency, USA) återger siffror på upp till 30% högre effektivitet

(Harvey, 1990).

Verkningsgraden i motorn ligger inte inom ramen för detta arbete och diskuteras

inte vidare.
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5 PRODUKTIONSKOSTNAD

Kostnaden för olika drivmedel varierar mycket. Kostnaderna kan också variera

starkt för samma typ av drivmedel beroende på lokala produktionsförutsättningar

och beroende på inkomsterna från andra produkter som bildas i samma process.

Att jämföra kostnaderna för olika bränslen kan vara förenat med vissa svårigheter.

Dels framställs inte alla de tänkbara alternativen för kommersiellt bruk idag, dels

är de priser som faktiskt betalas på marknaden idag åtminstone delvis hemliga.

Dessutom innehåller olika bränslen olika mycket energi per mängdenhet. Det kan

man då kringgå genom att ange kostnad per energienhet. En ytterligare försvår-

ande omständighet är att 1 kWh av en energibärare kanske kan driva fram fordonet

en längre sträcka än 1 kWh av en annan energibärare men detta beaktas inte vidare

i prisdiskussionen.

När man framställer drivmedel ur biomassa bildas också en del biprodukter. Vid

etanolframställning ur skogsråvara med CASH-processen (en industriell metod,

ännu oprövad i stor skala) får man, förutom etanol, ett fast bränsle: ligninpulver.

Ligninet innehåller mer energi än etanolen (Life of Fuels, 1992). En del av fast-

bränslet används i processen om man inte kan samlokalisera med annan lämplig
industri som kan leverera processvärme. Emellertid finns inte denna process i

kommersiell tillämpning ännu varför sifferuppgifter är osäkra. Även en annan
process som arbetar med enzymer kan komma i fråga. Den bör ge högre utbyte av
etanol och lignin, men är mindre utvecklad än CASH-processen (Lindstedt, 1994).
Priset på drivmedlet blir naturligtvis beroende på marknaden för och priset på
biprodukterna. Se tabell 4.

Tabell 4 Biprodukter vid drivmedelsframställning

 

 

 

Drivmedel Biprodukter Används som

metanol av träråvara värme ev. fjärrvärme

etanol av träråvara |ligninpulver; värme; CO», fast bränsle, kemiråvara;
fjärrvärme; läskedrycker,
brandsläckare etc.
 

 

 

   

etanol av vete veterester; CO, djurfoder; brandsläckare etc.

biogas rötat organiskt material gödsel

rapsolja, RME rapsfrörester djurfoder
  

Life of Fuels (1992) har bedömt vätgas som ett alltför outvecklat alternativ för att
det ska vara möjligt att ge en uppskattning av kostnaden med rimlig precision.
Utvecklingen av bränsleceller befinner sig också på ett mycket tidigt stadium,
varför denna möjlighet att driva fordon inte tas med.

Skatte- och avgiftssystemet är en faktor som gör jämförelser svårare och dessutom
kan skattereglerna ändras med kort varsel så att helt nya förutsättningar uppstår.
Detta ligger emellertid utanför ramen för detta arbete. Alla prisuppgifter i före-
liggande skrift avser kostnad/pris exklusive skatt.
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Låginblandning av alkoholer och vegetabiliska oljor i fossila drivmedel är ett sätt

att snabbt få en stor marknad eftersom sådana blandningar kan användas i befint-

liga fordon.

Nuvarande skatteregler och teknik medför också att det är fördelaktigt att använda

fossila bränslen för transporter och bearbetning av biobränslen. Även för torkning,

som liksom produktion av alkoholer kräver stora energimängder, kan det idag löna

sig att använda fossila bränslen. Fossil hjälpenergi bör endast accepteras under en

övergångsfas vid introduktion av nya tekniker för förädling av biobränslen

 (Jordbruket..., 1993, s. 9)

