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Biodrivmedel – en litteraturöversikt 
av Per Jonsson 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Biodrivmedel har varit kända alternativ till bensin och diesel under lång tid, men det är 
först under senare år som användningen kommit att utvecklas i någon högre grad. I 
Sverige har utvecklingen berott på en önskan att minska oljeberoendet och att minska 
utsläpp av klimatgaser. Biodrivmedel har potential att bidra till att båda dessa mål möts.  

Sveriges mål var att till utgången av 2005 skulle biodrivmedel utgöra 3 procent av alla 
drivmedel räknat som energiinnehåll. Då cirka 2,5 procent av alla drivmedel utgjordes 
av biodrivmedel uppnåddes inte detta mål. Inom EU finns ett mål för 2010 att 
5,75 procent av bränslena skall utgöras av biodrivmedel.  

Denna rapport behandlar de biodrivmedel som förekommer i den svenska och interna-
tionella debatten och syftar till att ge en generell översikt av bland annat trender, 
användning och potentialer. Viss åtskillnad görs mellan redan nu kommersiellt tillgäng-
liga biodrivmedel (första generationen) och de som hör framtiden till (andra genera-
tionen). Först ges en översikt av bränslenas egenskaper och tillverkning, därefter 
produktionskostnader och livscykelperspektiv. Även miljöeffekter av biodrivmedel tas 
upp innan trender och användning behandlas: perspektiven omfattar världen, Europa 
och Sverige. Slutligen avhandlas potentialen för biodrivmedel.  

Översikten av officiella dokument och rapporter visar att framtiden bortom 2020 är 
relativt osäker vad gäller användandet av biodrivmedel. Orsaker till detta är att produk-
tionskostnader av vissa andra generationens biodrivmedel är svåra att förutse då 
teknikerna inte är mogna. Även distribution av gasformiga biodrivmedel (främst vätgas) 
ses som ett hinder för utvecklingen.  

Produktion av biodrivmedel i Sverige har begränsad potential i dagsläget: 2 procent av 
vägtransportsektorns energibehov kan förses med spannmålsetanol om vissa ompriorite-
ringar görs. Potentialen ökar dock om skogsråvara används kommersiellt i framtiden. 
Ytterligare cirka 2 procent kan utgöras av biodiesel och biogas. Målet om 5,75 procent 
användning till 2010 blir därför svårt att nå enbart med svenska resurser. Andra möjlig-
heter såsom import av tropisk etanol diskuteras, liksom önskan att öka inblandningen av 
etanol i bensin. Den svenska bilparkens energianvändning tas också upp i samband med 
hur klimatmål kan nås. 
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Biofuels – a literature review 
by Per Jonsson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
Biofuels in the transport sector have been known as alternatives to gasoline and diesel 
for a long period of time. However, the use of these fuels in significant amounts has 
only recently commenced. The development in Sweden can be traced to a desire to 
decrease oil dependency and emissions of green house gases. Biofuels have the 
potential to contribute to that these goals are met. 

Sweden’s national goal 2003 concerning the use of biofuels was 3 percent of all fuels in 
the road transport sector. The actual use reached 2.5 percent. Within the EU the goal is 
set to 5.75 percent by the end of 2010. 

The biofuels that are most commonly discussed in national and international perspec-
tives are reviewed in his report. The aim of the report is to provide an overview of 
trends, use and potentials for biofuels. A distinction is made between those biofuels that 
are commercially available today (first generation) and those that will be introduced in 
the future (second generation). First, a general overview of the fuels’ production 
processes and properties is given, and then of production costs and lifecycle perspec-
tives. Effects of biofuels on the environment are discussed and also use and potentials in 
Sweden, Europe and in the world.  

The overview of official documents and reports shows that the future beyond 2020 is 
relatively uncertain with respect to use of biofuels. Reasons include the difficulty in 
assessing production costs for some fuels that are not commercially available. Also, the 
distribution of gaseous biofuels such as hydrogen is seen as an obstacle for further 
development.  

The current production of biofuels in Sweden has a limited potential: about 2 percent of 
the energy demand required by the road transport sector can be supplied by ethanol 
from grain. The potential will increase substantially if wood feedstock is used commer-
cially for biofuels in the future. An additional 2 percent can be provided by biogas and 
biodiesel. The aim to use 5.75 percent biofuels by 2010 will therefore be hard to fulfill 
with Swedish resources. Other possibilities, such as aspects of imported ethanol and 
increased admixture of ethanol in gasoline, are discussed. The energy use of the 
Swedish vehicle fleet is described in connection with how goals concerning emissions 
of green house gases can be met. 
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1 Syfte 
Studien syftar till att genom litteraturstudier ge en kunskapsöversikt av biodrivmedel 
och utvecklingen av dem på en nationell och internationell skala. Orsakerna till studiens 
tillkomst kan sammanfattas med att ämnet är högaktuellt ur en rad synpunkter; frågan 
om klimatförändringar, önskan att minska oljeberoendet och att uppfylla miljömålen är 
exempel på dessa. Frågor som tas upp inkluderar: 

• egenskaper hos olika typer av biodrivmedel som är aktuella i Sverige 
• översikt över kostnader och miljöpåverkan i ett systemperspektiv för biodriv-

medel 
• synen på olika biodrivmedels miljövänlighet 
• nuvarande trender samt potentiell utveckling av biodrivmedel i Sverige, EU och 

världen 
• översikt över den svenska fordonsparken med avseende på utveckling, energi-

användning och miljöbilsregistrering. 
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2 Metod 
Då denna studie har målet att ge en aktuell överblick på framtida bränslen har internet 
varit den främsta informationskällan där rapporter och andra skrifter inhämtats. Littera-
tursökning har även skett i databas (SCOPUS) och omfattar främst internationell 
litteratur.  

Avgränsningen av källmaterial har gjorts så att främst officiella dokument använts. 
Exempel på svenska sådana är propositioner, utredningar samt rapporter från myndig-
heter och universitet. Rapporter från företag med fördjupad kunskap inom området har 
också använts. Delar av källmaterialet har inte utsatts för vetenskaplig granskning innan 
publicering. Skrivelser och online-material från intresseorganisationer har inte konsulte-
rats. Internationella källor har bestått av sådana som har sin grund i EU-organ eller 
europeiska universitet.  

Rapporten utesluter vissa biodrivmedel. Avgränsning har gjorts enligt den definition av 
biodrivmedel som finns beskriven i Europaparlamentets direktiv om främjande av 
användning av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel (EU, 2003). De 
biodrivmedel som omnämns i direktivet är bioetanol, biodiesel, biogas, biometanol, 
biodimetyleter, syntetiska biodrivmedel, bioväte och ren vegetabilisk olja. Även bio-
MTBE och bio-ETBE omfattas i direktivet, men då dessa endast sporadiskt förekommer 
i debatten har de uteslutits i rapporten. Vidare kan det nämnas att en absolut rättvisande 
jämförelse av samtliga biodrivmedel är svår att uppnå. Orsaken är att tillgänglig infor-
mation om exempelvis bioetanol är avsevärt större än den som exempelvis rör metanol. 
Källmaterialet speglar därmed dagens situation och i sin tur föreliggande rapport. 

En ytterligare avgränsning som gjorts är att endast biodrivmedel beaktats. I ett större 
perspektiv är drivmedel endast en del av ett väsentligt större energisystem – ett alterna-
tivt sätt att behandla ämnet vore därför att inkludera exempelvis elproduktion och upp-
värmning. En god lösning av frågan om biodrivmedel kräver sannolikt att en stor del av 
energisektorn behandlas, men faller av resurshänsyn utanför detta arbete.  

Utveckling av motorkoncept som exempelvis hybriddrift har också under senare tid 
ådragit sig ökande intresse. Denna typ av effektivare utnyttjande av konventionella 
bränslen är också ett aktuellt alternativ för att minska utsläppen av fossil CO2. Liksom 
fallet med avgränsning till biodrivmedel faller en längre utläggning om samtliga till-
gängliga motorkoncept utanför studiens ramar. Andra fordonsslag än personbilar har 
inte beaktats annat än i undantagsfall.  
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3 Inledning  
Biodrivmedel har varit kända alternativ till bensin och diesel under lång tid, men det är 
först under senare år som användningen kommit att utvecklas i någon högre grad. Den 
exceptionellt starka tillväxten av råoljebaserade drivmedel under 1900-talet gjorde att de 
förnybara bränslena bara kom att användas i liten utsträckning. Fortfarande utgör bio-
drivmedel en mycket liten andel, men nationella och internationella miljöpolicies har 
inneburit större åtaganden att utvidga introduktionen av biodrivmedel (ECN, 2003). 
Idag är det i särklass mest producerade och konsumerade biobränslet etanol där 
Brasilien och USA är de största aktörerna (IEA, 2004).  

Bakomliggande orsaker till att alternativa drivmedel har tilldragit sig ökande intresse är 
många och berör både Sverige och världen i helhet. Oljekrisen under 1970-talet ökade 
insikten om naturresursers ändlighet, särskilt olja. I samband med detta stod det också 
klart att nationer utan egna oljetillgångar var beroende av oljeimport från andra länder 
för sin energiförsörjning. För att minska oljeberoendet bildades 1974 internationella 
energisamarbetet, eller International Energy Agency (IEA), som idag har 26 medlem-
mar. Förutom att minska oljeberoendet tillkom nationella och internationella mål att 
minska utsläpp av växthusgaser, i synnerhet CO2 (ECN, 2003). Upprättandet av Kyoto-
protokollet 1997 var en viktig milstolpe i denna strävan. Det ökande behovet av 
transporter och den minskande tillgången på olja i icke OPEC-länder innebär att till-
gången av olja kommer att styras av ett litet antal länder (Hamelinck, 2004).  

Dagens befintliga drivmedel kan delas in i konventionella och alternativa. Konventio-
nella är bensin och diesel, medan det senare är alternativ till dessa. Den stora skillnaden 
mellan dagens och morgondagens bränslen ligger i teknologisk utveckling vilket är av-
görande för vilka bränslen som kan introduceras på en stor skala. Samtidigt som utveck-
ling av förnybara bränslen pågår fortsätter även utvecklingen av konventionella bränslen 
för att klara hårdare utsläppskrav. En jämförelse av de två bränsletyperna ser därför för-
modligen mycket annorlunda ut i framtiden i jämförelse med idag (IEA, 1999).  

Hur oljemarknaden ser ut bortom 2030 är idag osäkert och påverkar utvecklingen av 
både konventionella och alternativa/förnybara bränslen. Bortsett från minskande till-
gångar som blir allt svårare att utvinna finns även osäkerheter i hur utvecklingspotentia-
len av kvarvarande reserver kommer att te sig. Politisk instabilitet i Mellanöstern kan 
exempelvis häva tillväxten (Gielen och Unander, 2005). Om alternativa bränslen tar 
större marknadsandelar kan detta också bidra till sjunkande oljepriser genom att olje-
producenter tappar incitamentet att tillsammans öka priset vilket eventuellt skulle mot-
verka introduktion av förnybara bränslen. Begreppet oil peak nämns ofta i detta 
sammanhang och refererar till när toppen i oljeproduktion kommer att inträffa, ultimat 
avses hela världens produktion. Kommissionen mot oljeberoende (2006) har i en 
sammanställning kommit fram till att toppen kommer att nås någon gång mellan 2015 
och 2030. En mer pessimistisk bedömning är att toppen nås redan innan 2010.  

Biomassa kan omvandlas till alla vanligt förekommande energibärare, exempelvis för 
värme och elektricitet. Teknikutvecklingen för storskalig framställning av elektricitet 
har gått framåt, bl.a. för att minska CO2-utsläpp med vind- och vattenkraft samt effektiv 
rening av emissioner. Men transportsektorn är idag nästan helt beroende av olja och till 
skillnad från energisektorn i stort finns färre utvecklade alternativ (Hamelinck, 2005). 
Utöver oljeberoende och utsläpp av klimatgaser är transportsektorn också ofta för-
knippad med lokal luftkvalitet. Bränslen som utvinns ur biomassa kan förbättra detta 
och ha vissa miljömässiga fördelar jämfört med fossila bränslen. Biodrivmedel har där-
för potential att bidra till lösningen av många problem på både lokal och nationell nivå.  
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Vad gäller den svenska energiförsörjningen har Sverige dessutom en tradition av att 
utnyttja inhemska energikällor. Den industriella utvecklingen i Sverige var i stor ut-
sträckning driven av energi och varor från skog (Björheden, 2006). Efter andra världs-
kriget ersattes basen i detta gamla energisystem snabbt av importerade fossila bränslen. 
Beroende på klimat och infrastruktur var det svenska samhället mycket energiintensivt i 
ett internationellt perspektiv och därmed sårbart för störningar i energiförsörjning. 
Sverige drabbades därför hårt av oljekrisen under 1970-talets första hälft (Björheden, 
2006).  

Även vägtrafikens energianvändning i Sverige är energiintensivt i ett internationellt 
perspektiv. I jämförelse med de gamla EU-staterna (EU-15) hade nyregistrerade person-
bilar i Sverige 2003 24 % högre bränsleförbrukning. Skillnader beror på att Sverige har 
tyngre bilar med högre motoreffekt samt en lägre andel dieseldrivna fordon (Vägverket, 
2006a). Bränsleförbrukning för ett specifikt bränsle är direkt proportionellt mot CO2-
emissioner. Det nu gällande nationella målet är att emissionerna av CO2 från vägtra-
fiken 2010 skall ha återgått till 1990 års nivå. Dessvärre har utsläppen av fossilt CO2 
från vägtrafiken ökat med 11 % mellan 1990 och 2005 utan avbrott i den ökande 
trenden. För att bryta denna utveckling har det föreslagits åtgärder och styrmedel i 
propositionen Moderna transporter (Prop. 2005/06:160). Strategin består av ett antal 
medel varav två faller inom ramen för denna studie: fortsatt introduktion av förnybara 
bränslen samt energieffektivare fordon och transporter. Biodrivmedel, som inte tillför 
atmosfären fossilt kol, har därför potential att bidra till att dessa mål möts.  

 

 

12 VTI rapport 563 



 

4 Alternativa och förnybara bränslen 
4.1 Allmänt 
De tillgängliga drivmedlen idag kan delas in i konventionella och alternativa. De förra 
utgörs till största delen av bensin och diesel raffinerade ur fossil råolja, medan det 
senare är alternativ till dessa. Alternativa bränslen som diskuteras här kan delas in ytter-
ligare i fossila alternativ (till exempel naturgas) och biodrivmedel (till exempel biogas). 
Biodrivmedel utgör motpolen till konventionella bränslen och utgår från omvandling av 
solenergi till biomassa följt av förädling till biodrivmedel. Termen förnybar, som i 
förnybara bränslen, kan uppfattas som att endast sol-, vind- och vattenkraft avses (SOU 
2004:133). Tonvikten kommer i denna rapport att vara på biodrivmedel. 

I ett EU-direktiv (EU, 2003) har ett mål för användning av biodrivmedel i medlems-
staterna satts upp för utgången av 2005. Detta mål är 2 % beräknat som energiinnehåll 
av all bensin och diesel som används för transportändamål. Sverige har dock satt ett 
högre mål, 3 %, i budgetpropositionen för 2005 (Prop. 2005/06:160). Detta mål nåddes 
dock inte. Enligt Vägverket (2006a) utgjorde biodrivmedel 2,7 % av drivmedelsförbruk-
ningen 2005 och enligt SPI (2006) bestod 2,3 % av biodrivmedel. Innan utgången av 
2010 skall 5,75 % av drivmedlen utgöras av biodrivmedel inom EU. Som helhet upp-
gick biobränsleanvändningen till 1,4 % inom EU:s 25 medlemsländer (EU-25) och där-
med åstadkoms inte det uppsatta målet (EU, 2006). 

I ett klimatsammanhang är det eftersträvansvärt att öka användningen av förnybara 
bränslen då endast kol som redan finns i kretsloppet avges till atmosfären. Användandet 
innebär inget nettotillskott av CO2 till atmosfären eftersom exakt samma mängd som 
absorberas av växter vid fotosyntes frigörs vid förbränning (IFEU, 2004). Förvisso har 
CO2 från både fossila och förnybara energikällor samma klimatförändrande potential, 
men i det förra fallet återförs emitterad CO2 till nästa skörd av biomassa. Detta är den 
stora skillnaden mot om fossila bränslen används då tillförsel sker av tidigare bunden 
CO2 som inte ingått i kretsloppet utan varit bunden i fossil form. Regeneration av 
biomassa blir därför ett viktigt begrepp, liksom vad mark används till – om jordbruks-
mark ersätts med bebyggelse i stor skala minskar möjligheterna till upptag av CO2 från 
förnybara biobränslen. Hela debatten kring biodrivmedel, liksom flertalet av de källor 
som här refereras till, utgår ifrån att CO2 som bildas vid förbränning av biodrivmedel tas 
upp av ny växlighet. Tidsperspektivet beror på om den generation biomassa som ersätter 
den som användes till biodrivmedel är snabbväxande eller inte.  

Biodrivmedel delas ofta in i första generationen (traditionella) och andra generationen 
(avancerade) (SOU, 2004; EU, 2006). Exempel på det förra är etanol och rapsmetylester 
(RME). Lång erfarenhet av etanol i transportsektorn finns bl.a. i Brasilien och USA där 
sockerrör respektive majs varit de huvudsakliga råvarorna. Biodiesel produceras huvud-
sakligen av raps i Europa och av sojabönor i USA (Hamelinck, 2004). Dessa första 
generationens biodrivmedel har dock vissa nackdelar som är relaterade till råvaror. 
Grödor som används vid framställning av biodrivmedel med stort innehåll av socker, 
stärkelse och olja är jordbruksprodukter används även traditionellt till livsmedel. Dess-
utom krävs värdefull åkerareal för grödornas tillväxt. Grödorna är också säsongsbundna 
vilket gör att energiavkastningen per ytenhet blir låg i jämförelse med perenna växter 
såsom gräs och sockerrör. Fleråriga grödor kan också växa på mindre värdefulla marker. 
Biomassa från lignocellulosa (trä och gräs) har därför större framtidsutsikter rent ekono-
miskt (Hamelinck, 2004). Av dessa råvaror kan andra generationens biodrivmedel 
produceras och inkluderar metanol, FT-diesel (Fischer Tropsch; syntetisk diesel) och 
vätgas.  
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Att introducera biodrivmedel på marknaden är också en fråga om fordonsteknik. De 
bränslen som påminner om bensin och diesel (exempelvis etanol och RME) är de mest 
passande i befintlig fordonsflotta då inblandning i konventionella bränslen är möjlig 
utan större omställningar. I framtiden förutspås bränsleceller som drivs av vätgas vara 
ett starkt alternativ. Detta kräver dock utveckling av både fordon och infrastruktur för 
distribution. Vissa biodrivmedel som etanol anses därför mer passande i nuläget då de 
är lätta att introducera, medan andra är mer passande på lång sikt beroende på mer ulti-
mat effektivitet (Hamelinck, 2005). Det kan dock konstateras att en fullständig omställ-
ning från fossila bränslen till biodrivmedel kommer att ta mycket lång tid (Blinge et al., 
2004). 