NUTEK bedömer i sin energirapport för 1993 att de svenska råoljepriserna kom-

mer att öka med 50-100 % mellan 1992 och 2005. VTT antar i sin referens-

prognos en mindre höjning på kort sikt och en något kraftigare höjning på längre

sikt jämfört med NUTEK prognos för alternativet hög tillväxt. Till år 2020 räknar

VTT med att råoljepriset blir 19 % högre än 1990 och NUTEK med 16 %. Efter-

som framställningskostnaden för närvarande utgör mindre än hälften av konsu-

mentpriset, den största delen är skatter och avgifter, får sådana höjningar av råva-

rupriset mindre procentuell betydelse för priset vid pump (Swahn, 1994). Trafik-

och klimatkommittén har föreslagit att bränsleskatten höjs för att minska CO,-

utsläppen. Beräkningar för fyra olika scenarier, hög respektive låg tillväxt och hög

respektive låg priskänslighet, visar att bensinpriser på 15 till 20 kr litern behövs

för att minska utsläppen med 25 % till år 2005 (SOU 1994:91). I kalkylen ingår

anpassning av fordonsparken till snålare modeller, men den konkurrens från alter-

nativen, t.ex. alkoholer, som drivs fram av så höga bensinpriser har man inte tagit

hänsyn till.

Elpriset kommer sannolikt att öka i framtiden. Framför allt den ökande internatio-

naliseringen kommer att medföra att det blir lönsammare att exportera el till

utlandet, där elpriserna i allmänhet är högre än i Sverige, än att sälja på hemma-

marknaden. Kärnkraftsavvecklingen kommer troligen också att medverka till att

elpriserna stiger. Avregleringen av elmarknaden kommer förmodligen inte att

kunna kompensera dessa prishöjningar. I Norge där man redan har avreglerat

elmarknaden sjönk priserna till en början men har nu stigit igen (Wattne, Henning,

1994). Priserna på el i våra grannländer finns i tabell 5.

Tabell 5 Elpriser 1 januari 1993 i några av våra grannländer, baserade på en

genomsnittlig mindre kund. Speciellt i Norge finns stora variationer

eftersom marknaden där är avreglerad. Källa: Wattne (1994) efter en

internationell sammanställning. Valutakursen från 1 januari 1993 har

använts vid konvertering till svenska ören.

 

 

 

 

 

 

Pris exkl skatt (öre/kWh) Pris inkl skatt (öre/kWh)

Tyskland 88 (20 pf) 110 (25 pf)

Danmark 48 (42 da öre) 72 (63 da öre)

Norge 23 - 56 (22 - 54 noöre) 34 - 73 (33 - 71 noöre)

Sverige 37 - 55 57 - 80   
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För elbilar är emellertid inte elpriset avgörande för driftkostnaden. El är jämfört

med andra drivmedel mycket billigt. I dagsläget är investeringskostnaden för

själva bilen hög jämfört med förbränningsmotordrivna bilar. Kostnaden för batte-

rierna och de byten av batterier som krävs med några års mellanrum är den tyngsta

driftkostnaden. Enligt en artikel om Kewet i Teknikens värld (Söderlind, 1993,

s. 42) kostar batterierna 4 kr/mil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6 Kostnader per energienhet och per mil, behov av hjälpenergi (framför

allt fossil hjälpenergi, se noterna) vid framställning av drivmedlet samt

andel av energin i råvaran som kan omvandlas till drivmedel. Priserna

inkluderar inte skatter och avgifter. Tidpunkten som avses är

huvudsakligen början av 1990-talet för drivmedel i bruk (se respektive

not). För alternativa drivmedel är uppgifterna uppskattningar av möj-

ligt pris vid kommersiell tillverkning.