Nedan följer en översikt av de biodrivmedel som är de vanligast förekommande i 
svensk och internationell debatt.  

 
4.2 Översikt av biodrivmedel – tillverkning och egenskaper 
Förnybara bränslen skall per definition ha sin härkomst i biomassa eller annan förnybar 
energikälla i någon form. Omvandling från biomassa till bränslen kan ske på ett antal 
olika sätt. I följande avsnitt ges en kortfattad redogörelse för de processer som ingår i 
tillverkningen av de olika bränslena samt vilka egenskaper de olika bränslena har. 
Denna information är tänkt att tjäna som en bakgrund till kommande redogörelser för 
kostnader, trender och potentialer för de olika bränslena. De huvudsakliga produktions-
leden sammanfattas översiktligt i figur 1.  

Fossil råvara Biomassa

Naturgas Kol OljeväxterSockerrika 
grödor

Trä/cellulosa

Förgasning Jäsning Extraktion

Förestring Syntes 

Metanol

DME Etanol BiodieselFischer 
Tropsch

Vätgas

 

Figur 1  Översiktlig bild av råvaror, produktionssteg och slutprodukter vid tillverkning 
av de biodrivmedel som omnämns i denna studie. Efter ECN (2003). 

 
4.2.1 FAME/RME – biodiesel 
Europa står för en liten del av den globala tillverkningen av biodrivmedel, cirka 6 %. 
När det gäller tillverkning av biodiesel är dock EU världsledande (ECN, 2003). Över 
hela Europa inblandas biodiesel i vanlig diesel och i Tyskland, Österrike och Sverige 
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används biodiesel i ren form i konverterade fordon. År 2004 tillverkades drygt 
1,9 miljoner ton biodiesel i EU-25.  

Biodiesel produceras från vegetabiliska oljor och har använts som bränsle under en 
längre tid. I Europa har raps varit det dominerande råmaterialet ur vilket rapsmetylester 
(RME) tillverkas, medan sojabönor är den huvudsakliga råvaran i USA (IFEU, 2004). 
Oljan pressas fram eller extraheras ut med lösningsmedel. Framställningsprocessen är 
densamma som för de oljor som används i livsmedelsindustrin (Jordbruksverket, 
2006a). Två nackdelar med denna oraffinerade olja är dess höga viskositet och dåliga 
antändningsegenskaper. Genom förestring bryts stora triglyceridmolekyler ned till 
molekyler med enkla kedjor. Tillsats av en alkohol (metanol eller etanol) och en 
katalysator krävs. Används metanol bildas fettsyrametylester (FAME). I dagsläget 
används främst metanol av fossilt ursprung i tillverkningsprocessen (Jordbruksverket, 
2006a). Resultatet blir ett bränsle med väsentligt lägre viskositet och bättre antänd-
ningsegenskaper. 

Fördelarna med RME är att bränslet är ekologiskt nedbrytbart och kan ersätta eller 
inblandas i fossil diesel i valfri proportion. Detta kräver dock viss anpassning av 
dieselmotorer, bl.a. för att RME är aggressivt mot olika material. Motortillverkare 
lämnar därför inga garantier för höga inbladningar, men RME kan inblandas i diesel 
med upp till 5 % utan problem (JRC, 2006). Andra nackdelar är att biodiesel inte kan 
lagras mer än fem månader och att stora åkerarealer måste tas i anspråk vid odling av 
oljeväxter (Hamelinck, 2004).  

Under 1970- och 1980-talen nådde produktionen av oljeväxter i Sverige sitt maximum 
med ca 150 000–160 000 uppodlade hektar (Jordbruksverket, 2006a). Under 1990-talet 
minskade stödet för odling vilket tillsammans med låga världsmarknadspriser bidrog till 
lägre lönsamhet för oljeväxter och för spannmål. Odlingen 2006 spås bli den högsta på 
10 år och raps står för ca 90 % av alla oljeväxter. Sveriges produktion av biodiesel 
uppgick år 2005 till 1 000 ton (EurObserver, 2006). 

I Sverige fanns vid sista kvartalet 2006 23 tankstationer för RME (Miljöfordon, 2006). 
 
4.2.2 Biogas 
Jäsning av biomassa utan syre producerar gasblandningen biogas som till största delen 
består av metan och CO2. Syrefri nedbrytning sker när exempelvis gödsel eller jord-
bruksrester lagras eller när organisk massa hamnar under vatten. Processen sker 
naturligt i våtmarker eller i sopupplag (JRC, 2006). 

Framställning av biogas utgår alltså från råvaror fria från fossilt kol. Dessutom kan 
delar av den framställda biogasen användas för att driva produktionen. Processen är 
relativt energikrävande men drivs av bränsle som inte har något annat användnings-
område eller t.o.m. negativt värde. Biogas är därför ett gott alternativ när det gäller CO2-
neutralitet och dessutom kan metangas användas till bränsle istället för att naturligt 
avges till atmosfären (JRC, 2006). Metan har dessutom en klimatförändrande effekt som 
verkar 25 gånger starkare än koldioxidens räknat per molekyl (Naturvårdsverket, 2005).  

I Sverige fanns vid sista kvartalet 2006 57 tankstationer för biogas (Miljöfordon, 2006). 
 
4.2.3 Etanol 
Bioetanol är biobränslet med störst användning i världen (IFEU, 2004). Tillverkning av 
etanol sker i sin enklaste form genom jäsning av biomassa följt av destillation. Destilla-
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tionen är den del i processen som är mest energikrävande (JRC, 2006). Jäsningen sker 
genom att mikroorganismer (bakterier eller enzymer) bryter ned biomassan. I Europa 
består biomassan oftast av jordbruksgrödor, men på senare tid har även skogsprodukter 
uppmärksammats som ett alternativ (ECN, 2003).  

Lämpliga råvaror vid etanoltillverkning är de som innehåller socker; sockerbetor, 
sockerrör eller melass. Dessa kräver en minimal insats av processarbete. Råvaror som är 
rika på stärkelse kan också användas men måste omvandlas till socker innan jäsning. 
Exempel är potatis, råg, majs och vete. Brasilien är världens största etanolproducent där 
sockerrör är råvaran. Med fem skördar per år som används i storskaliga och energi-
effektiva anläggningar är förutsättningarna här goda för etanolproduktion (JRC, 2006).  

Forskning pågår också för att utveckla etanol ur skogs- och cellulosaprodukter (halm 
från spannmålsodling, blast och avfall från sockerrörsodling) men framställningen har 
ännu inte nått betydande volymer och inga kommersiella anläggningar finns (JRC, 
2006; IFEU, 2004). Anledningen till utvecklingen är att cellulosaprodukter är billigare 
och förekommer rikligare än jordbruksgrödor, särskilt om restprodukter används. Kon-
vertering från råmaterial till etanol kräver dock mer bearbetning än sockerrika grödor 
(ECN, 2003). Att använda cellulosamaterial vid etanoltillverkningen har fördelen att 
restprodukter används för att driva processen vilket minimerar användandet av fossila 
bränslen. Det uppskattas att cellulosaetanol kan reducera CO2-emissioner med över 
70 % vid produktionen och användning i jämförelse med vanlig bensin (IEA, 2004).  

Jäsningsprocessen av socker till etanol anses vara en mogen teknik med små möjlig-
heter till effektiviseringar. Etanol tillverkas redan i stor skala. Produktionskostnaden är 
därför i stort beroende på råvarupriser. Etanolframställning ur cellulosa kräver dock 
utveckling för att bli kommersiellt gångbar.  

Etanol används företrädesvis i förbränningsmotorer. Bränslets låga ångtryck, uttryckt i 
Reid Vapour Pressure (RVP), innebär låg avdunstning. Detta orsakar antändnings-
problem under 20°C vilket medför att tändningsförbättrare måste tillsättas vid kommer-
siellt bruk. En annan nackdel med etanol är dess lägre energiinnehåll per volymenhet 
jämfört med bensin. Bränsletankar och -ledningar måste därför ha större dimensioner.  

En annan nackdel med etanol är bränslets förmåga att lösa andra ämnen. Ämnen från 
rörledningar och tankar kan lösas och orsaka motorproblem. Etanols förmåga att blanda 
sig med vatten kan också orsaka motorproblem (Jordbruksverket, 2006b). Sveriges 
produktion av etanol uppgick 2005 till 130 160 ton (EurObserver, 2006) av vilket den 
största delen inblandas i vanlig bensin.  

I Sverige fanns vid sista kvartalet 2006 562 tankstationer för etanol i form av E85 (85 % 
etanol, 15 % bensin) (Miljöfordon, 2006). 
 
Låginblandning av etanol i konventionella bränslen 
Sedan 2002 sker inblandning av etanol i bensin som säljs i Sverige. Andelen bensin som 
inblandades med maximalt 5 % etanol 2002 var 21 % och ökade till 91 % 2005 (SPI, 
2007). EU:s drivmedeldirektiv från 2003 har målsättningen att 5,75 % av drivmedlen år 
2010 skall utgöras av biodrivmedel (EU, 2003). Ett snabbt sätt att nå detta mål skulle 
vara att öka inblandning av etanol i bensin och RME i diesel, för att inte säga det enda 
sättet (Naturvårdsverket, 2004). De kvalitetskrav som ställs på drivmedel inom EU 
begränsar dock inblandningen till 5 %. Inblandningen är lönsam för oljebolagen då 
denna del av varje såld liter bensin eller diesel är befriad från både energi- och kol-
dioxidskatt. Detta antas vara en starkt bidragande anledning till att inblandningstaket på 
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5 % i det närmaste är uppnått. Om taket skulle höjas till 10 % finns därför anledning att 
tro att även denna kvot också snabbt skulle uppfyllas (Naturvårdsverket, 2004).  

För att uppnå EU:s indikativa mål på 5,75 % förnybara bränslen, förespråkar bl.a. 
Sverige att tillåten låginblandning av etanol skall höjas till 10 % (Prop. 2005/06:160). 
Uppgifter gör gällande att 22 % etanol kan inblandas i bensin utan justeringar i motor 
och bränslesystem (Hamelinck, 2004) och IEA (2004) anser det vara allmänt känt bland 
både biltillverkare och oljebolag att alla nya bilar är fullt kompatibla med 10 % inbland-
ning av etanol.  

Låginblandning av etanol i bensin utgör utan tvekan den största andelen av biobränsle-
förbrukningen i Sverige. Av samtliga drivmedel i vägtransportsektorn 2005 utgjorde 
2,9 % alternativa bränslen (naturgas och E85 inräknat). Av denna andel utgjorde etanol 
till låginblandning 2,0 % (Vägverket, 2006a). Detta skall sättas i relation till 0,27 % av 
samtliga drivmedel som utgörs av etanolen i E85 (SPI, 2006). 

Etanol framhävs oftast som ett bränsle som inblandas i bensin men kan även inblandas i 
diesel, då som en emulsion. Etanol kan tillverkas billigare än biodiesel vilket gör det till 
ett intressant alternativ till att öka användning av biodrivmedel (IEA, 2004). Problemet 
är dock att cetantalet minskar vilket gör blandningen svårantändlig med enbart kom-
pressionen i dieselmotorer.  

Trots de uppenbara och snabba miljövinsterna som kan göras med låginblandning av 
biodrivmedel i konventionella drivmedel hindrar EU-lagstiftning detta. Eventuella an-
ledningar därtill diskuteras i senare avsnitt.  

 
4.2.4 Förgasningsbränslen – Fischer-Tropsch, DME, metanol 
Biomassa kan också konverteras till bränsle genom förgasning. Huvudsakligen används 
råmaterial som är rika på lignocellulosa såsom trä eller halm (IFEU, 2004). Förgasning 
resulterar i en blandning av förbränningsbara gaser, kallade syntetgas eller syngas. Ur 
denna gas kan olika flytande bränslen (Fischer-Tropsch diesel, DME, metanol) och även 
vätgas produceras beroende på vald process. Förgasningen sker genom delvis oxidation 
av tillförd biomassa. Exakt rätt mängd syre tillförs för att oxidera allt kol i biomassan 
där oxidanten fås ur vanlig luft alternativt rent syre som tillsätts i processen. Fördelen 
med att blåsa in rent syre är att en näst intill kvävefri gas fås. Nackdelen är att syrepro-
duktionen är en kostsam del av processen. 

Den resulterande gasen innehåller främst CO, CO2, H2, CH4, vatten och eventuellt 
kväve. Den exakta sammansättningen beror på vilken biomassa som används vid fram-
ställningen. Gasen renas från ämnen som tjära, svavel och sotpartiklar. Gasen kondi-
tioneras sedan, en process som omvandlar kolväten till H2 och CO. Bränslen som kan 
fås ur denna process inkluderar motsvarigheter till diesel och bensin, men även vätgas 
och metanol kan utvinnas. Gemensamt för dem är att biomassa är råvaran som också 
kan användas till processens energiförsörjning. Framställningen är därför fördelaktig ur 
ett klimatgasperspektiv (IEA, 2004). Produkterna kan även framställas ur naturgas och 
kol med liknande processer och utrustning (Hamelinck, 2004).  

Dessa bränslen, undantaget vätgas, kan inblandas i konventionella bränslen och i vissa 
fall användas rent. En annan fördel är att de kan användas i befintliga fordon och distri-
bution kan ske med befintlig infrastruktur (JRC, 2006).  
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Fisher-Tropsch (FT) 
Fisher-Tropsch syntes för produktion av syntetiska bränslen är en etablerad teknologi. 
Sydafrika har använt sig av tekniken för att omvandla kol till flytande bränsle under de 
senaste 50 åren och Kina har uttryckt intresse att utveckla processen för sin hemma-
marknad (Gielen och Unander, 2005). Även om kol är den mest använda råvaran i 
processen är biomassa enklare att förgasa då det är mer reaktivt (Hamelinck, 2004). 
Processen omvandlar syntetgasen (främst bestående av CO och H2) till kolväten av 
olika längd. Om diesel är den eftersökta slutprodukten sönderdelas de stora kolvätena 
till svavel- och kvävefri diesel av god kvalitet (Hamelinck, 2004). Även nafta (bensin) 
kan fås ur processen. En stor uppsättning kemiska biprodukter bildas och att hitta sätt att 
avyttra dem är av stor betydelse för att få processen att bli lönsam (IEA, 2004). 

FT-diesel anses vara mycket passande som bränsle för transporter och förordas av 
många analytiker (Blinge, 2006). Bränslet är flexibelt avseende råvaror och reducerar 
CO2-utsläpp kraftigt. Processen kan också styras så att bensin bildas. Till skillnad från 
vanlig bensin som har ett visst innehåll av aromatiska kolväten är FT-varianten helt 
uppbyggd av raka kolvätekedjor med lågt oktannummer och är därmed svårantändligt. 
Inblandning av FT-bensin i vanlig bensin är dock möjlig upp till 15 %. Detta är också 
anledningen till att FT-diesel är en mer omtalad produkt än FT-bensin (ECN, 2003). 
Ännu finns dock inga förgasningsanläggningar för biomassa (Blinge, 2006). 

FT-diesel har liknande egenskaper som diesel när det gäller energiinehåll, densitet, 
viskosotet och flampunkt. FT-diesel är också en vätska under normalt tryck och 
temperatur. Dessutom kan FT-diesel inblandas i vanlig diesel, vilket i förlängningen 
även innebär att befintlig infrastruktur för distribution kan användas (Hamelinck, 2004; 
ECN, 2003). 

 
Dimetyleter (DME) 
Dimetyleter, DME, är en gas som kondenserar då syntetgas utsätts för en lätt tryckök-
ning. JRC (2006) spår att den troligaste råvaran för DME är naturgas i framtiden, men 
även kol och biomassa kan användas. I Skandinavien tros svartlutsförgasning vara ett 
framtida alternativ vid tillverkning av DME. Svartlut är den förbrukade kokvätskan från 
sulfatprocessen vid tillverkning av pappersmassa (NE, 2006). DME tillverkas alltså från 
syntetgas i en liknande process som när metanol framställs, dock något effektivare än 
när metanol framställs (Hamelinck, 2004). DME kan även framställas direkt ur metanol. 
För närvarande är det huvudsakliga användningsområdet drivgas i sprayflaskor. DME 
har visat sig vara ett attraktivt bränsle för dieselmotorer, inte minst beroende på de låga 
emissionerna av NOx (ECN, 2003). 

En annan fördelaktig egenskap hos DME är att inget sot bildas vid förbränning. DME är 
normalt gasformig vid atmosfärstryck, men intar vätskeform vid 20°C och en trycksätt-
ning till 5 bar. DME:s lättflyktlighet innebär att bränslet måste behandlas under tryck. 
Befintlig utbyggd infrastruktur, anpassad för bensin och diesel, kan därför inte an-
vändas. DME kan inte blandas med diesel, däremot krävs relativt små modifieringar av 
befintliga dieselmotorer för att fungera med DME som bränsle.  

 
Metanol 

Syntetgas kan också konverteras till metanol. Metanol är en intermediär produkt under 
FT-processen och är därför billigare att tillverka. Metanol har dock relativt lågt energi-
innehåll och är dessutom starkt toxiskt, vilket gör hantering av bränslet svårt. Metanol 
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har högre densitet än bensin men har ett energiinnehåll som motsvarar hälften av bensin. 
Bränslet kan användas i förbränningsmotorer och kan inblandas i bensin upp till 15 %. 
För drift med högre inblandning eller med ren metanol, krävs modifiering av för-
bränningsmotorer (ECN, 2003). Som substitut till diesel fungerar metanol sämre då 
alkoholer är svårantändliga i kompressionsmotorer.  

Större delen av den metanol som produceras i världen är baserad på naturgas 
(Ecotraffic, 2001). Metanol diskuteras främst som framtida bränsle i bränslecellsfordon 
där metanol kan omvandlas till vätgas ombord (onboard reforming) vid relativt låga 
temperaturer (IEA, 2004). Om etanol används i samma syfte krävs temperaturer över 
500°C (Hamelinck, 2004) vilket gör detta bränsle ointressant i bränslecellsfordon jäm-
fört med metanol.  

 
4.2.5 Vätgas 
Vätgas (H2) har potential att bli ett viktigt bränsle i framtiden om bränslecelldrivna 
fordon blir kommersiellt gångbara (IEA, 2003). Förväntningarna på vätgas och bränsle-
cellsdriva fordon är stora men hur omställningen till ett vätgasbaserat transportsystem 
skall gå till är en komplex fråga (JRC, 2006).  