Energibärare kostnad hjälpenergi andel utvunnen

SEK/kWh i kWh/kWh energi ur

drivmedel råvaran

standard diesel 0,12 2 0,11 - 0,12 5

city diesel 0,21 la 0,88 lc

bensin 0,14 2 0,12 - 0,13 5 0,89 5

reformulerad* bensin 0,21 !2 0,83 Ic

propan 0,19 !a >0,05 - 0,07 5 0,86 Ic

naturgas 0,23 la 0,05 - 0,06 5 0,88 !=- 0,95 5

biogas reningsverk 0,38 la 0,3 - 0,4 5

biogas jäsning 0,35 !2-0,40 4 _|-0,05-0,30 Ib.d [0,53 - 0,57 Ic.d

biogas jäsning vallgröda |0,35-0,50 7

metanol (av naturgas) 0,24 la 0,46 5 0,69 Ic. 5

metanol (av Salix 1) 0,18 Ib 0,46 Ic

metanol (av trädrester) 0,48 !2; 0,45 32 [0,1] IP 0,47 !c; 0,6 32;

0,86 3>

etanol (trädrester, 0,42 2; 0,63 12; 0,08 Ib 0,41 !c; 0,75 3

CASH#) 0,83 3c

etanol (Salix, IOGENT) 0,28 10 0,22 Ib 0,32 ic

etanol (av vete) 0,56 0,81 - 2,0 5

0,24 -1,08 !b.d [0,41 !c

rapsolja 0,61 !2-0,90 2? _|>0,71 5

RME * >0,71 3, 0,68 9? Ic

0,34 - 0,45 Ib.d

el svenskt genomsnitt 0,40 la 0,20 Ip 0,56 Ic

el vattenkraft 0,16 5    
* reformulerad innebär låginblandning av oxygenater, dvs. alkoholer, MTBE eller ETBE

* Salix: pil, snabbväxande trädslag

# industriell process för framställning av etanol ur trä, ännu oprövad i stor skala

" _TOGEN: industriell process för framställning av etanol ur trä, ännu oprövad i stor skala

* -_RME: rapsmetylester, omförestrad rapsolja
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! Life of Fuels, Motor Fuels from Source to End Use, Ecotraffic, Stockholm, mars 1992, s. 133

a. produktions- och distributionskostnad,

b. fossil hjälpenergi vid framställning med kreditering för biprodukter

c. utvunnen energi i tanken genom den totala insatta energin, dvs råvara plus hjälpenergi, med

kreditering för biprodukter

d. den lägre siffran avser fallet då bioenergi till en del används vid framställningen

2 Jordbruket och skogsbruket som resurs i klimatarbetet, Jordbruksdepartementets ärendenummer

1007/93, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, NUTEK, 1993, Bilaga 3, s. 14-16 (produktions-

kostnad; för bensin, diesel och etanol dessutom distribution till stordepå)

3 Elam, Nils; Ekström, Clas; Östman, Anders; Rensfelt, Erik: Metanol och etanol ur träråvara -

Huvudrapport, Bilaga, Vattenfall, 1994, s. 7, s. 23

a. dagens teknik kan ge ca 47 % verkningsgrad, i framtiden kan den kanske närma sig 60 %

b. total andel nyttiggjord energi, för metanol är fjärrvärme och för etanol lignin inräknade

c. produktionskostnad inkl kapitalkostnad

4 Kullbjer, Tomas, LiTA (Linköpings Trafikaktiebolag), 1994 (beräknad produktionskostnad)

5 Ekelund, Mats: Drivmedel från källa till användare, Ecotraffic, Vattenfall, 1990, s. 109 (total

hjälpenergi)

7 Dalemo, Magnus; Edström, Mats; Thyselius, Lennart; Brolin, Lars: Biogas ur vallgrödor, Teknik

och ekonomi vid storskalig biogasframställning, JTI-rapport 162, 1993, s. 73 (Restprodukt och

odlingseffekter (högre avkastning av andra grödor och minskat bekämpningsmedelsbehov på grund

av bättre växtföljd) tillgodoräknade, produktionskostnad, ej distribution)

8 Muld, Andres, Stiftelsen Svensk Etanolkemi, 1994 (produktionskostnad)

9 Agnetun, B; Bertilsson, Bert-Inge; Röj, Anders: A Life-Cycle Evaluation for Passenger Cars,

Volvo, CEC/93/EF09, maj 1993 (fossil hjälpenergi)

!0 Perby, Harald: Alkoholer som fordonsdrivmedel, Lägesrapport juli 1990, VTI meddelande 645,

Statens väg- och trafikinstitut, 1990 (prognos för produktionskostnad med kreditering för bipro-

dukter)
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6 DISKUSSION

Syftet med att övergå från fossila drivmedel till biobaserade är bl.a. att minska

trafikens negativa påverkan på miljön. Det är framför allt väsentligt att se till hela

samhällets energi- och råvaruförbrukning och att inte fastna i snävt sektors-

tänkande. Även om det blir omfattande och komplicerat kan stora vinster göras

genom att planera på systemnivå och genom att analysera hela drivmedlets livs-

cykel:

råvara (vilken råvara? kan den användas till något annat först?)

odling (med eller utan konstgödsel och besprutning?)

transporter till fabrik (hur långa? vilket transportmedel?)

omvandling till drivmedel (hur stora förluster?)

biprodukter (kan de utnyttjas?)

verkningsgrad vid drift av fordon

avgaser (hur skadliga jämfört med avgaser från fossila drivmedel?).

I detta perspektiv blir det t.ex. angeläget att noggrant överväga bl.a. följderna av

att lätta på de ekologiska restriktionerna för uttag av avverkningsrester vid gallring

och avverkning (jämför SOU 1992:90). Att införa kompensationsgödsling med

konstgödsel ökar energiförbrukningen på annat håll (tillverkning och transporter)

och medför även andra bieffekter.

Ett sätt att bygga upp effektiva system för energiströmmar skulle kunna vara att

först låta råvaror bearbetas till någon högvärdig vara och sedan omvandla avfallet

till drivmedel. Exempel på avfall som kan bli aktuellt som råvara för drivmedel är

papper, rivningstimmer, möbelvirke m.m..

Petroleumindustrin brukar framföra åsikten att blomassan i första hand ska ersätta

fossila bränslen för andra syften än drivmedel, t.ex. för förbränning i fasta

anläggningar. På så sätt kan en större andel av energin i råvaran utnyttjas, efter-

som den inte behöver omvandlas lika mycket. Att omvandla råvarorna så lite som

möjligt är till fördel för både tillgången på och kostnaden för drivmedlen.

På sikt blir det sannolikt nödvändigt att ersätta de fossila bränslena i alla tillämp-

ningar. Ett enda förnyelsebart energislag kan kanske inte ersätta förbrukningen av

fossila drivmedel. Däremot skulle en kombination av t.ex. el, alkoholer och biogas

kunna ersätta bensin och diesel. Att minska energiförbrukningen för transporterna

totalt är ett bra sätt att underlätta ersättandet av fossila drivmedel med bio-

baserade. Denna energibesparing kan ske t.ex. genom att utveckla bränslesnålare

fordon, genom att överföra transporter till energisnålare transportsätt, genom

större samordning av lastbilstransporter vilket ökar beläggningsgraden och even-

tuellt genom att ersätta resande med telekommunikationer.

I skogsråvara som kan förädlas till alkohol finns den största potentialen, men

bedömningarna av möjliga potentialer skiljer sig kraftigt mellan olika rapporter.

Konkurrensen med andra användningsområden är också en viktig faktor, t.ex.

pappersmassa är en viktig exportvara i den svenska ekonomin och många nya

idéer finns om att ersätta ändliga råvaror med biomassa. Internationella förhål-

landen och ett eventuellt medlemsskap i EU kan påverka priserna och möjlig-

heterna att reglera användningen av råvaran.
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El kan användas för spårburen trafik och kortväga vägtrafik. Biogas kan komma

till användning t.ex. för bussar och andra relativt stationära fordonsflottor, men

kommer inte att kunna utgöra någon större andel av den totala drivmedels-

förbrukningen. Rapsolja har liten potential i och med att raps inte bör odlas alltför

ofta på samma jord. Enligt SOU 1992:90 ger inte raps några andra fördelar för

miljön jämfört med diesel än en minskning av koldioxidutsläppen. Vissa andra

avgaskomponenter tenderar tvärtom att öka. Rapsodling kan heller inte göras helt

ekologisk eftersom rapsen är känslig för insektsangrepp och måste besprutas.