Vätgas kan produceras från flera olika energiformer: naturgas, olja, kol, biomassa och 
elektricitet (Jönsson et al., 2006). Hur vätgas framställs är således avgörande för hur 
stora emissionerna av växthusgaser blir. I dagsläget är de mest mogna teknologierna att 
utvinna vätgas genom elektrolys samt reforming genom krackning av kolväten, 
exempelvis naturgas. Elektrolys delar vatten till dess beståndsdelar genom att en 
elektrisk spänning tillförs. Hur elektriciteten framställs är därför avgörande för utsläpp 
av växthusgaser; om förnybara elkällor används sker mycket låga utsläpp. Reforming av 
naturgas skulle kunna tjäna som ett koldioxidsnålare alternativ till konventionella bräns-
len under en övergångsfas till förnybara vätekällor (Macfie, 2002).  

Produktion av vätgas kan ske i stora centrala anläggningar och/eller i lokala anläggning-
ar som försörjer ett mindre antal tankstationer. Distributionen av vätgas är ett åter-
kommande hinder och innebär stora omställningar. Vätgas måste komprimeras under 
högt tryck eller kylas ner till flytande form för att kunna förvaras och distribueras 
(Hamelinck, 2004; JRC, 2006). Både förbränningsmotorer och bränsleceller kan 
användas med vätgas som bränsle. Eftersom vätgas har mycket lågt energiinnehåll per 
volymenhet krävs stora tankar för att fungera som fordonsbränsle (IEA, 1999).  
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Tabell 1  Egenskaper hos beskrivna biodrivmedel (1ECN, 2003; 2EPA, 2006; 
3Hamelinck, 2004; 4Jordbruksverket, 2006b; 5IFEU, 2004; 6Ecotraffic, 2002). 

Egenskap Biodiesel 
(RME)  

Biogas Etanol FT-diesel DME Metanol Vätgas  

Kemi1  Metylester CH4 C2H5OH Paraffin  CH3OCH3 CH3OH H2

Densitet1 
(kg/m3) 

880–920 0,658 (gas) 791 770 665 (vätska) 791 70,8 (vätska) 
0,0848 (gas) 

Oktantal ~ 252 120+2 1091 – – 1101 130+2

Cetantal 541 – 111 > 741 55–601,3  51 – 
Energi-
innehåll 
(MJ/l)1

32,8 – 21,2 34,3 18,8 15,6 – 

Energi-
innehåll4 
(MWh/m3)  

10 0,01 6,2 – 0,015 4,3 0,003 

Huvud-
sakliga 
bioråvaror5

Raps, solros, 
sojabönor, 
canola, 
kokosolja, 
återvunnen 
veg. olja 

Organiskt 
överskott, 
restmaterial, 
avskräde, 
odlad 
biomassa 

Sockerrör, 
majs, vete, 
sockerbetor, 
lignocellu-
losa, potatis, 
melass 

Ligno-
cellulosa 

Ligno-
cellulosa 

Ligno-
cellulosa 

Ligno-
cellulosa, 
org. rest-
produkter 

Infrastruktur 
och lagring3

Existerande 
Kort 
lagringstid 

Svår 
hantering 

Små 
förändringar i 
infrastruktur 
Större tankar 

Existerande  Små 
förändringar i 
infrastruktur 

Stora  
förändringar i 
infrastruktur 
 

Ny 
infrastruktur,l
agrings-
problem 
Begränsad 
räckvidd 

Säkerhet och 
miljö3

Säker 
Biologiskt 
nedbrytbar 

Explosivt  Biologiskt 
nedbrytbar 
Emissioner 
minskar 
Emissioner 
av kolväten 
från bensin 
kan öka vid 
inblandning 

Renare än 
diesel 

Säker  Giftigt, dock 
mindre än 
bensin 
Lättantänd-
ligt, emissio-
ner minskar 
Emissioner 
av kolväten 
från bensin 
kan öka vid 
inblandning 

Explosivt, 
vätelagring 
kan dock 
göras lika 
säker som 
nuvarande 
bränsle-
system 

Status3 Existerande 
handel 
Kräver stora 
åkerarealer 
Lågt 
energiutbyte 
netto 

Finns bl.a. 
på ca 50 
stationer i 
Sverige. 
Lägre 
användning i 
övriga 
Europa 

Handelsvara 
från socker/ 
stärkelse 
Kan blandas 
med bensin i 
valfri mängd 
Erfarenhet 
finns 

Handelsvara 
från naturgas 
och kol  

Handelsvara 
från naturgas 

Produktion 
tekniskt 
möjlig 
Handelsvara 
från naturgas 
Kan blandas 
med bensin i 
valfri mängd  

Produktion 
tekniskt 
möjlig 
Handelsvara 
från naturgas 
Flera 
förnybara 
källor möjliga 

Lämplig för 
ottomotor6

Nej Ja Ja Nej Nej Ja – 

Lämplig för 
dieselmotor6

Ja Tunga 
fordon 

Ja Ja Ja Ja – 

Lämplig för 
bränslecell6

– Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

För att framställa vätgas ur biomassa kan ett antal processer användas (IFEU, 2004): 

• Förgasning: som beskrevs ovan innehåller syntetgas vätgas. 

• Jäsning: metangas (biogas) kan reformeras precis som naturgas till vätgas.  

• Pyrolys: nedbrytning av biomassa med värme; gasen reformeras till vätgas. 

Framtidens vätgas skulle dock kunna produceras i större skala med helt förnybara 
energikällor, idealt med el utvunnet ur vattenkraft, vindkraft, solenergi eller geotermisk 
energi (Macfie, 2002).  

I tabell 1 ges en jämförelse mellan de olika biodrivmedel som här är aktuella.  
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4.3 Kostnader och miljöprestanda i ett systemperspektiv  
4.3.1 Produktionskostnader i ett internationellt perspektiv  
Hur effektivt olika förnybara bränslen kan tillverkas och till vilka kostnader är av-
görande för vilket eller vilka bränslen som kommer att ta ledningen i framtiden. Att 
beräkna dessa kostnader är dock förenat med svårigheter. Särskilt svårt är det att upp-
skatta de verkliga kostnaderna när det ännu inte finns en fullt utbyggd produktion vilket 
är fallet med andra generationens biodrivmedel (JRC, 2006).  

I sammanhanget kan kostnader för förnybara bränslen beräknas antingen som kostnader 
för råvaror, produktion och infrastruktur för distribution (well-to-tank) eller som kostna-
der som inbegriper förändringar i fordonsflotta (tank-to-wheel). Här avses i första hand 
det förra. Litteraturen består av många kostnadsberäkningar för olika alternativa bräns-
len. Dessvärre saknas ofta en enhetlig metodik i undersökningarna.  

 
Råvarukostnader 
I ett europeiskt perspektiv har JRC (2006) beskrivit råvarukostnader för olika bränslen 
efter att subventioner borträknats. De flesta jordbruksprodukter har en internationell 
marknad där produkterna primärt har andra användningsområden än bränsle. Om man i 
Europa använder produkterna till bränslen blir den första kostnaden utebliven försälj-
ning på den internationella marknaden. Nedan följer en sammanfattning av råvarukost-
naderna angivna per energienhet oförädlad råvara (tabell 2). Intervallet anger pris vid 
lågt till högt oljepris.  

Tabell 2  Råvarupriser i EU 
inklusive transport till bio-
bränslefabrik (JRC, 2006). 

Klart är att restprodukter är de billigaste 
råvarorna, såsom halm (~2,5 €/GJ). Restprodukter 
från skogsbruk är också billigt och kan användas i 
företrädesvis Skandinavien. Kostnaden skulle vara 
ungefär 2,8 €/GJ. Om allt restavfall från 
skogsbruk används i Europa blir priset istället 
4,1 €/GJ. Råvaran för biogas är i huvudsak 
organiskt avfall och är i princip gratis bortsett 
från transportkostnader. Råvaran kan vara avfall 
från köttindustri eller gödsel. Odlade grödor blir 
dyrare att använda som råvaror, särskilt de från 
jordbruk. 

Biomassa är dyr och kan säljas till andra mer 
lönsamma ändamål. Detta leder till relativt höga 
kostnader för biodrivmedel och utgör ett hinder för utvecklingen. För tillfället finns 
ingen utveckling i sikte som dramatiskt kan ändra produktionskostnaderna (IEA, 2004).  

Råvara Kostnad (€/GJ) 

Vetehalm 2,4 – 2,5  

Restprodukter skog 2,8 – 2,9 

Odlad skog 4,3 – 4,5 

Vete  6,4 – 6,7 

Sockerberor  6,5 – 6,8 

Raps  9,9 – 10,4 

Solrosfrön  11,1 – 11,7 

Storskalighet är också avgörande. Stora etanolfabriker i USA producerar etanol billigare 
än vad som är möjligt i Europa. Produktionskostanden är också lägre i varmare klimat 
vilket bl.a. beror på längre växtsäsong. Ett bra exempel är Brasilien som kan producera 
etanol till mindre än hälften av kostnaden i Europa. I icke oljeproducerande länder 
(IEA-länder där bl.a. Sverige ingår) finns den största potentialen för att minska fram-
ställningskostnaden i att utveckla avancerade biodrivmedel, främst etanol, metanol och 
senare vätgas ur cellulosa. Etanol ur cellulosa spås av IEA (2004) bli billigare än spann-
målsetanol, om det inte redan är det.  
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Litteraturen innehåller många resonemang för vad kostnaderna för biodrivmedel är och 
kan förmodas bli. De egentliga kostnaderna, på kort och lång sikt, har också undersökts 
i många studier och visar stor variation beroende på de metoder och tekniker som an-
vänds både vid produktion och beräkning.  

 
Kostnader för första generationens biodrivmedel 
IEA (2004) anger framställningspriser för första generationens biodrivmedel (etanol och 
biodiesel) och jämför med bensin, eller bensinekvivalent (tabell 3). I dessa uppskatt-
ningar ingår råvarupriset för respektive bränsle. Produktionskostnad för bensin är 
mellan 0,18 och 0,25 USD/liter beroende på råoljepriser. Etanol som produceras i USA 
kostar i genomsnitt 0,43 USD/bensinekvivalent att framställa. I Europa är kostnaderna 
mycket högre än i USA beroende på mindre anläggningar och högre pris på råvaror och 
hamnar på 0,63–0,93 USD/bensinekvivalent. Som tidigare nämnts har Brasilien kost-
nadsfördelar där etanol kan produceras till 0,34 USD/bensinekvivalent (IEA, 2004). 
Under förutsättningarna i USA och Kanada tros etanol kunna framställas till 
0,27 USD/bensinekvivalent efter 2010 vilket är mycket nära prognostiserat pris för 
bensin, 0,25 USD/liter. 

Jämförelsen visar att det bara är etanol från Brasilien som kommer i närheten av bensin-
priset på energibasis. Amerikansk majsetanol är dyrare, men dyrast är europeisk etanol. 
Trots de höga priserna i nuläget tros etanol alltså ändå ha en framtid om priserna når de 
lägre delarna av prisintervallet i tabell 3, konkurrenskraften ökar åtminstone. Särskilt 
sockerrörsetanol från utvecklingsländer och lignocellulosa från resterande delar av 
världen har möjlighet att komma nära bensinpriset (IEA, 2004).  

Tabell 3  Nuvarande produktionskostnader för första generationens biodrivmedel i EU, 
Nordamerika och Brasilien (IEA, 2004). 1 bensinekvivalent = 35,24 MJ (Hamelinck, 
2004). 

Bränsle Råvara Produktionsland/ 
region 

Kostnad 
(USD/bensinekv.) 

Kostnad 
(USD/GJ) 

Bensin Råolja  – 0,23–0,25  8,1–8,8 
Diesel Råolja – 0,17–0,23 6–8,1  
Etanol Sockerrör  Brasilien 0,34 9,7 
Etanol Majs USA 0,43 12,2 
Etanol Vete EU 0,53–0,93 15,0–26,4  
Etanol Sockerbetor EU 0,63–0,90 17,9–25,6 
Biodiesel Raps EU 0,35–0,80 9,9–22,7 

Priset på biodiesel är ännu mer beroende av råvara än etanol. Liksom fallet med etanol 
har skalan på produktionen stor inverkan på priset. Kostanden för biodiesel har under-
sökts på sex europeiska anläggningar och varierar mellan 0,35 och 0,80 USD/diesel-
ekvivalent, medan priset på diesel är 0,17–0,23 USD/liter. Kostnaderna för biodiesel 
kan bli lägre där oljeväxter är billigare som i flera utvecklingsländer (IEA, 2004). Priset 
för biodiesel kan däremot gå en osäkrare utveckling till mötes. Skalfördelar och för-
bättrad teknologi kan hamna i bakgrunden av plötsligt ökade råvarupriser (IEA, 2004). 
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Andra generationens biodrivmedel 
Etanol från cellulosa (skogsprodukter) kräver mer bearbetning för att bli flytande 
bränsle, men råvaran är betydligt billigare än jordbruksgrödor (IEA, 2004). Även 
förgasningsbränslen (andra generationens eller avancerade biodrivmedel) och deras 
produktionskostnader har sammanfattats av IEA (2004) (tabell 4). I dessa beräkningar är 
alla produktionskostnader inräknade inklusive transport till påfyllningsstation. 

Tabell 4  Framtida produktionskostnader för andra generationens biodrivmedel i EU 
(IEA, 2004). 1 bensinekvivalent = 35,24 MJ (Hamelinck, 2004). 

Bränsle Ersätter Råvara  Process Kostnad 
(USD/ben-
sinekv.) 

Kostnad 
(USD/GJ) 

Bensin – olja raffinering 0,22 6,3 
Diesel – olja raffinering 0,22 6,25 
RME diesel raps förestring 0,80 22,7 
FT-
diesel 

diesel biomassa förgasning 
(FT) 

0,68 19,3 

DME diesel biomassa förgasning 0,47 13,4 
Etanol bensin biomassa/poppel hydrolys 0,27 7,7 
Bensin bensin biomassa/eukalyptus förgasning 

(FT) 
0,76 21,6 

Vätgas bensin biomassa/eukalyptus förgasning 4,91 140 

Dessa beräkningar baseras på framtida skalfördelar och att teknologi kommer att ut-
vecklas. I jämförelse med kostnaderna som redovisades i tabell 3 visar det sig att vissa 
av de avancerade biodrivmedel har möjlighet att närma sig de konventionella när det 
gäller produktionskostnader. Exempelvis kan etanol från cellulosa bli billigare än etanol 
från sockerrör. Vätgas är det dyraste bränslet att producera ur biomassa, notera dock att 
distribution är inräknat i kostnaderna vilket är till bränslets nackdel.  

Ytterligare några studier har undersökt kostnadsberäkningar för biodrivmedel, både 
första och andra generationens. Författaren väljer här att redovisa dessa separat då 
kostnaderna är uttryckta i olika valutor.  

IFEU (2004) sammanställer 21 undersökningar som har sina utgångspunkter i före-
trädesvis USA och EU, men även två exempel från Sverige ingår. Samtliga kostnader, 
från ”well-to-tank”, är inkluderade. Hamelinck (2004) och ECN (2003) redovisar också 
produktionskostnader, i dessa fall är det inte specificerat om distributionskostnader 
ingår eller inte. Resultaten av undersökningen visas i tabell 5. För samtliga bränslen 
visas ett intervall för beräknade kostnader (€/GJ).  

Uppenbart är att fossila bränslen är billigast. De stora variationerna i uppskattningarna 
kan bero på vilka råvarupriser som antas då dessa kan utgöra upp till 50 % av bränsle-
priset (ECN, 2003). Detta visar återigen storleken på osäkerheterna då produktions-
linjerna inte är fullt utvecklade. Vidare anser sig inte IFEU (2004) kunna belägga någon 
klar skillnad mellan biodrivmedel producerade med odlade grödor och sådana som 
produceras med avfallsprodukter. Orsaken till detta är de stora kostnadsintervall 
genomgångna studier uppvisar.  

Resultaten från IFEU (2004) ligger högre än de från Hamelinck (2004) och ECN 
(2003), särskilt när det gäller bio- och vätgas. Detta beror sannolikt på att dessa bränslen 
är dyra att transportera vilket de andra studierna eventuellt inte tagit hänsyn till.  
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Tabell 5  Produktionskostnader för biodrivmedel (€/GJ) för första och andra 
generationens biodrivmedel (IFEU, 20041; Hamelinck, 20052; ECN, 20033). Streck 
anger kostnadsintervall, pil anger kostnad vid transition till framtida teknik och skala. 

 Produktionskostnad (€/GJ) 
IFEU (2004)1 Hamelinck (2005)2 ECN (2003)3Bränsle 
9,4–17,0   8–10  15–25  Etanol (sockerrör) 
11,3–36,6 21–40  Etanol (vete) 
12,8–26,2   Etanol (majs) 
33,0–56,1   Etanol (potatis) 
16,9–38,6   Etanol (sockerbetor) 

Etanol 
(lignocellulosa) 17,9–55,1 13 → 5  5–15  

9,8–22,1 15–29  15 → 16 RME 
Biogas 
(restprodukter) 15,0–34,2 13  

 22 → 9 9–13  FT-diesel 
DME 
(lingnocellulosa) 12,4–17,3 16 14 

 6–20  9–13, → 7 Metanol  
9,5–46,7 5–16   Vätgas 
5,6–8,3   Fossila bränslen 

 
4.3.2 Produktionskostnader i ett svenskt perspektiv  
Ecotraffic (2002) har uppskattat kostnaderna för biodrivmedel med svenskt ursprung. 
Beräkningarna utgår dock från siffror som var aktuella i början av 2000-talet vilket 
medför att priserna som redovisats från internationella studier ovan kan vara mer rätt-
visande. Vidare redovisas inte produktionskostnader för FT-bränslen och vätgas då 
beräkningar för detta inte fanns tillgängliga vid sammanställningen. Istället ligger fokus 
här på de biodrivmedel som tillverkas i Sverige. Återigen redovisas kostnader i andra 
enheter (energiform, valuta) än ovan.  

Svensk spannmålsbaserad etanol uppskattas kosta ca 6,75 SEK/bensinekvivalent 
(192 SEK/GJ), medan cellulosabaserad etanol uppskattas till 4,7–5,8 SEK/bensin-
ekvivalent (134–165 SEK/GJ) (Ecotraffic, 2002). Naturvårdsverket (2004) uppskattar 
att spannmålsproducerad etanol från fabriken i Norrköping kostar ca 5 SEK/liter vilket 
motsvarar 7,3 SEK/bensinekvivalent (207 SEK/GJ). Detta skall sättas i relation till vad 
brasiliansk etanol förväntas kosta att producera och transportera till Sverige fram till 
år 2010 (inklusive tullavgift): 3,5 SEK/liter eller ca 5 SEK/bensinekvivalent 
(142 SEK/GJ).  

Metanol ur biomassa beräknas kosta 5 SEK/bensinekvivalent (142 SEK/GJ) vilket skall 
jämföras med amerikansk metanol producerad med naturgas som bas för 2,3 SEK/ben-
sinekvivalent (65 SEK/GJ) (Ecotraffic, 2002).  

För RME beskriver Ecotraffic (2002) att det finns få tillgängliga beräkningar av produk-
tionskostnad för RME men ger en uppskattning på cirka 6 SEK/liter, med förbehållet att 
det verkliga priset sannolikt är högre. Även Jordbruksverket (2006a) hänvisar till att få 
studier är gjorda angående RME, i synnerhet för den svenska marknaden. Problem 
associerade med kostnaden för RME är exempelvis priset på råvaror som är en stor del 
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av den totala kostnaden och huruvida biprodukter vid framställningen (foder) kan 
avyttras. Vid storskalig produktion kan utbudet av biprodukter bli så stort att företag 
måste betala för att bli av med dem. För produktion i Sverige beräknas RME kosta 
5,3 SEK/liter med en kostnadsminskning på 0,2 SEK/liter efter 6 år (Jordbruksverket, 
2006a).  

En sammanfattning av kostnaderna enligt svenska källor (tabell 6) som utgår från en 
eurokurs på 9,3 SEK visar relativt god överensstämmelse med europeiska motsvarig-
heter (tabell 5). 

Tabell 6  Produktionskostnader för biodrivmedel i Sverige (1Ecotraffic, 2002; 
2Naturvårdsverket, 2004). Uppgifter för biodiesel saknas. 

Bränsle Produktionskostnad 
(SEK/GJ) 

Produktionskostnad (€/GJ) 

Etanol spannmål1, 2 192–207 20,6–22,3 
Etanol cellulosa1 134–165 14,4–17,7 
Tropisk etanol inkl. 
transport2

140 15 

Metanol cellulosa1 142 14,5 

Huruvida svensk etanol är företagsekonomiskt lönsamt tas upp av Naturvårdsverket 
(2004). Priset för tropisk etanol kommer förmodligen att ligga runt 3,50 SEK/l under 
överskådlig framtid jämfört med svenskproducerad etanol för cirka 5,50 kr/l. Detta 
bedöms vara för dyrt för att företag skall finna det intressant. Teknikutveckling kan 
dock erbjuda fördelar, exempelvis om biprodukter från svensk etanolframställning 
används för att framställa biogas. Etanol ur skogsråvaror har också stor potential med 
tanke på de stora råvarutillgångarna. För att priset skall bli lågt förespråkar vissa 
(Naturvårdsverket, 2004; Börjesson, 2006) att framställningen sker i kombinatlösningar 
där exempelvis spillvärme från massafabriker används i processen. 

Sammanfattning: kostnader 

• Råvarupriset utgör en stor del av ett biodrivmedels produktionskostnad. Restprodukter 
från jord- och skogsbruk är de billigaste, medan vete, sockerbetor och raps är väsentligt 
dyrare.  

• Kostnaderna för färdiga biodrivmedel beror på många faktorer. Förutsättningar som 
produktionsskala, valda råvaror och processer samt region är exempel på detta.  

• Kostnadsuppskattningar varierar stort. Tillförlitligheten beror till stor del på om bräns-
len finns kommersiellt tillgängliga eller inte.  

• Etanol från Brasilien är det billigaste biodrivmedlet men är ändå dyrare än konventio-
nella fossila bränslen. Det är billigare att importera brasiliansk etanol, inklusive tull-
avgifter, än att producera etanol av spannmål i Sverige. 

• Produktionskostnader för etanol kan sjunka då cellulosa blir huvudsaklig råvara, medan 
kostnaderna för biodiesel förväntas förbli relativt höga.  
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4.3.3 Systemperspektiv 
De idag tillgängliga teknikerna för att ta fram förnybara bränslen genererar i varierande 
grad energi och CO2-utsläpp (Blinge et al., 2004). Vilket bränsle som är bäst ur ett 
systemperspektiv där exempelvis tillverkning och transport av bränslena är medräknade 
kan därför vara svårt att utröna. Många olika studier har dock gjorts på ämnet för att 
finna det optimala bränslet. Olika bränslens totala miljöpåverkan över hela livscykeln 
kan bedömas med livscykelanalys (LCA). Vilka avgränsningar som görs är avgörande 
för resultatet. Ett bra exempel är hur råvaran beaktas och här finns olika alternativ (SOU 
2004:133): 

• Avfall, slam och gödsel 

• Intensivodlad biomassa 

• Extensivodlad biomassa. 

Avfall kan vara biprodukter utan annan användning, men det kan också vara livsmedel 
som inte använts till sitt syfte. Ett exempel är vin från europeisk överproduktion. 
Intensivodlad biomassa från jordbruk kräver en stor energiinsats och står därför för en 
stor del av miljöpåverkan från spannmålsetanol och RME i ett LCA-perspektiv. Exten-
sivodlad biomassa kräver en liten energiinsats men har ändå ofta en hög avkastning per 
ytenhet. Kostnaden blir därför låg vilket är fallet med skogsråvara som biobränsle. 
Vidare förädling är ännu mer energikrävande.  

Emissioner av växthusgaser från varje del i produktionskedjan skiljer sig därför mellan 
bränslen. I sammanhanget brukar det talas om ”well-to-wheel”, ett synsätt som syftar till 
att kartlägga ett bränsles effektivitet från råvara till konsumtion (IEA, 1999) och som 
inte är lika omfattande som LCA. Att producera bensin och diesel ger ett relativt litet 
bidrag av fossila växthusgaser i jämförelse med användningen av dem. Detta kan jäm-
föras med bränslen som tillverkas av biomassa där hela bidraget av fossila växthusgaser 
sker vid produktionen. En ytterligare dimension är om biprodukter från produktion 
används för att driva produktionen. Med idag tillgänglig teknik när det gäller gas (natur- 
och biogas) samt inblandning av etanol och RME kan CO2-utsläppen minskas med 
5–10 % till 2020 i Sverige (Blinge et al., 2004).  

Överlag har LCA ansetts för biodrivmedel vara ett alltför osäkert underlag för beslut om 
ekonomiska incitament till biodrivmedel (SOU 2004:133). 

Nedan beskrivs översiktligt hur biodrivmedel som i dagsläget är aktuella för Sverige, 
dvs. första generationens biodrivmedel, förhåller sig till varandra i ett systemperspektiv. 
Enligt Blinge (2006) saknas trovärdiga resultat vad gäller FT-bränslen.  

 
Biogas 
Biogas anses ha mycket bra miljöprestanda när det gäller livscykelanalys. En minskning 
av användning av fossil energi med upp till 90 % har rapporterats (SOU 2004:133), 
mycket beroende på att slam och annat avfall kan användas, produkter som inte har 
några produktionskostnader. Vissa frågetecken finns dock om metanläckage från avfall 
då metan är en högpotential växthusgas. Om systemgränsen sätts så att metangas är ett 
problem i avfallshanteringen och måste åtgärdas, kommer användning i fordon ofta ut 
som ett gott alternativ i livscykelanalyser (Blinge et al., 2004). 

Börjesson (2004) har undersökt biogas från ett perspektiv där råvaran inte är egentligt 
avfall utan spannmål och vall. I det följande används termen energibalans för kvoten 
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mellan drivmedlets energiinnehåll och ingående energi för dess framställning, dvs. 
drivmedelsutbytet dividerat med energiinsats. Energiinsats inkluderar bl.a. odling, 
transporter och gödselmedel. Om kvoten är över 1 innebär det att bränslet innehåller 
mer energi än vad som krävdes för att producera det. Energibalansen för biogas varierar 
mellan 1,3 och 2,4 beroende på tillvägagångssätt. Resultaten visar alltså att man kan få 
fram drygt dubbelt så mycket energi räknat i biogas i jämförelse med vad som krävs för 
att producera samma biogas. 

 
Etanol 
Etanol är ett bra exempel på vad olika framställningsmetoder innebär i ett system-
perspektiv. Börjesson (2006) har sammanställt svenska och internationella energi-
systemstudier av biomassebaserad etanol. För svenska studier (N=14) varierar energi-
balansen stort mellan och inom råvarugrupperna spannmål, lignocellulosa och vin. 
Överlag beräknas att etanol med ursprung i lignocellulosa har den högsta genomsnittliga 
energibalansen (3,2) dvs. den mest energifördelaktiga framställningen. Spannmåls-
baserad etanol ger överlag lägre genomsnittlig energibalans (1,6), dock med stor varia-
tion. Även IEA (2004) rapporterar i en sammanfattning av studier att energibalansen för 
jordbruksetanol är mellan 1 och 2 i ett europeiskt perspektiv. Detta förklaras med vad 
som inkluderas och huruvida restprodukter kommer till användning. Framställning av 
vinetanol kan i värsta fall innebära en energiförlust och att utsläppen av klimatgaser 
ökar (SOU 2004:133).  

Detta mönster går även igen i de sammanfattade internationella studierna (N=36). För 
spannmål, majs och sockerbetor varierar energibalansen mellan 1 och 2, där sockerbetor 
ligger något högre. Energibalansen för lignocellulosabaserad etanol är liksom i de 
svenska studierna högre, mellan 2 och 4. I detta fall var oftast energiskog råvaran.  

Olika framställningsmetoder för etanol ger olika reduktioner i CO2 i jämförelse med 
bensin. För etanol framställd ur vin, vinframställningen exkluderad, reduceras 50 % 
CO2, för den genomsnittliga tropiska etanolen 60 % och för spannmålsetanol framtagen 
med fossila bränslen 45–50 %. För spannmål anser Blinge (2006) att det finns få belägg 
för att etanol baserad på traditionellt odlade jordbruksprodukter, med traditionell 
produktionsteknik, inte nämnvärt reducerar CO2 jämfört med bensin. 

Etanolframställning med biomassa som bränsle, exempelvis den vid Norrköpings-
fabriken, ger en CO2-reduktion på 80 % (Naturvårdsverket, 2004). Kostnadseffektivi-
teten 2010 av CO2-minskningen för etanol framställd i Norrköping beräknas till 2,3 kr 
för varje kilo reducerat CO2, medan samma siffra för tropisk etanol är 0,2 kr. Detta är en 
av anledningarna till att Naturvårdsverket (2004) bedömer att tropisk etanol även 
fortsättningsvis kommer att utgöra huvuddelen av etanolkonsumtionen med dagens 
befrielse av CO2-skatt. Brasilien har dessutom den lägsta tillverkningskostnaden i 
dagsläget och dessutom den högsta positiva energibalansen (Jordbruksverket, 2006b). 

Vad gäller låginblandning av etanol i bensin uppskattar Niven (2005) CO2-vinsten med 
10 % inblandning till 1–5 % sett över hela livscykeln. 

 
RME 
LCA för RME varierar kraftigt med avseende på hur stora CO2-vinster som kan göras. 
Miljövinsten för RME (och etanol) är beroende på växthusgasemissioner från jord-
bruket, särskilt då lustgas (N2O) (JRC, 2006). Även Blinge (2006) påpekar att N2O och 
CH4 utgör en stor del av de totala emissionerna av klimatgaser vid RME-produktionen 
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och att det saknas trovärdiga rapporter när det gäller CO2-reducerande potential för 
RME. Andra källor hänvisar till att utsläpp av klimatgaser varierar mellan 30 och 70 %, 
men att en reduktion på 50 % kan anses vara tumregeln (SOU 2004:133). Detta är alltså 
sämre än biogas och etanol som redovisades ovan. RME har även vissa andra nackdelar. 
Främst är det odlingen som kräver stora arealer då energiutbytet per ytenhet är litet. För-
ädlingen av rapsolja till RME är dock energieffektiv.  

Blinge et al. (2004) har undersökt reduktionen av växthusgaser vid olika introduktions-
strategier av RME från Sverige. Resultaten visade att en 10 % inblandning av europeisk 
etanol och RME ungefär motsvarar 2 % reduktion i CO2-utsläppen i jämförelse med 
användning av diesel. Inblandning av svensk etanol och RME skulle medföra en reduk-
tion på 6 %. För att nå EU-målet om 5,75 % inblandning, och att byta ut 5,75 % diesel 
mot RME i Europa, skulle det krävas 192 % av dagens oljeväxtproduktion i EU-25. 
Denna ökning av odlingsareal är osannolik. För att nå detta mål skulle istället ytterligare 
import krävas (JRC, 2006). 

 
LCA avseende emissioner för olika bränslen 
STEM (2001) har sammanställt de emissioner som kan väntas för olika biodrivmedel, 
längs hela cykeln från produktion till användning, dvs. förbränning (tabell 7). Det bör 
dock påpekas att siffrorna gäller för specifika fall (vissa transportsituationer och 
produktionsmetoder) och inte är universellt jämförbara. Dock tjänar tabellen syftet att 
ge en fingervisning om vilka proportioner skillnaderna har. En uppdelning som görs i 
tabellen är den mellan otto- och dieselmotorer. 

Tabell 7  LCA-data för olika bränslen avseende NOx, NMVOC (non-methane volatile 
organic compunds), PM, CO, SOx, N2O, CH4 och CO2 efter STEM (2001) längs hela 
cykeln från produktion till användning. För fullständiga referenser hänvisas till STEM 
(2001). Emissioner anges i mg per MJ drivmedel. 

 Bränsle NOx NMVOC PM CO SOx N2O CH4 CO2

Bensin 68 69 4,5 180 30 20 9,0 79 000
Etanol 
(spannmål) 

98 30 52 320 11 28 52 18 000

Etanol 
(cellulosa) 

60 30 3 160 25 3 2 6 000

Metanol 
(biomassa) 

85 60 3,5 630 13 50 0,7 20 000A
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Biogas 31 19 1,9 36 1,0 0 600 900
         

Diesel 750 44 12 13 21 3,0 8,0 77 000
Etanol 
(spannmål) 

530 26 61 28 6,7 33 5,7 7 700

Etanol 
(cellulosa) 

300 20 1,2 15 0,4 0 0 6 000

Metanol 
(biomassa) 

200 20 1,3 20 2,5 0 0 6 000

RME 910 42 13 31 18 67 31 9 000
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Biogas 31 19 1,9 36 1,0 0 640 900

I de fall biodrivmedel används i förbränningsmotorer visar dessa data att etanol från 
spannmål ger upphov till större emissioner av både NOx och partiklar än vad bensin gör. 
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Metanol är det sämsta alternativet när det gäller CO och N2O, medan biogas ger upphov 
till störst utsläpp av metangas, CH4. Detta är ett bra exempel på systemgränsernas be-
tydelse för biodrivmedels miljöprestanda. I det fall avfall inte hade använts till biogas-
framställning hade nedbrytning av avfallet förmodligen ändå skett med metanutsläpp 
som följd. Bensin är värst när det gäller kolväten (NMVOC; flyktiga kolväten exkl. 
metan) och SOx. Bensin ger givetvis de högsta emissionerna av CO2 vilket är själva 
bakgrunden till att alternativ eftersöks.  

När det gäller dieselmotorer är bilden något annorlunda. Vanlig diesel ger upphov till 
högst emissioner av NOx, NMVOC, SOx och CO2, medan spannmålsetanol ger högst 
emissioner av partiklar. Biogas ger återigen högst emissioner av metangas, CH4, men 
även SOx.  

Sammanfattning: systemperspektiv 

• Livscykelanalyser (LCA) för biodrivmedel anses ännu vara för ett för osäkert underlag 
för ekonomiska incitament. Oftast behandlas biodrivmedel med ”well-to-wheel”-effek-
tivitet som är en enklare form av LCA. Hur systemgränser dras är viktigt för resultaten 
och medför svårigheter att jämföra olika studier.  

• Produktionssätt är viktigt i sammanhanget: kan t.ex. biprodukter från biodrivmedel-
produktionen användas vid framställning av samma drivmedel kommer bränslet bättre 
ut i systemperspektiv. 

• Biogas har relativt bra miljöprestanda då råvara som utgörs av restprodukter ofta 
används. Bränslet innehåller ungefär 1,3–2,4 gånger så mycket energi som krävs för att 
framställa det.  

• Motsvarande siffror på etanol varierar stort. Exempel finns där produktion av vinetanol 
innebär att energi förloras. Cellulosaetanol är bäst ur energibalanssynpunkt (2–3,2) följt 
av spannmålsetanol (cirka 1,6). Brasiliansk etanol har bäst energibalans. 

• RME kräver mycket energi i odlingsledet, medan framställningen är relativt energi-
effektiv.  

• I hela ledet, från produktion till slutanvändning, kan olika biodrivmedel ge upphov till 
både för- och nackdelar i jämförelse med konventionella bränslen då emissioner av 
luftföroreningar avses. Utsläpp av fossil CO2 minskar dock med enstaka undantag. 

 
4.4 Övriga miljöeffekter av biodrivmedel 
4.4.1 Produktion 
En miljöfråga som ofta förs fram när import av etanol diskuteras är om produktionen 
leder till skövling av regnskog, särskilt då i Brasilien. Enligt Naturvårdsverket (2004) 
sker odling av råvaran sockerrör bara delvis på mark som tidigare upptogs av regnskog. 
Bakgrunden är att efter 1970-talets oljekris satsade Brasilien på inhemsk etanolproduk-
tion. Den största delen av sockerrörsodlingarna sker i området kring Sao Paulo, långt 
söder om regnskogarna och på betydligt fertilare jordar. En begränsad utvidgning utgör 
därmed inget akut hot mot regnskogarna (IEA, 2004; Naturvårdsverket, 2004). Om pro-
duktionen ökar finns dock en viss risk för regnskogsavverkning vilket i sin tur kan ge 
jorderosion, utarmning av jordar och effekter för lokalbefolkningar (EU, 2006). 
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Odling av grödor för biodrivmedel kan ha avsevärda effekter på miljön, både positiva 
och negativa. Hur allvarliga effekterna blir är till stor del beroende på brukets intensitet. 
Odling av fleråriga energiväxter, som är en möjlig råvara till biodrivmedel, kan vara 
positivt ur miljösynpunkt i områden där jordar är instabila (EU, 2005). Att använda rest-
produkter från både jord- och skogsbruk till biodrivmedel kan ge positiva miljöeffekter i 
jämförelse med andra sätt att göra sig av med dem. Att använda ettårsväxter till fram-
ställning av biodrivmedel kan innebära större jorderosion och dessutom större använd-
ning av bekämpningsmedel än fleråriga grödor (Hamelinck, 2004). Dessutom ger fler-
åriga grödor ett bättre habitat för exempelvis fåglar. Vidare har gödselmedel och be-
kämpningsmedel stor inverkan på vattendrag och grundvatten. Fleråriga grödor/träd 
som inte kräver gödsling minskar bidraget medan motsatsen gäller för ettåriga växter 
som vete (IEA, 2004). Biodrivmedlens slutliga markpåverkan beror till stor del på vad 
alternativa användningsområden hade medfört.  