Tekniken för vätgas och för bränsleceller är ännu relativt outvecklad, varför det är

svårare att bedöma vilken potential den kan komma att få och vilka priserna

kommer att bli. Eftersom vätgas kan framställas med hjälp av flera olika energi-

källor, och eftersom bränsleceller kan drivas med flera energibärare blir beräk-

ningar av potentialer mycket osäkra.

Det normala förhållandet vid introduktion av ny teknik är att den tekniskt möjliga

utbyggnadstakten är betydligt högre än den ekonomiskt-politiskt möjliga. Sanno-

likt råder detta förhållande även i fråga om alternativa drivmedel. De ekonomiska

styrmedlen avgör hur snabbt en utbyggnad av produktions- och distributions-

kanaler kommer att gå.

Produktionskostnaderna för alternativa drivmedel är i de flesta fall betydligt högre

än för de konventionella fossila drivmedlen. För att de förstnämnda ska kunna

hävda sig i det nuvarande ekonomiska systemet måste styrmedel sättas in. Dessa

styrmedel bör i första hand utformas så att varje drivmedel får bära sina egna

kostnader för negativa miljöeffekter. Men det är svårt att avgöra vilken betydelse

en prissättning av effekterna på miljö m.m. kan få, eftersom mera genomgripande

analyser av de samhällsekonomiska kostnaderna för de olika drivmedlen hittills

inte tycks ha utförts.
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7 SLUTSATSER

Eftersom en stor del av vinsten med att ersätta fossila drivmedel bör vara att för-

bättra miljön, bör man noga överväga vilken påverkan alternativa drivmedel har

på miljön innan man satsar på ny teknologi. Alla led som val av råvara, odlings-

sätt, avgaser m.m. måste beaktas.

De alternativa drivmedel som ser ut att kunna få störst betydelse i Sverige inom

överskådlig tid är alkoholer, el och - som nischbränsle - biogas. Rapsolja har liten

potential, kräver oekologiska odlingsmetoder och har ganska höga avgasvärden.

Det är svårt att bedöma potentialen för vätgas och bränsleceller eftersom tekniken

ännu är ganska outvecklad.

Ett enda energislag kommer troligen inte att kunna ersätta bensin och diesel, om

inte stora besparingar i förbrukningen åstadkoms. Även om beräkningar av poten-

tialer visar att metanoltillverkning av biomassa kan täcka behovet av drivmedel i

vägtrafiken, är det inte självklart att betalningsförmågan för drivmedel kommer att

vara tillräckligt hög för att inteckna så stor andel av potentialen.

De flesta prognoser över tillgängliga potentialer för drivmedel, framför allt från

biomassa, tar liten eller ingen hänsyn till att andra prognoser räknar med att kunna

använda samma tillgångar till helt andra tillämpningar. Det är osannolikt att t.ex.

hela jordbruksöverskottet kommer att gå till produktion av drivmedel. STATT

(1993) redovisar vilka planer det finns runtom i världen att ersätta fossila råvaror

inom industrin med förnyelsebara råvaror från jordbruket.

En djupgående analys av de samhällsekonomiska effekterna av olika drivmedel

tycks ännu inte ha utförts och det vore en fördel att kunna ta med bl.a. de externa

miljökostnaderna i resonemangen om kostnader för olika drivmedel.
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Bilaga 1

Sid 1 (1)

Energiinnehåll i några olika drivmedel

kWh/liter MJ/liter

Bensin 9,03 32,5

Bensin, reformulerad 8,75 31,5

Standarddiesel 9,86 35,5

Citydiesel 9,78 35,2

Propan 6,53 23,5

Metanol (M100) 4,39 15,8

Etanol (E100) 5,86 21,1

Etanol (E95) 5,56 20,0

RME (rapsolja) 9,08 32,7