Utöver energiåtgång och växthusgasemissioner som blir resultaten av odling av 
biomassa finns andra miljöeffekter vid produktion av biodrivmedel. IFEU (2004) tar i 
en sammanfattning av litteratur upp försurning, övergödning, fotokemisk smog, 
uttunning av ozonlagret och spridning av andra giftiga substanser. Endast i ett fåtal av 
de undersökta studierna tas de ovanstående miljöeffekterna upp. Särskilt för förgas-
ningsbränslen (DME, vätgas) och biogas saknas studier om samtliga miljöeffekter. 
Även för biodrivmedel som redan finns på marknaden, såsom etanol från sockerrör, 
saknas fullständiga redogörelser för miljöeffekter. Blinge (2006) jämför dock jord-
bruksetanol och cellulosaetanol med bensin med avseende på några miljöeffekter. För 
försurning, övergödning och ozonnedbrytning är jordbruksetanol sämre än bensin. 
Cellulosaetanol är bättre än bensin i fråga om alla utsläpp. 

Några allmänna observationer kunde dock göras. Vad gäller biodrivmedel från odlad 
biomassa är utsläppen av kväve stora inom jordbruket. Även i jämförelse med fossila 
bränslen är dessa biodrivmedel sämre med avseende på försurning och övergödning. 
Om istället organiska biprodukter (från jord- och skogsbruk) beaktas blir resultatet inte 
lika konsekvent (IFEU, 2004). IEA (2004) instämmer i att miljöeffekter förutom de ofta 
nämnda (CO2-utsläppsminskning, luftkvalitet) ofta försummas. Det kan handla om 
effekter på jord och habitat där biomassa till biodrivmedel odlas, att bortföra restpro-
dukter från jordbruk i syfte att tillverka biodrivmedel, vattenkvalitet vid produktionsan-
läggningar och hur biprodukter i fast form tas till vara. Effekterna beror på hur biodriv-
medel tillverkas och används, men IEA (2004) beskiver att biodrivmedel i slutändan 
innebär en nettovinst för miljön. Det bästa exemplet är när biodrivmedel framställs ur 
organiskt material som ändå skulle gå till spillo, t.ex. biogas från avfall.  

 
4.4.2 Distribution 
Även distribution och hantering av biodrivmedel har miljöeffekter. Distribution av 
flytande bränslen är mycket energisnål och utgör ca 1 % av bränslets energiinnehåll för 
flytande kolväten och 2 % för metanol. Kostnaderna för att distribuera gaser är högre, 
och högst blir kostnaden för vätgas som är det bränsle som har lägst energiinnehåll 
(Ecotraffic, 2002).  

Energibehovet för att transportera bränslen beror givetvis på avståndet mellan produk-
tion och tankstation, vilket transportslag som nyttjas och hur stor energianvändningen 
är. Avdunstningsförluster kan också uppstå för vissa bränslen under transport och distri-
bution (IEA, 1999). Transport av diesel kan synas mer miljövänlig i det att bränslet har 
högre energiinnehåll per volymenhet än bensin, och har lägre avdunstning. Biodiesel 
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har liknande miljöegenskaper som diesel när det gäller distribution, men kräver något 
mer energi att transportera än diesel beroende på lägre energiinnehåll samt längre 
transportsträckor.  

Naturgas kan jämställas med biogas i detta sammanhang och kräver mer energi i distri-
butionsledet än bensin. Trycksättning för att få bränslet i vätskeform är den viktigaste 
anledningen men även att vätskeformig gas har lägre energiinnehåll per volymenhet än 
exempelvis bensin. Dessutom krävs tyngre fordon pga. trycktankar vilket kan begränsa 
transportkapaciteten av själva bränslet då total fordonsvikt inte får överstigas (IEA, 
1999).  

Alkoholerna etanol och metanol kan distribueras på samma sätt som bensin och diesel, 
men kräver 1,5–5 gånger så mycket energi vid transport jämfört med konventionella 
bränslen. Etanol kräver mindre energi än metanol, men ändå mer än bensin. Även här är 
orsakerna bränslenas lägre energiinnehåll och de generellt längre avstånden mellan 
produktion och tankstationer. Både produktionsställen och tankstationer är färre. Vätgas 
kräver omformning till vätska, eventuellt sjötransport och sedan distribution till tank-
ställen. Dessutom kan avsevärda avdunstningsförluster förväntas. IEA (1999) upp-
skattar därför att distributionen av vätgas kräver 40–70 gånger så mycket energi i jäm-
förelse med bensin. Tabell 8 redovisar energianvändning av de olika biodrivmedel vid 
distribution, både uttryckt som MJ energianvändning per GJ bränsle samt satt i relation 
till energianvändningen som krävs för bensin (index=100). 

Tabell 8  Energianvändning (MJ energi vid transport per GJ biobränsle, samt relativt 
transport av bensin) vid distribution av biodrivmedel under europeiska förutsättningar 
(IEA, 1999). 

 RME Biogas 
(uppgifter 
för 
naturgas) 

Etanol FT DME Metanol Vätgas 

MJ/GJ 5–10 30–90  8–9  – 10 10–22  620–1 080 
Relativt 
bensin 
(%) 

67–250 600–1 500  67–400 – 167–280 133–500 4 133–7 200  

Huruvida det är ett miljömässigt klokt beslut att importera biodrivmedel från andra 
kontinenter kan ifrågasättas. Exempelvis kommer närmare 60 % av den till Sverige 
importerade etanolen från Brasilien (Jordbruksverket, 2006b). Energiförlusterna vid 
fartygstransport av flytande biodrivmedel, såsom etanol, vid normalt tryck och tempera-
tur är dock beskrivna som små (SOU 2004:133). Blinge et al. (2004) har beräknat att 
brasiliansk etanol, inklusive produktion, transport till Sverige och förbränning i etanol-
fordon, bara släpper ut 20 % av den CO2 som ett motsvarande bensinfordon skulle göra. 
Blinge et al. (2004) påpekar dock att vidare studier om miljöpåverkan av tropisk etanol 
måste kartläggas noggrannare. Vad gäller biogas skulle import kunna ske genom det 
europeiska naturgasnätet. Några tekniska eller juridiska hinder finns inte (SOU 
2004:133), däremot kan man fråga sig om det finns biogas.  

Utsläpp i närheten av tankstationer har också fått viss uppmärksamhet. Metanol och 
etanol är biologiskt nedbrytbara. Metanolspill bryts ned snabbare än bensin men är å 
andra sidan vattenlösligt. Spill kan därför göra jordar sterila (Hamelinck, 2004). Spill av 
vätgas kan innebära explosionsrisk, främst under specifika blandningsförhållanden med 
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syre. En annan, viktigare, egenskap vätgas har, är dess låga vikt. När gasen sipprar ut 
kommer den snabbt att spädas ut vilket minskar explosionsrisken (Macfie, 2003).  

Det har förts diskussioner om grundvattenförorening vid tankstationer, särskilt i USA. 
Efter att blyad bensin fasats ut som oktanhöjare/antiknackmedel har blyet istället ersatts 
av MTBE (metylterbutyleter), en produkt som kan utvinnas ur naturgas. MTBE är 
vattenlösligt och har upptäckts i många brunnar i USA vilket har orsakat att etanol kan 
komma att spela en viktig roll som ersättare (IEA, 2004). Låginblandad etanol i bensin 
(E10) har dock uppvisat andra miljöeffekter, bl.a. jord- och vattenförorening, korrosion 
på nedgrävda tankar och ökad lösning av andra föroreningar (Niven, 2005).   

 
4.4.3 Slutanvändning och emissioner 
Förutom förändrade emissioner av CO2 när biodrivmedel används kan även föränd-
ringar i avgasemissioner förväntas. För att undersöka detta har emissionsmodellen 
ARTEMIS (Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory 
Systems) här använts. Modellen baseras på mätningar av emissioner vid ett antal kör-
cykler som representerar typiska europeiska körförhållanden och kan anses ge de mest 
uppdaterade resultaten av avgasemissioner för olika drivmedel och fordonstekniker. I 
modellen finns möjlighet att beräkna emissioner av alla reglerade föroreningar, bl.a. 
CO, NOx och HC (kolväten).  

Emissionsfaktorer (gram förorening per km och fordon) för olika körförhållanden kan 
utläsas, men även emissioner för exempelvis kallstarter (gram förorening per start). Då 
modellresultaten bygger på mätningar av befintliga fordon finns begränsas indata till de 
bränslen och fordonstekniker som redan introducerats på marknaden, dvs. fordon med 
etanoldrift (E85), bifuel (natur- eller biogas tillsammans med bensin) samt hybridbilar 
(el- och bensindrift). Tabell 9 visar emissionsfaktorerna för dessa olika bränslen/tek-
niker vid stads- respektive landsvägskörning. De kravnivåer som tillämpats är de som 
kommer att gälla år 2010, företrädesvis Euro-4. Kravnivåerna är europeiska standarder 
för avgasemissioner som definieras i ett antal EU-direktiv och som blir strängare med 
tiden. 

Tabell 9  Emissionsfaktorer (mg/km) för fordon (kravnivå Euro-4, cylindervolym 
1,4–2,0 liter) som drivs med bränslena/teknikerna bensin, diesel, E85, bifuel samt 
hybriddrift (ARTEMIS version 0.4a). 

Luftförorening miljö 
för utsläpp 

Diesel Bensin E85 Bifuel 
(gas/bensin) 

Hybrid 
(el/bensin) 

HC Landsväg 17,9 11,9 3,6 9,7 5,7 
 Stad 27,3 9,7 5,6 9,9 4,5 
       
CO Landsväg 90,7 197 35,0 240 96,7 
 Stad 181 151 36,0 200,4 73,7 
       
NOx Landsväg 309 38,7 134 21,9 16,9 
 Stad 402 61,9 176 28,3 22,8 

Vad gäller emissioner av HC är både ren diesel- och bensindrift sämre än de alternativa 
bränslena/teknikerna. E85 har bäst prestanda på landsväg, medan ett hybridfordon är 
bäst i stad. Bifuelfordon har högst emissioner av koloxid (CO) av alla, medan både 
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etanol- och hybridfordon presterar bättre än diesel- och bensinfordon. Dieselfordon har 
högst emissioner av NOx och etanolfordon kommer på andra plats.  

Om bensin och diesel exkluderas är E85 det bränsle som har lägst emissioner av både 
HC och CO när det gället stads- och landsvägskörning. Ett fordon med bifuel är sämst 
med avseende på dessa luftföroreningar. E85 är dock ett väsentligt sämre alternativ när 
det gäller NOx. Hybriddrift intar ett mellanläge – de gånger denna fordonstyp har bäst 
prestanda gäller det stadskörning.  

 
Låginblandning  
Inblandning av etanol i bensin är som tidigare beskrivits ett aktuellt sätt att öka använd-
ningen av biodrivmedel. I Sverige inblandas i dag 5 % etanol i nästan all bensin men 
ambitionen är att öka inblandningen till 10 %. Niven (2005) har undersökt vad miljö-
effekterna av detta skulle bli i jämförelse med ren bensin. En huvudfråga är om inbland-
ning av 10 % etanol ger lägre emissioner av luftföroreningar. De flesta studier som 
Nevin (2005) sammanfattat visar lägre emissioner av kolväten, CO och partiklar, men 
en ökning av NOx som är en föregångare till ozon. I USA har samband mellan använd-
ning av E10 och ozonkoncentration hittats (Niven, 2005), något som orsakat oro i om-
råden med ozonhalter nära gränsvärden. Emissioner från avdunstning tillkommer. Vid 
10 % inblandning ökar avdunstningsförluster med 20–80 % av kolväten i jämförelse 
med ren bensin.  

Ökad avdunstning vid inblandning omtalas också av AVL MTC (2005). Detta beror på 
att ångtrycket (Reid Vapour Pressure, RVP) är som högst vid 10 % inblandning vilket 
kan leda till ökad avdunstning beroende på fordonets utformning. Ångtrycket ökar 
väsentligt mer för metanol än för etanol. Vid 20–40 % inblandning är åter RVP i samma 
nivå som för ren bensin.  

E10 har högre oktantal än vanlig bensin vilket gör att det brinner långsammare och med 
en lägre temperatur. Men E10 har också enligt IEA (2004) högre syreinnehåll som gör 
förbränningen mer fullständig vilket medför renare emissioner. Niven (2005) påpekar å 
andra sidan att de påstådda positiva effekterna av 10 % inblandning inte matchar upp-
gifter i litteraturen. Lägre emissioner av CO och andra hälsovådliga ämnen vid för-
bränning kan uppvägas av högre avdunstning utan kontroll. E10 ger enligt Niven (2005) 
bara 1–5 % reduktion av växthusgaser i jämförelse med ren bensin. Introduktion av E10 
måste därför göras med försiktighet. E85 ger däremot stora reduktioner av växthusgas-
emissioner.  

Skillnaderna i emissioner mellan vanlig bensin, E10 och E85 har kartlagts av Kim och 
Dale (2006a). För jämförelsen antogs en kompakt personbil som referensfordon. Resul-
taten visas som emissionsfaktorer för CO2, CO, NMVOC, NOx och SOx i tabell 10. 
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Tabell 10  Emissionsfaktorer för CO2, CO, NMVOC, NOx och SOx då ren bensin, E10 
respektive E85 används i ”kompakt” personbil. Uppgifter avser 55 % stadskörning, 
45 % landsvägskörning (Kim och Dale, 2006a). 

 Emissionsfaktor (mg/km om inte annat anges) 
Ämne Ren bensin E10 E85 

229,6 (g/km) 214 (g/km) 65,4 (g/km) CO2 (fossil) 
469 228 248 CO 
27,3 27,3 27,3 NMVOC 
62,1 93,2 124,3 NOx

48,8 45,5 13,9 SOx

CO2 och SOx beskrivs som de säkraste uppgifterna eftersom de till stor del är beroende 
på bensinen, medan NOx och NMVOC mest beror på vilket fordon som beaktas (Kim 
och Dale, 2006a).  

Sammanfattning: miljöeffekter 

• Miljöeffekter av biodrivmedel bortsett från CO2-reduktion försummas ofta. Vissa källor 
anger dock att biodrivmedel innebär en nettovinst för miljön. 

• En total utvärdering av miljöeffekter av brasiliansk etanol saknas, särskilt avseende 
sociokulturella aspekter. Hot om regnskogsskövling framstår dock som begränsade och 
likaså är transporterna energieffektiva.  

• Odling av grödor för biodrivmedel kan ha både positiva och negativa effekter. Resultat 
kan bero på intensitet av odling och gödning samt vilka effekter alternativa använd-
ningsområden skulle ha.  

• Distribution av biodrivmedel medför större miljöpåverkan än konventionella bränslen 
pga. fler och längre transporter. Särskilt gasformiga bränslen är energikrävande att 
distribuera.  

• Avgasemissioner förändras med ökande andel biodrivmedel och nya fordonstekniker. 
Gemensamt är att utsläpp av fossil CO2 minskar. Dock kan andra emissioner öka: 
utsläpp av CO ökar med gasdrift i jämförelse med bensin, liksom utsläpp av NOx vid 
drift med E85. Generellt har E85 dock den bästa miljöprestandan bland de i dag till-
gängliga alternativa fordonsteknikerna med avseende på avgasemissioner, NOx 
undantaget. 

• En ökad inblandning av etanol i bensin från dagens 5 % till 10 % innebär lägre utsläpp 
av fossilt CO2 men ökade avdunstningsförluster. Dessutom ökar emissioner av NOx med 
ökad andel etanol. 

 
4.5 Trender och användning av biodrivmedel idag 
4.5.1 Världen 
Gielen och Unander (2005) antar att 30–60 % av bränslena inom den globala transport-
sektorn kommer att bestå av alternativa bränslen 2050. Hur stor del av alternativen som 
kommer att bestå av biodrivmedel anges inte. Samma källa beräknar att samtliga alter-
nativa bränslen, bortsett från vätgas, kommer att nå samma pris som olja 2030. För alla 
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alternativ finns dock hinder som förmodligen kommer att resultera i en blandning av 
bränslen i världen. Blandningen kommer dessutom att variera mellan regioner och 
världsdelar beroende på där rådande förutsättningar gällande produktion.  

Av de alternativa bränslena är det endast vätgas och biodrivmedel som erbjuder både 
säkrad tillgång och signifikanta CO2-reduktioner. Vätgasens roll bortom 2020 disku-
teras och antas kunna ha en marknadsandel på 10–15 % 2040–2050. De stora hindren 
för detta är utvecklingen av en vätebaserad transportsektor (Gielen och Unander, 2005). 

Azar et al. (2003) har studerat hur transportsektorns energiförsörjning möjligen kommer 
att se ut vid tilltagande krav på CO2-minskning. Tre huvudfrågor tas upp: 1) när det är 
kostnadseffektivt att byta bränsle från bensin/diesel, 2) vilket bränsle som då är aktuellt 
att byta till samt 3) i vilken sektor biomassa används mest effektivt. De tre huvudalter-
nativen för framtida bränslen antogs vara metanol (som proxy för alla flytande biodriv-
medel), väte (från antingen biomassa eller fossila bränslen) och naturgas. Analysen 
inkluderade samtliga transportslag. Resultaten visade att oljebaserade bränslen kommer 
att vara dominerande även de kommande 50 åren trots hårdare krav på CO2-emissioner. 
Även Blinge et al. (2004) bedömer att olja kommer vara det huvudsakliga bränslet 
åtminstone fram till 2040. Sedan kommer vätgas att produceras ur fossila bränslen 
(naturgas och kol) med avskiljning av CO2, alltså ”oskadliggöring” genom lagring i 
djupa förvar. Enligt scenariot kommer solenergi att spela en roll vid övergången till 
vätgasproduktion (Azar et al., 2003). I transportsektorn kommer alltså användningen av 
fossila bränslen att öka fram till 2050 beroende på ökade transportbehov, men kommer 
sedan att gradvis fasas ut för att ge plats åt vätgas som enligt analysen kommer att vara 
dominerande 2060–2070. Under övergångsperioden 2030–2070 framstår fördelningen 
mellan metanol och vätgas som osäker beroende på bränslenas liknande kostnader 
gällande produktion, distribution och användning. Biomassa spås primärt användas 
inom uppvärmning (Azar et al., 2003) och inte inom transportsektorn.   

Utvecklingsländerna står inför liknande utmaningar som världen i övrigt (EU, 2006). 
Dessa länder har dock produktionsfördelar i jämförelse med andra regioner. Biomassa 
produceras snabbast i tropikerna vilket leder till låga produktionskostnader, särskilt när 
det gäller etanol. Dessutom krävs mindre fossil energi vid framställningen än för 
europeisk etanol. Fördelarna i utvecklingsländerna kan även bidra till att diversifiera 
jordbruket och att främja en hållbar ekonomisk utveckling. IEA (2004) menar att billig 
etanol som produceras av sockerrör utgör den största potentialen att ersätta olja under de 
kommande 20 åren. Detta understryks också av Kim och Dale (2004) som har undersökt 
hur mycket etanol som kan produceras globalt. För att inte utgöra ett hot mot matför-
sörjning har endast biomassa som går till spillo i hanteringen, plus biprodukter från 
skogsbruk och sockerrörsodling, inräknats. I ett sådant scenario skulle 32 % av den 
globala bensinförbrukningen kunna ersättas med etanol. Hur denna omfattande etanol-
produktion skulle gå till i praktiken omtalas inte, utan Kim och Dale (2004) påpekar 
endast den globala potentialen för etanolframställning.    

Nedan följer en översikt av biobränsleanvändning i länder som har uttalade strategier 
för introduktion av alternativ till fossila bränslen.   

 
Brasilien  

I Brasilien framställs etanol som redan idag kan konkurrera med fossila bränslen. 
Landet är sedan länge världens största producent av bioetanol, dock med knapp margi-
nal; 16,7 miljoner m3 jämfört med USA på andra plats, 16,6 miljoner m3, producerades 
under 2005. År 1975 startades ett program för att öka konsumtionen av etanol till följd 
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av oljekrisen under 1970-talet (Jordbruksverket, 2006b). Idag är dock inte staten in-
blandad i produktionen men styr över beslut om etanolinblandning (18–26 %) samt 
skattelättnader. Flexifuel-bilar är nu på frammarsch och 2008 beräknas 23 % av bil-
parken bestå av denna fordonstyp (Jordbruksverket, 2006b). Brasilien har den lägsta 
tillverkningskostnaden i dagsläget och dessutom den högsta positiva energibalansen vid 
tillverkning av etanol. I nuläget finns ca 300 etanolfabriker. 

 
USA och övriga Amerika 
USA expanderar sin produktion av etanol i en aldrig skådad takt och producerar nästan 
lika mycket som Brasilien. Inblandning av etanol i bensin sker i ungefär 30 % av all 
bensin, huvudsakligen för att höja oktantalet. Etanol framställs främst av majs. En lag 
har antagits om att fördubbla användningen av förnybara bränslen mellan 2006 och 
2012 – detta är dock en blygsam ökning i förhållande till den totala användningen av 
drivmedel (Jordbruksverket, 2006b). Intresse har dessutom visats för att köpa etanol-
fabriker i Dominikanska Republiken. Vad gäller biodiesel beräknas USA 2005 öka 
produktionen med tre gånger jämfört med 2004 (EU, 2006). Röster höjs också för att 
byta ut ETBE mot etanol som tändningsförbättrare/antiknackmedel i all bensin (IEA, 
2004; Niven 2006b). Detta skulle sannolikt få stor betydelse för etanolproduktionen i 
USA. 

USA har också en historia av att använda förnybara bränslen. Henry Ford (1863–1947) 
förväntade sig att etanol var det bränsle som kunde produceras i större mängder när T-
Forden introducerades i början av seklet (Eikeland, 2006). Låga produktionskostnader 
för bensin gjorde att etanolproduktionen kom av sig under 1940-talet. Även metanol-
fordon har varit aktuella, främst under 1980-talet. Metanol har dock förhindrats att 
introduceras storskaligt. Orsakerna var främst för få tankstationer, instabila priser och 
framförallt brist på medverkan från oljeindustrin i introduktionen (Nichols, 2003), 
faktorer som enligt författaren måste beaktas vid nya försök att introducera alternativa 
bränslen.  

Kanada å andra sidan är världsledande när det gäller andra generationens bioetanol från 
lignocellulosa (EU, 2006). Kanada har även antagit en plan om att 35 % av all bensin 
skall inblandas med 10 % etanol vid 2010.  

Flera av de amerikanska länderna planerar att införa inblandning av etanol i bensin 
(Jordbruksverket, 2006b). Bolivia planerar 15 etanolfabriker och i Colombias städer 
med över 0,5 miljoner invånare kommer det krävas etanolinblandning på 10 % i all 
bensin.  

 
Asien och övriga världen utom Europa 
Liksom Sydamerika har Asien ett stort intresse för etanol som bränsle, främst beroende 
på passande klimat och odlingsförutsättningar för sockerrör (Jordbruksverket, 2006b). 
Höga sockerpriser har dock hindrat att tillgängligt socker använts i etanolproduktionen. 
I Asien är Thailand på frammarsch när det gäller etanolproduktion liksom Pakistan som 
är världens största exportör av melass. Melass är en, liksom sockerrör, bra råvara för 
etanolframställning.  

Indien har upplevt produktionsstörningar eftersom torka har påverkat skörden av 
sockerrör. Dock används endast 25 % av sockerrörsproduktionen till bränslen. Indien 
har åtagit sig att inblanda 5 % biodiesel i vanlig diesel och har som mål att inbland-
ningen skall nå 20 % 2020 (EU, 2006). Redan under andra världskriget blandades 20 % 
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etanol i bensinen men inblandningen avtog när bensinpriserna sjönk, en liknande ut-
veckling som den i USA vid samma tidpunkt. Tullfri export till EU initierade etanol-
produktion men då förmånen stred mot WTO planeras nu istället inblandning av 
etanolen i bensin.  

Malaysia är världens största producent av palmolja och utvecklar industri för produk-
tion av biodiesel, liksom Filippinerna och Indonesien. Filippinerna har långtgående 
planer på 5 % etanolinblandning, som skall höjas till 10 % 2010. En etanolfabrik 
planeras men betydligt fler behövs för att nå inblandningsmålen (Jordbruksverket, 
2006b). Kina har en stor inhemsk produktion av etanol som dock måste balanseras mot 
säkrad tillgång på mat. Investeringar görs därför av Kina i Brasilien för att säkerställa 
import (EU, 2006; Jordbruksverket, 2006b), vilket även Japan gör.  

Nigeria undersöker möjligheten att framställa etanol ur kassava (EU, 2006). I Tanzania 
pågår forskning om utvinning av etanol ur lignocellulosa med syftet att framställa bio-
drivmedel som inte påverkar matförsörjningen (EU, 2006). 

I Australien tillåts maximalt 10 % inblandning efter rapporterade motorproblem och 
opposition från allmänheten vid högre inblandningar (Jordbruksverket, 2006b; Niven 
2005).  

 
Utveckling av fossila bränslen och processer 
Att isolera och lagra den CO2 som annars produceras vid förbränning (eller omvandling 
till andra bränslen) av konventionella bränslen har fått ökat intresse under senare tid. 
CO2 fångas vid emissionskällan, komprimeras och omvandlas till vätska. Tillvaratagen 
CO2 injiceras sedan i exempelvis geologiska formationer som tjänat ut som oljereserver. 
Injektion kan också göras för att utvinna den sista råoljan i nästan uttömda reserver. 
Pilotprojekt med oljebolag som aktörer pågår (JRC, 2006). Detta alternativ att fortsätta 
använda fossila bränslen som görs mindre aggressivt med avseende på CO2 kan, men 
behöver inte, vara attraktivt för oljeproducenter i framtiden (Gielen och Unander, 2005).  

Oljeindustrins inblandning i energiomläggningen till biodrivmedel kommenteras av 
Eikeland (2006) att vara generellt tvekande. Tveksamheten skulle kunna tolkas som en 
defensiv strategi där oljeindustrin inte aktivt medverkar i utvecklingen av biodrivmedel. 
Detta styrks av att alla större oljebolag under 1990-talet satsade på forskning och ut-
veckling av vätgas som framtida bränsle. Vätgasen skulle då komma från naturgas. 
Kontroll över bränsleresurserna anger Eikeland (2006) som en annan möjlig orsak. När 
det gäller biomassa är full kontroll svår pga. många spridda källor och ägare, medan 
oljetillgångarna är traditionellt lättare att överskåda för oljebolagen. 

Medan inblandning av etanol i Sverige anses vara mycket förmånligt för oljebolagens 
del beroende på skatteskäl (Naturvårdsverket, 2004) har enligt Jordbruksverket (2006b) 
andra europeiska länder mötts av ovilja från oljebolagen att öka inblandningen i bensin. 
Variationen mellan hur oljebolag hanterar frågan om biodrivmedel kan också bero på 
variation i politisk drivkraft mellan länder där bolagen har sin respektive hemvist 
(Eikeland, 2006)  

 
4.5.2 Europa  
Den största drivkraften i Europa att införa förnybara bränslen är policies som gör dem 
konkurrenskraftiga. Bakomliggande faktorer är säkerställd energitillgång, men även 
klimatförändringsaspekter (Eikeland, 2006).  
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Europarådets och kommissionens direktiv (EU, 2003) beskriver att vägtrafiken inom 
unionen ökat med 50 % mellan 1990 och 2010, vilket är en av anledningarna till målet 
om att andel biodrivmedel skall uppgå till 5,75 % 2010. I EU står transporterna för cirka 
21 % av CO2-utsläppen och man måste därför hitta lösningar för att minska transporter-
nas utsläpp, särskilt eftersom vägtrafiken ökar (EU, 2006).  

EU-kommissionens meddelande (2006) beskriver liksom andra källor att det i särklass 
enklaste sättet att minska CO2-utsläppen är inblandning av biodrivmedel i bensin och 
diesel. Den stora fördelen med detta är att hela bilparken påverkas. Dock finns inget 
angivet om huruvida det finns planer på att utöka den högsta tillåtna inblandningen av 
etanol från 5 till 10 %. En minskad omfattning av garantier för nya bilar skulle kunna 
vara ett hinder för högre inblandning. Amerikanska biltillverkare har som helhet 
accepterat inblandning av etanol med upp till 10 % utan att ändra garantierna. Biltill-
verkare med modeller som finns tillgängliga på den europiska marknaden (inklusive den 
svenska) borde därför också kunna tillåta 10 % inblandning (AVL MTC, 2005). 

EU kommer att följa och främja utvecklingen av biodrivmedel och avsåg i slutet av 
2006 komma med underlag för eventuella nya direktiv gällande mål, krav och säker-
ställande av produktion av biodrivmedel. Inför detta har en sammanställning gjorts av 
samtliga medlemsstaters framsteg när det gäller användning av biodrivmedel inom 
vägtransporter. Av EU:s 25 medlemmar beräknas hälften ha uppnått målet om minst 
2 % användning av biodrivmedel 2005 (Österrike, Belgien, Tjeckien, Frankrike, 
Tyskland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Portugal, Slovakien Estland och Sverige). 
Eikeland (2006) sammanfattar situationen inom EU med att framsteg görs i det stora 
hela. Å andra sidan har länder med egna oljeresurser (Storbritannien, Nederländerna, 
Danmark) färre incitament för att införa biodrivmedel och inhemsk produktion av dem. 
I Norge finns t.ex. enligt uppgift endast en station för E85 som introducerades 2006. I 
tabell 11 visas andelen biodrivmedel i transportsektorn och utvecklingen inom EU-25 
för åren 2003–2005. 

Tabell 11  Produktion (2005) och markandsandelar av biodrivmedel i EU:s respektive 
medlemsländer (2003/2005) (1 EurObserver, 2006; 2EU, 2006). 

Medlems-
land 

Produktion 20051 
(tusen ton) 

Andel 
biobränslen 
2003/20052

Medlems-
land (forts.) 

Produktion 20051 
(tusen ton) 

Andel bio-
bränslen 
2003/20052

 Etanol Biodiesel   Etanol Biodiesel  
Belgien – 1 0 / 2 Nederländ. 6 – 0,03 / 2 
Cypern – 1 0 / 1 Polen 68 100 0,49 / 0,5 
Danmark – 71 0 / 0 Portugal – 1 0 / 2 
Estland – 7 0 / Ej rapp. Slovakien – 78 0,14 / 2 
Finland 37 – 0,1 / 0,1 Slovenien – 8 0 / Ej rapp 
Frankrike 100 492 0,68 / 2 Spanien 240 73 0,76 / 2 
Grekland – 3 0 / 0,7 Storbrit. – 51 0,03 / 0,3 
Irland – – 0 / 0,06 Sverige 131 1 1,33 / 3 
Italien – 396 0,5 / 1 Tjeckien 1 133 1,12 / 3,7 
Lettland 1 5 0,21 / 2 Tyskland 120 1 669 1,18 / 2 
Litauen 6 7 0 / 2 Ungern 12 – 0 / 0,4-0,6 
Luxembu. – – 0 / Ej rapp Österrike – 85 0,06 / 2,5 
Malta – 2 0 / 0,3 722 3 184 0,6 / 1,4 EU-25 
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Av tabellen framgår att Tjeckien och Sverige ligger i topp inom EU med avseende på 
användning av biodrivmedel (3 %) följt av nio länder, däribland Tyskland, Frankrike 
och Nederländerna, som lyckats nå 2 %. Att Danmark kommer ut som en nollanvändare 
beror på att rapportering inte skett på önskat sätt. År 2003 utgjorde biodrivmedel 0,6 % i 
EU medan siffran hade ökat till 1,4 % om alla länder nått sina nationella mål 2005.  

EU är världens största producent av biodiesel där Tyskland följt av Frankrike och Italien 
är de största producenterna (EU, 2006). Generellt anser EU att Europa är i större behov 
av biodiesel än av etanol eftersom EU är en nettoimportör av diesel men en nettoexpor-
tör av etanol och anspelar då på önskan att öka sitt oljeoberoende. Biodiesel producera-
des i mycket större utsträckning än etanol 2005 (3,2 respektive 0,7 miljoner ton). Om 
detta är ett resultat av en medveten strategi finns dock inte beskrivet. För 2006 är 
prognosen att produktionskapaciteten för biodiesel ökar till drygt 6 miljoner ton. 

 
4.5.3 Sverige 
De samhälleliga motiven för satsningar på biodrivmedel varierar mellan olika länder. I 
Sydeuropa är det huvudsakligen en fråga om jordbrukspolitik medan klimatfrågan i 
Sverige är den viktigaste. Andra drivkrafter är försörjningstrygghet och biodrivmedlens 
miljöfördelar i jämförelse med bensin och diesel (Naturvårdsverket, 2004). 

Aktuella insatser för fortsatt introduktion av förnybara bränslen i Sverige (Prop. 
2005/06:160) är framförallt att: 

• CO2-neutrala drivmedel fortsätter att vara skattebefriade. Från och med 2004 är 
dessa drivmedel befriade från både CO2- och energiskatt under en femårsperiod. 
Gjorda bedömningar har gjort gällande att gynnsamma skattevillkor även bör 
ges efter 2008. 

• Öka tillgängligheten av tankställen. Med anledning av en propositionen ”Skyl-
dighet att tillhandahålla förnybara bränslen” (Prop. 2005/06:16) har en lag an-
tagits som ålägger större tankstationer att saluföra förnybara bränslen. 

• Förespråka en ökning av den maximala tillåtna inblandningen av etanol i bensin. 
Anledningen är att taket på 5 % är ett hinder för att uppnå målet om att biodriv-
medel skall utgöra 5,75 % 2010. Inblandning av biodiesel i vanlig diesel önskar 
man öka från 2 % till 5 %.  

Som tidigare redovisades är biodrivmedel befriade från både CO2- och energiskatt 
(Prop. 2005/06:160) vilket har visat sig ha vissa sidoeffekter, förutom att öka andelen 
biodrivmedel i transportsektorn. Exempelvis importeras billigare tropisk etanol istället 
för en storskalig utbyggnad av svensk kapacitet. Enligt Naturvårdsverket (2004) skulle 
det troligen vara mer optimalt om delar av den generella skattebefrielsen istället lades 
om till investeringar i andra bränslen som har framtidspotential (DME, metanol, FT-
bränslen och vätgas). De uttryckta åsikterna summeras med att ambitionerna bör flyttas 
från att vara inställda på att få ut stora kvantiteter biodrivmedel till att utveckla nya, 
kostnadseffektivare bränslen.  

Än så länge är etanol det mest använda biobränslet i Sverige. Import av etanol från 
exempelvis Brasilien är i dagsläget ekonomiskt fördelaktig för Sverige, men kan för-
väntas stiga i framtiden och närma sig svensk etanol prismässigt (Kommissionen mot 
oljeberoende, 2006). Samma källa anger att etanol, även om den importeras, har ökat 
intresset för biodrivmedel.  
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Hur ser då framtiden ut med avseende på vilken tidpunkt, vilka bränslen som kommer 
att introduceras i större skala i Sverige? Blinge et al. (2004) menar att svaret beror på 
samspelet mellan näringsliv, myndigheter och forskarsamhället. Nio representanter från 
samtliga dessa aktörer tillfrågades om deras syn på utvecklingen. Utifrån svaren kunde 
det konstateras att det dröjer mer än tio år innan samtliga alternativa bränslen 
tillsammans utgör mer än 5 % av total mängd fordonsbränsle. Flera olika bränslen 
kommer att utvecklas men fossila bränslen kommer att vara huvudbränslet till 
2040-talet. Förväntad ökning sker främst för gas (både natur- och biogas) och andra 
biodrivmedel (RME, DME, FT-bränslen, alkoholer). Det förmodas att aktörer är 
ovilliga att låsa fast sig vid ett enskilt bränsle som kan visa sig vara ohållbart.   

Naturgas, om än fossilt, spås en ljus framtid i södra Sverige. Innan biogas kan utvinnas 
från cellulosa är dock andelen begränsad. Idag finns biogas på cirka 50 stationer i 
Sverige (EU, 2006). 

Metanol och etanol antas komma att växa, i synnerhet om råvaran kan tas från skogs-
produkter. Tropisk etanol tros bli en ännu viktigare källa till drivmedel, förutsatt att inga 
strafftullar införs. Vissa bränslen tros komma att fungera som transitionsbränslen, 
däribland FT-bränslen. De flesta tillfrågade såg också med tillförsikt på vätgas även om 
de flesta såg för många tekniska hinder för att tro på vätgas fullt ut (Blinge et al., 2004).  

Förnybara bränslen kommer att behövas i framtiden för att nå uppsatta CO2-mål, även 
om en önskad energieffektivisering av fordon kommer till stånd. Även om bränsleför-
brukning för nya bilar kommer att sjunka enligt en överenskommelse mellan bil-
industrin och EU-kommissionen innebär förväntad trafikökning att CO2-utsläppen ökar. 
Tung trafik kommer att stå för den största ökningen (Vägverket, 2001).  

Svårigheten att introducera förnybara bränslen exemplifieras av Vägverket (2001). 
Skillnaden mellan faktisk produktion och behov av biodrivmedel för att möta CO2-mål 
är inte uppmuntrande. Hur kan då Sverige lösa problemet? Från förra regeringens sida 
lades det fram ett förslag (Prop. 2005/06:16) på hur Sverige kan öka användningen av 
biodrivmedel eller snarare tillgängligheten. Propositionens huvuddrag är att alla större 
försäljningsställen skulle tillhandahålla biodrivmedel från och med 2006-02-01. År 
2009 skall lagförslaget utvidgas att omfatta alla stationer som säljer mer än 1 000 m3 
konventionella drivmedel per år.  

Figur 2 visar utvecklingen av etanol- och RME-leveranser 2001–2005. Etanolvoly-
merna är drygt 25 gånger så stor som total volym RME i dagsläget. Båda bränslena 
förekommer till övervägande del som låginblandade i bensin och diesel. Etanolin-
blandningen nådde 90 % 2004 för att sedan avta något. En möjlig förklaring är att en 
större del av etanol användes till E85. 

 

40 VTI rapport 563 



 

 

Leveranser

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2001 2002 2003 2004 2005

Et
an

ol
 (m

3 )

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

R
M

E/
FA

M
E 

(m
3 ) 

Etanol

RME/FAME

Andel till låginblandning

50

60

70

80

90

100

2001 2002 2003 2004 2005

A
nd

el
 lå

gi
nb

la
nd

ad
 a

v 
to

ta
l v

ol
ym

 (%
)  

   
 

Etanol

RME/FAME

Figur 2  Leveranser av etanol och RME/FAME i Sverige och andel av de totala 
volymerna som används till låginblandning (SCB, 2006). 

Naturvårdsverket (2004) beräknar att RME även fortsättningsvis kommer att lågin-
blandas i diesel och den totala användningen når cirka 20 000 m3 2020. Av EU tillåts 
5 % inblandning av biodiesel, men inte av Sveriges specifikationer för diesel i miljö-
klass 1, där endast 2 % tillåts av tekniska skäl. Vad gäller etanolinblandning är den 
huvudsakliga delen importerad tropisk etanol. Skattebefrielsen har visat att tropisk 
etanol bara kostar en sjättedel i jämförelse med svensk jordbruksetanol för att minska 
utsläppen av CO2 med ett kilo. Skattebefrielsen leder därför knappast till utveckling av 
svensk kompetens, utan gynnar istället import (Naturvårdsverket, 2004).  
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Sammanfattning: trender och användning av biodrivmedel 

• Flera källor antar att oljebaserade bränslen kommer att vara dominerande även bortom 
2040. Övergången mot ett vätgasbaserat samhälle 2060–2070 finns utrymme för 
metanol att utvecklas. Vätgas kan komma att produceras ur naturgas och kol där CO2 
avskiljs, medan biomassa kan komma att användas till uppvärmning snarare än driv-
medel. 

• I dagsläget är användningen av biodrivmedel begränsad globalt sett; någon uppgift om 
det totala användandet har inte påträffats. Olika regioner har olika förutsättningar för 
biodrivmedelproduktion. 

• Många länder har eller planerar en utvecklad produktion av biodrivmedel. Brasilien och 
USA är de största etanolproducenterna och många tropiska/subtropiska länder har 
naturgivna förutsättningar. 

• Målet inom EU att 5,75 % av alla bränslen i transportsektorn skall utgöras av biodriv-
medel 2010 kan bli svårt att nå. År 2005 var andelen 1,4 %. I dagsläget har nio länder 
uppnått en användning av 2 %. Ökad inblandning av etanol och biodiesel i konventio-
nella bränslen kan vara enda sättet att nå målet. 

• Inom EU är produktion av biodiesel 4,5 gånger större än produktionen av etanol (2005). 
Orsaker till detta kan vara att EU är nettoimportör av diesel och nettoexportör av bensin. 

• I Sverige utgjorde biodrivmedel cirka 2,5 % 2005. Etanol det mest använda biodriv-
medlet och huvuddelen, drygt 85 %, används till låginblandning i vanlig bensin. Mer-
parten är dessutom importerad brasiliansk etanol vilket kan härledas till dess låga pris. 

 
4.6 Potential för biodrivmedel  
4.6.1 Världen 
Hur mycket biodrivmedel som kan produceras beror på tillgången på biomassa. Den 
potentiella tillgången på råvaror beror på en mängd faktorer. Dessa kan exempelvis vara 
tillgång på mark, konkurrens om resurser med andra sektorer samt sociala och politiska 
valmöjligheter (JRC, 2006). Potential kan antingen beskrivas i termer av kvantitativ 
eller kvalitativ potential (IFEU, 2004). 

Det finns få studier som beskriver den totala biomassepotentialen i världen. De studier 
som finns visar att 38 % av all potentiell biomassa används (SOU 2004:133), givetvis 
även till andra syften än enbart drivmedel. Störst potential att öka utnyttjandet finns i 
Nord- och Sydamerika, Afrika och f.d. Sovjetunionen.  

IFEU (2004) tar upp en studie som påvisar att det finns stor potential i världen för 
etanolproduktion. Varningsflaggor för en sådan global utveckling av etanol har dock 
rests, särskilt att prioritet skall ges till att producera mat till en växande världsbefolk-
ning. Att utvinna etanol ur spannmål skulle kunna ha en negativ effekt genom att 
råvarupriserna, både för mat och etanol, skulle stiga.  

Den globala potentialen att framställa biodrivmedel utgår från vilket råvaruuttag i form 
av biomassa som är möjligt. Uppskattningarna varierar stort. JRC (2004) hör till de 
försiktigare medan andra anser att det finns en stor potential. Skillnaden kan beskrivas 
bero på hur beräkningarna är gjorda; om bara första generationens bränslen (etanol, 
biodiesel) beaktas blir potentialen mindre än om även andra generationens bränslen 
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medräknas. I det senare fallet tillkommer lignocellulosa och avfallsprodukter som har en 
enorm potential i jämförelse med jordbruksgrödor. Konkurrens om både mark och bio-
massa är tillkommande faktorer som påverkar beräkningarnas utfall (IFEU, 2004). En 
total bild av dessa omständigheter saknas.  

Den framtida globala potentialen har sammanställts av IEA (2004) med tidsperspektivet 
2050–2100 utifrån vad som är möjligt rent teknologiskt. Liksom i många andra prog-
noser anges inte potential i energiinnehåll i biodrivmedel utan i mängd biomassa. Dess-
utom behöver inte nödvändigtvis resultaten innebära potential för biodrivmedel utan 
kan också komma att användas till uppvärmning, elproduktion etc. Den mest optimisti-
ska prognosen pekar på en biomassepotential som motsvarar 450 exajoule (1018 J) 
flytande biobränsle om all biomassa för energi går till bränsleproduktion. Detta skall 
sättas i relation till de 60 exajoule som idag används av den globala transportsektorn. 
Mer realistiska uppskattningar visar en möjlig produktion av 70–140 exajoule flytande 
biobränsle (IAE, 2004). Inbegrips vad som är ekonomiskt möjligt (inkluderande av 
produktionskostnader som sätts i relation till priset för konventionella bränslen) hamnar 
uppskattningen på 50 exajoule.  

Om istället siktet ställs mot att introducera etanol låginblandad i bensin (10 %) och 
diesel (3 %) finns det goda möjligheter att klara detta till 2020. Antagandet utgår ifrån 
att etanolen produceras från sockerrör som är ett billigt alternativ (IEA, 2004). Förut-
sättningen är att länder med ett överskott i produktionen, främst Brasilien och Indien, 
exporterar till andra länder. Det finns redan en internationell handel med biodrivmedel, 
särskilt etanol, och denna handel kommer att behöva utvidgas.  

 
4.6.2 Europa 
Enligt JRC (2004) behövs krafttag för att nå målet om 5,75 % användning av biodriv-
medel i transportsektorn till 2010, om endast europeisk råvarupotential tas i beaktande. 
För att nå målet är det enligt studien nödvändigt att uppta 14–27 % av all jordbruksmark 
inom EU-25 vilket i praktiken är en mycket stor utmaning. Studien utgår dock enbart 
från jordbruksgrödor (som råvara för etanol och biodiesel) i sina antaganden och bortser 
alltså från cellulosaråvara. JRC (2006) anser dock att uppgifter om utökat markut-
nyttjande inte är meningsfulla eftersom markkvalitet och därmed skörd varierar kraftigt. 
Om detta mål kommer att nås återstår att se. Denna studie redovisar också att målet till 
2005 om 2 % biodrivmedel (EU, 2003) i Europa förmodligen inte skulle komma att 
uppfyllas. Detta har visat sig vara en korrekt bedömning då endast 1,4 % av bränslekon-
sumtionen utgjordes av biodrivmedel 2005 (EU, 2006). Anledningarna till att målet för 
2005 inte nåddes var att de nya medlemsstaterna i EU-25 inte har någon produktion alls 
av biodrivmedel och att de gamla staterna hade en relativt måttlig produktion redan 
innan EU-15 utvidgades (JRC, 2004). Dessutom är skatteintäkter från inhemskt 
producerade fossila bränslen stora inkomstkällor vilket kan leda till att vissa länder 
fördröjer storskalig introduktion av biodrivmedel (EurObserver, 2006). 

Ett sätt att kringgå stora jordbruksarealer som krävs skulle enligt JRC (2004) vara att 
satsa på etanol snarare än på biodiesel. Detta pga. av ett större möjligt uttag per ytenhet 
för etanol. En annan möjlig väg att klara målet skulle vara bidrag från nya medlems-
stater. Rumänien och Bulgarien blev medlemmar i EU 2007 och dessa två länder har 
tillsammans stor potential. 

Även IEA (1999) påpekar att jordbruksareal är en begränsande faktor. Om ett mål som 
motsvarar 10 % användning av biodrivmedel sätts upp till att mötas 2015–2025 finns en 
möjlighet att det skulle gå, om etanol producerades av sockerrika grödor (exempelvis 

VTI rapport 563 43 



 

sockerbeta) och metanol producerades av lignocellulosa. Befintlig infrastruktur skulle 
också kunna möta denna ökning.  

Ett annat mer konservativt angreppssätt har tillämpats av EU (2005) som beräknat möj-
lig tillgång av biomassa för energianvändning idag fram till 2030 inom EU-25. Ingen ny 
mark tas i anspråk, matproduktion påverkas inte och hänsyn tas till miljö- och natur-
värden. År 2010 antas att produktionen kan ökas med en faktor 2,5 jämfört med idag, 
för 2020 med en faktor 3 och för 2030 med en faktor 3,5–4,5. Liksom studien av JRC 
(2004) anger även denna undersökning en kraftigt ökande potential som Rumäniens och 
Bulgariens medlemskap medför.  

Produktionskapaciteten för etanol och biodiesel anges av EurObserver (2006) vara 
underutnyttjad i Europa vilket skulle kunna användas till en snabb tillväxt. Särskilt jord-
bruksnationer kan dra nytta av detta då nya jobbtillfällen och inkomstkällor skapas. In-
komsterna skulle också kunna bidra till att kompensera för skattebortfallet från skatte-
befriade biodrivmedel (i exempelvis Sverige, Tyskland, Spanien och Polen).  

Huvuddelen av den litteratur som behandlar Europa uppehåller sig vid etanol och bio-
diesel. Även JRC (2006) behandlar dessa bränslen innan andra generationens bränslen 
behandlas. Till 2010 anses cirka 4,2 % av alla drivmedel kunna utgöras av första 
generationens biodrivmedel. Detta scenario är dock inte troligt eftersom det skulle 
krävas tullhinder för att stoppa importen av billig etanol. Biodrivmedel ur cellulosa 
(etanol, FT-diesel, DME, vätgas) visar intressanta siffror. Etanol skulle kunna utgöra 
7,1 % av alla drivmedel (tidpunkt ej angiven), syntetbränslen 6,8 %, DME 31,8 % och 
vätgas upp till 14 % om den används i bränsleceller. JRC (2006) ställer sig dock något 
skeptisk inför biogas och vilken roll bränslet har i transportsektorn. Eftersom råvarorna 
är utspridda över stora arealer passar råvaran bättre för lokal värme- och energiproduk-
tion. I Danmark, som är den största producenten i Europa, fungerar dock distribution 
mycket tack vare de korta avstånden.  

EU (2001) har i detta sammanhang gjort en inblick i framtiden om de bränslen som kan 
tänkas ta marknadsandelar 2005–2020; biodrivmedel, naturgas och vätgas. Biodriv-
medlen omfattar här förutom etanol och biodiesel även DME och FT-diesel. Resultatet 
av denna inblick visas i tabell 12. 

Tabell 12  ”Möjlig” utveckling av andelen alternativa drivmedel inom EU t.o.m. 2020 
(EU, 2001). 

År  Biodrivmedel 
(%) 

Naturgas 
(%) 

Vätgas 
(%) 

Totalt alternativa 
(%) 

Totalt bränslen 
från biomassa (%) 

2005 2   2 2 
2010 6 2  8 6 
2015 7 5 2 14 9 
2020 8 10 5 23 13 

Som kommentar till tabellen ovan kan det sägas att även källan anser detta vara en 
optimistisk prognos. Som visats tidigare har målet om 2 % användning 2005 inte 
uppnåtts.  
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4.6.3 Sverige 
Nedan listas Sveriges totala potential att producera energi genom biodrivmedel till 
transportsektorn. I detta sammanhang skall det kommas ihåg att Sveriges totala energi-
användning i vägtransportsektorn uppgår till 99 TWh (Vägverket, 2006b).  

I en offentlig utredning (SOU 2004:133) har drivmedelsintressenters inkommit med 
bedömningar av potentialen för inhemsk biodrivmedelsproduktion med avseende på det 
samlade resultatet för biogas, DME, RME, etanol och FT-diesel (dvs. första och andra 
generationens biodrivmedel). Undersökningen visade att den totala potentialen för 2005 
uppgick till 1,39 TWh, 2010 4,13 TWh, 2020 24,8 TWh och 2030 52,6 TWh.  

I en tidigare sammanställning av den svenska potentialen att producera biodrivmedel 
framkom att det är möjligt att tillverka 80 TWh metanol per år (Gustavsson, 1994). 
Samma källa anger dock att uppskattningar varierar stort mellan olika författare, bl.a. 
med avseende på vilka ekologiska krav som ställs på produktionen. Teoretisk potential 
finns dock att driva en stor del av fordonsflottan på biodrivmedel.  

Kommissionen mot oljeberoende (2006) föreslår att 12–14 TWh biodrivmedel produ-
ceras årligen från skogs- och jordbruksmark (första generationens biodrivmedel) år 
2020. Azar (2006) ställer sig frågande till denna inhemska produktion av etanol och 
RME som skulle uppta all tillgänglig åkerareal. Alternativet är då andra generationens 
biodrivmedel, men där föreligger osäkerheter om effektivitet och kostnader. Azar 
(2006) anser det därför bättre att behålla målet 12–14 TWh biodrivmedel, men att källan 
inte nödvändigtvis behöver vara inhemsk.  

 
Etanol 

Om 80 % av exportöverskottet för spannmål skulle användas skulle etanol motsvarande 
2 TWh kunna produceras om kapacitet fanns. Billig etanol från Brasilien kan dock 
hämma en sådan utveckling (SOU 2004:133).  

Två etanolfabriker i Sverige är verksamma i dagsläget, Agroetanol i Norrköping och 
Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik. I Norrköping är kapaciteten 55 miljoner liter per år, 
medan kapaciteten i Örnsköldsvik är 18 miljoner liter i nuläget (Jordbruksverket, 
2006b). Norrköpingsfabriken producerar årligen motsvarande 0,3 TWh (Kommissionen 
mot oljeberoende, 2006). 

Sveriges potential vad gäller cellulosaråvara anges till totalt 130 TWh av vilka 40 TWh 
utnyttjades 1995. Tillkommer gör energigrödor och avfall. En annan sammanställning 
hänvisar till 46 TWh 2020 vilket ökar till 73 TWh 2050 (SOU 2004:133). I Sverige 
finns i dagsläget en pilotanläggning i Örnsköldsvik (ETEK) som producerar etanol ur 
skogsråvara. Kvantiteterna är ännu blygsamma med en produktionskapacitet på 
200 000 liter etanol årligen (Jordbruksverket, 2006b).  

 
Biogas 

I dagsläget produceras 0,2 TWh biogas årligen (Kommissionen mot oljeberoende, 
2006). Om produktion av spannmålsetanol utökas kan biprodukten (dranken) överstiga 
det inhemska behovet. Detta kan då användas till biogasproduktion motsvarande 
1,4 TWh. Bedömningen är att biogas från odlade grödor har en liten potential (bortsett 
från halm och vall) pga. höga kostnader. Slam från avloppsreningsverk, gödsel och 
avfall lämpar sig främst för biogasproduktion. Dessa källor kan uppgå till 14 TWh 
(SOU 2004:133). 
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Andra lokala användningsområden och höga kostnader begränsar förmodligen produk-
tionen till 1 TWh 2010 och 3,6 TWh 2020, dvs. långt under den potentiella mängden. 

 
RME 

Oljeväxtodlingen har varierat under den senaste 20-årsperioden; 2000 nåddes botten-
noteringen 40 000 hektar men odlingen hade till 2005 ökat till 80 000 hektar, vilket 
utgör 3 % av Sveriges totala åkerareal. Då oljeväxter inte bör odlas med ett högre 
intervall än 5 år mellan trädor finns det gränser för utvecklingspotentialen. Enligt 
Jordbruksverket (2006a) kan det vara möjligt att öka odlingen till att omfatta 
150 000 hektar utan att växtföljdsproblem uppstår. Produktionen för denna projekterade 
areal skulle då uppgå till 350 000 ton, men ca 300 000 ton skulle användas till livsmedel 
och foder. Andelen rapsfrö som kan användas till biodiesel uppgår då till ca 55 000 ton. 
En stor del av råvaran i form av rapsolja kommer därför att importeras.  

Lantmännens riksförbund (LRF) bedömer att produktion av raps kan öka från dagens 
nivå 84 000 ha till 150 000 ha (SOU 2004:133). Om 50 % av rapsproduktionen används 
till RME, och till exempelvis livsmedel, är potentialen för RME 0,7 TWh. I själva 
verket produceras 0,1 TWh RME årligen i Sverige (Kommissionen mot oljeberoende, 
2006). Kapacitet för omförestring måste dock byggas ut. För jämförelse kan det nämnas 
att om all diesel i Sverige skall inblandas med 5 % RME krävs 1,5 TWh. År 2005 
producerades endast 1 000 ton biodiesel i Sverige (EurObserver, 2006), medan 
kapaciteten uppgick till 12 000 ton. 

Om vi blickar tillbaka till 1996, hur såg då potentialen ut för biodrivmedel i Sverige? 
Betänkandet av Alternativbränsleutredningen (SOU 1996:184) utkom då med projek-
tioner från olika bedömare. Den senaste av dessa som publicerades i rapporten (SOU 
1996:184) pekade på att det i Sverige utnyttjades 46 TWh 1994 av de potentiella 197, 
vilket gav en möjlig ökning av biomasseuttaget på 151 TWh.  

 
4.6.4 Det ultimata bränslet 
Det ideala bränslet skulle i princip kombinera fördelar hos konventionella bränslen med 
inga av dess nackdelar. Ett sådant bränsle existerar inte och IEA (1999) menar att vissa 
bränslen har fördelar men att inget är idealt eftersom de potentiella volymerna är för 
små. 

Att ett enda bränsle kommer att utgöra huvuddelen av förnybara drivmedel inom över-
siktlig framtid är därför inte troligt. Istället kommer framtiden att möta flera olika alter-
nativ till fossila bränslen (Naturvårdsverket, 2004; JRC, 2006). Ytterligare orsaker till 
detta är att krav på drivmedel varierar mellan olika användningar och dessutom har 
olika regioner i världen inte lika förutsättningar för produktion (Gielen och Unander, 
2005). Att nå fram till en mosaik av framtida bränslen kräver dock en förutseende 
planering. Dagens incitament i Sverige innebär skattebefrielse för biodrivmedel, men 
enligt Naturvårdsverket (2004) leder den till svaga incitament för andra bränslen än 
etanol och FAME. Visserligen kommer etanol och FAME att utgöra de mest populära 
och viktiga biodrivmedlen åtminstone fram till 2010.   

Vätgas anses av de flesta bedömare vara framtidens bränsle, men på kort sikt är fram-
ställning ur naturgas den enda möjligheten att introducera bränslet storskaligt. Med 
naturgas som råvara erhålls besparingar i växthusgasemissioner endast om vätgasen 
används i bränsleceller och inte i förbränningsmotorer (JRC, 2006). Vätgas ur biomassa 
har en begränsad potential och är i dagsläget för kostsam. Detta har föranlett diskussion 

46 VTI rapport 563 



 

om att biomassa kan användas till produktion av elektricitet och värme istället för driv-
medel (JRC, 2006). Sannolikheten att vätgas blir en av ersättarna är stor, men inte säker 
(STEM, 2003). Forskning om framställning, distribution och säkerhet kommer att 
krävas.  

När det gäller kostnader och CO2-reduktion erbjuder bränslen från lignocellulosa det 
bästa alternativet. Bästa bränslet är dock svårare att hitta. Förgasning av biomassa kan 
leda till många olika bränslen (metanol, FT-diesel) som också gradvis kan börja lågin-
blandas utan någon större omställning av infrastrukturer (Hamelinck, 2004). Detta har 
fördelen att hela fordonsparken medverkar i användandet av biodrivmedel.  

Distribution av gasformiga bränslen under tryck medför stora kostnader. Ecotraffic 
(2002) spår därför att dessa bränslen inom en överskådlig framtid kommer att vara för-
passade till nischområden. Genomslaget som krävs för att nå långsiktiga mål kan därför 
anses bygga på flytande bränslen.  

Sammanfattning: potential för biodrivmedel 

• Globalt sett utnyttjas en relativt liten del av den potentiella biomassan, cirka 38 %. 
Vilket råvaruuttag för produktion av biodrivmedel som är möjlig är dock avhängigt en 
mängd faktorer, bl.a. konkurrens om mark och råvaror samt miljöaspekter. 

• Uppskattningar gör dock gällande att den globala transportsektorn i princip kan drivas 
med biodrivmedel. Ett lägre satt mål om 10 % inblandning av etanol i bensin och 3 % i 
diesel skulle kunna uppnås till 2020. Billig etanolproduktion, som den i Brasilien, är en 
förutsättning.  

• För att EU skall nå målet om 5,75 % biodrivmedel med egna råvaror från jordbruk krävs 
14–27 % av tillgänglig jordbruksmark. Möjligheten att målet uppfylls anses som 
optimistiskt av många källor. 

• I den svenska vägtrafiksektorn används årligen 99 TWh energi. Undersökning bland 
drivmedelaktörer påskiner att det finns potential för produktion av 24,8 TWh (första och 
andra generationens biodrivmedel) i Sverige till 2020. Andra generationens biodriv-
medel (cellulosaetanol, DME) skulle då utgöra cirka 80 % av denna mängd energi.  

• Första generationens biodrivmedel som idag produceras i kommersiell skala (etanol och 
RME) kan komma att uppgå till cirka 4 % 2010. Detta innebär att målet om 5,75 % 
användning av biodrivmedel till 2010 inte uppnås med enbart inhemsk produktion. 
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5 Sveriges personbilspark 
I samband med att biodrivmedel har introducerats har även delar av bilparken anpassats 
till dessa bränslen. Utveckling av bränslen och fordon är därför nära förknippade med 
varandra. Dessa ”miljöbilar” är ofta föremål för kommunala eller statliga ekonomiska 
incitament för att påskynda introduktion av biodrivmedel. Denna del av rapporten syftar 
till att ge en översikt av miljöbilsdefinitioner, andelen miljöbilar i Sverige och den 
allmänna energianvändningen bland personbilar. 

 
5.1 Bränsleslag och energianvändning 
Figur 3 visar hur Sveriges personbilsflotta har fördelat sig mellan olika bränsleslag. I 
”Övriga” innefattas fotogen, gasol, gengas, etanol, metanol, motorgas, rapsolja, 
paraffinolja, naturgas och biogas. Från och med 2002 innefattas också hybridbilar. 

Personbilar i trafik efter bränsleslag
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Figur 3  Utveckling av den svenska personbilsparken i trafik i slutet av åren 1996–2005 
efter bränsleslag. ”Övriga” innefattar alla bränslen utan bensin, diesel och renodlad 
eldrift (SIKA, 2006). 

Några trender går att urskilja. Bensinbilar utgör högsta andelen under hela perioden. 
Dock har andelen minskat från 97 % till 94 % under perioden vilket till största delen 
beror på att andelen dieselbilar ökat från 2,9 % till 5,2 % (SIKA, 2006). Efter 2001 har 
kategorin ”övriga” ökat kraftigt. På fyra år ökade antalet från nära obefintligt till cirka 
30 000 fordon 2005 av vilka cirka 9 500 var E85-fordon (Vägverket, 2005). Även detta 
är dock en mycket liten del av den totala bilparken, cirka 0,7 % vid utgången av 2005. 

I bränslesammanhang är det också intressant att undersöka vägtransporternas bränsle- 
och energianvändning. Det råder ingen motsättning i att både satsa på förnybara bräns-
len, eller biodrivmedel, och att effektivisera fordon (Naturskyddsföreningen, 2006). 
Tvärtom kan det vara så att effektivare fordon krävs för att uppnå en hög andel biodriv-
medel då potentialen är begränsad vilket framgått i tidigare avsnitt. 

År 1998 var den genomsnittliga nationella bensinförbrukningen 9,1 l/100 km, 2000 var 
den 8,9 l/100 km och 2003 8,8 l/100 km (SCB, 2006b). Trenden går mot lägre förbruk-
ning, men den svenska bilparken är trots det den mest bränsleförbrukande inom EU med 
en medelförbrukning som ligger 24 % över medeltal inom EU (Vägverket, 2005). Skill-
naden mellan Sverige och övriga Europa kan till 30 % förklaras med den i Sverige låga 
andelen dieselbilar som har lägre förbrukning (Vägverket, 2004).  
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Att effektivisera fordon med avseende på bränsleförbrukning ses av många som en 
enkel och framkomlig väg att minska CO2-utsläppen (Vägverket, 2004; Kommissionen 
mot oljeberoende, 2006; Naturskyddsföreningen, 2006). Dels krävs mindre bränsle för 
själva transporterna, men även mindre bränsle behöver tillverkas och distribueras (IEA, 
1999). Som nämndes inledningsvis har även en energieffektiv transportsektor före-
slagits som en huvudstrategi i 2005 års transportpolitiska proposition (Prop. 
2005/06:160). 

Orsakerna till att Sveriges personbilsflotta är så törstig diskuteras av Vägverket (2004) 
som anser det svårt att hitta rationella grunder för svenskarnas val av stora och 
motorstarka bilar. Istället tros skillnaderna bero på fordonsbeskattning och beskattning 
av förmånsbilar. Fordonsskatten i Sverige är sedan oktober 2006 baserad på CO2-ut-
släpp och behandlas inte vidare här. Däremot leder förmånsbilar till att en arbetstagare 
gynnas av att hämta ut en dyrare, och eventuellt större och motorstarkare bil, än om 
arbetstagaren betalade med skattade pengar. Vissa uppgifter gör gällande att upp till 
50 % av nybilsförsäljningen utgörs av förmånsbilar (Vägverket, 2004; Naturskyddsföre-
ningen, 2006) och detta är förmodligen en bidragande faktor till Sveriges höga CO2-
utsläpp i relation till övriga Europa.  

Andra faktorer som påverkar sammansättningen av Sveriges fordonspark tillkommer. 
Vilka krav som ställs vid nybilsköp i Sverige har undersökts av Garvill et al. (2004) och 
där framkom att miljörelevanta egenskaper hos en bil inte är de viktigaste. Försöks-
gruppen som studien bygger på reagerade heller inte på information om miljö-, hälso- 
eller ekonomirelaterad information vid nybilsköp. Orsaken tros vara att man redan 
känner till detta, men att andra faktorer (t.ex. krocksäkerhet och komfort) väger tyngre. 
Det verkar därför svårt att påverka nybilsval med denna typ av information (Garvill et 
al., 2004).  

 
5.2 Definitioner av miljöbil 
5.2.1 Nationell definition 
Vägverket fick 2005 i uppdrag att ta fram en statlig miljöbilsdefinition (Vägverket, 
2005). Bakgrunden var en önskan om att en nationell definition skulle tas fram då 
kommuner tillämpar olika definitioner för inköp/leasing av tjänstebilar och differenti-
erade parkeringsavgifter. Ytterligare definitioner användes under Stockholmsförsöket 
där trängselskatt tillämpades under en försöksperiod 2006 (Vägverket, 2005).  

Förslaget som Vägverket (2005) lagt fram är teknikneutralt, dvs. hur uppsatta kriterier 
nås är inte viktigt. Definitionen är dessutom enkel: miljöbilar i vanlig storleksklass (upp 
till fem passagerare plus förare) skall släppa ut mindre CO2 än 120 g/km. Detta innebär 
att även bränslesnåla bilar klassas som miljöbilar. Gränsen för CO2-utsläpp motsvarar 
en bensinförbrukning på 5,0 l/100 km och en dieselförbrukning på 4,5 l/100 km. För 
bilar som drivs med biodrivmedel antas att gränsvärdet klaras med automatik, dvs. blir 
lägre än 120 g/km. Även elbilar omfattas. 

I förslaget finns också gränsvärden för energianvändning för alternativbränslefordon, 
t.ex. flexifuel (E85) och bifuel (bio-/naturgas och bensin). Dessa fordon kan köras på 
både alternativa och fossila bränslen. Vid körning på fossila bränslen får förbrukningen 
inte övergå 9,2 l/100 km bensin, 8,4 l/100 km diesel eller 9,7 m3/100 km bio- eller 
naturgas.  

Detta förslag antogs i svensk författningssamling (SFS 2005:1228) i slutet av 2005 och 
gäller vid myndigheters uppköp av miljöbilar. 
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5.2.2 Lokala definitioner 
Även om Vägverkets förslag som beskrevs ovan i första hand gäller för myndigheters 
upphandling väntas definitionen få stort genomslag även lokalt i kommuner. Då en 
enhetlig miljöbilsdefinition hittills saknats har det varit upp till kommunerna att be-
stämma egna definitioner. Dessa gäller framförallt som grund för lokala subventioner, 
exempelvis parkeringsavgiftsrabatt, medan förmånsbeskattning av miljöbilar följer 
Vägverkets definition. 

 
Stockholm 
I Stockholm har Vägverkets definition ännu inte anammats för befrielse av parkerings-
avgift utan man följer en äldre lokal definition. Definitionen omfattar elbilar av alla 
årgångar, hybridbilar som drivs på bensin/el fr.o.m. årsmodell 2000, bilar godkända i 
miljöklass 2005 eller som till övervägande del drivs med biogas eller bränsleflexibla 
bilar drivna till övervägande del med bioalkohol (t.ex. E85) (Miljöbilar.stockholm.se, 
2006).  

 
Göteborg och Malmö 

I Göteborg tillämpas en miljöbilsdefinition som är närmare besläktad med den 
Vägverket tagit fram, främst beroende på att extremt energisnåla fordon faller inom 
definitionen. Följande fordon definieras som gäller i nuläget: elhybridfordon, elfordon, 
fordon som kan köras på naturgas eller biogas, fordon som kan köras på etanol samt 
extremt snåla bensin- och dieselbilar.  

Denna definition gäller under vissa förutsättningar. För etanol- och gasfordon skall 
minst halva körsträckan köras på E85 eller gas (bio- eller naturgas). För de extremt 
bränslesnåla fordonen gäller för bensinbilar CO2-utsläpp på max 120 g/km och för 
dieselbilar max 90 g/km. Detta motsvarar cirka 5,0 respektive 3,4 l /100 km.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Denna litteraturgenomgång har visat den officiella bilden av biodrivmedel i ett svenskt 
perspektiv men även med viss europeiskt och globalt utblick. Översikten skulle lätt 
kunna utökas till att omfatta även de åsikter och prognoser som sprids av intresse-
organisationer, ledarskribenter och tillverkare och biodrivmedel. Avgränsningen som 
här gjorts ger utrymme för läsaren att själv skapa uppfattning om den senare tidens 
utveckling (fram till årsskiftet 2006/2007) och vilka svårigheter och möjligheter bio-
drivmedel står inför.  

Vissa biodrivmedel är tillgängliga idag på kommersiell skala (RME, biogas, etanol) 
medan andra hör framtiden till (FT-diesel, DME, metanol, vätgas). I Sverige har det 
satsats på produktion av första generationens biodrivmedel (biogas, etanol och RME) i 
någon större skala. Den största delen av både etanol och RME inblandas i bensin 
respektive diesel och både E85 samt ren RME utgör förhållandevis små andelar. Just 
denna möjlighet att på ett enkelt sätt introducera dessa biodrivmedel har medfört att en 
relativt snabb utveckling kunnat ske. Enligt många källor (Naturvårdsverket, 2004) är 
det också just genom inblandning det finns störst potential att öka användningen av 
biodrivmedel ytterligare.  

Utvecklingen hittills har involverat oljebolag vilka dragit fördelar av skattelättnader på 
den del som låginblandas i konventionella bränslen (Naturvårdsverket, 2004). Olje-
bolagens engagemang för att framgångsrikt introducera nya bränslen understryks av 
Nichols (2003).  

Nedan summeras resultaten med avseende på biodrivmedels egenskaper, kostnader, 
användning och potential samt den parallella utvecklingen av miljöanpassade fordon. 

 
Egenskaper och miljöeffekter 
Olika bränslen har olika fördelar. Första generationens biodrivmedel framställs med 
mogna tekniker (jäsning/extraktion) och tillhörande infrastruktur för distribution finns i 
princip. Biogas är undantaget där endast ett femtiotal stationer täcker in södra halvan av 
Sverige. Dessa existerande bränslen har fördelen att kostnaderna är välkända, medan 
andra generationens bränslen framstår som osäkra mycket beroende på kostnadsbilden. 
Detta föranleder viss tveksamhet i litteraturen vilket förutom osäkra kostnader kan till-
skrivas outbyggd infrastruktur och produktion, särskilt när det gäller vätgas och DME. 
Vissa av andra generationens biodrivmedel (FT-diesel, metanol) kan dock distribueras 
med lätthet.  

Hela debatten om biodrivmedel och den uttalade önskan om större användning kan här-
ledas till betänkligheter om miljön och ökat oljeoberoende. Miljöaspekter av biodriv-
medel är därför viktiga, även om de ofta hamnar i skuggan av att målet att minska 
emissioner av klimatgaser – att lösa det mest aktuella problemet med vägtransporters 
miljöpåverkan löser nödvändigtvis inte alla. Ett exempel är det troliga scenariot vad 
gäller Sveriges ambition att öka inblandningen av biodrivmedel i konventionella 
bränslen, något som Naturvårdsverket (2004) anser vara nästan det enda sättet att nå 
målet om 5,75 % användning av biodrivmedel till 2010. Ökad inblandning sänker 
emissioner av fossilt CO2, men samtidigt ökar avdunstningseffekter (Niven, 2005; AVL 
MTC, 2005).  

Även andra miljöeffekter av produktion av biodrivmedel finns än det direkta energi-
behovet som beskrevs ovan. Markförstöring, försurning och ökad gödsling är exempel 
(IFEU, 2004). Distribution av biodrivmedel är ytterligare exempel som oftast förbises i 
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diskussionen. Samtliga biodrivmedel som studien behandlar har lägre energiinnehåll än 
bensin och diesel vilket medför att fler transporter krävs för att distribuera biodriv-
medel. I synnerhet gasformiga bränslen (biogas, vätgas) kräver mycket energi vid 
transport. Längre avstånd mellan produktionsställen och försäljningsställen tillkommer. 
Vad gäller diskussionen om miljöeffekter av brasiliansk etanol visade det sig att 
produktionen inte påverkar regnskogen i den omfattning som i allmänhet kan förväntas 
(Naturvårdsverket, 2004). Inte heller energiförlusten vid transport till exempelvis 
Sverige är särskilt stora (SOU 2004:133). 

 
Kostnader  
Kostnaderna för de biodrivmedel som tagits upp i denna studie varierar stort. En viktig 
orsak är att utbyggda produktionsanläggningar saknas för vissa biodrivmedel. Klart är 
dock att råvarupriserna är lägre för restprodukter (från skogs- och jordbruk) än för 
exempelvis vete och sockerbetor som har alternativa användningsområden. Även odlad 
skog är en billigare råvara än jordbruksprodukter (IEA, 2004) vilket talar för biodriv-
medel från cellulosa som framtidens bränsle.  

När det gäller priser för färdiga biodrivmedel är etanol från Brasilien billigast idag och 
närmar sig bensinpriset räknat som energiinnehåll. Kostnadssammanställningar av IFEU 
(2004), Hamelinck (2005) och ECN (2003) visar att kostnaderna för särskilt FT-diesel 
och metanol kommer att sjunka när tekniken mognar och närmar sig priset för etanol 
från sockerrör. Kostnad för RME å andra sidan kan komma att öka enligt Hamelinck 
(2005). Kostnaden för vätgas som ofta anges som framtidens bränsle varierar från lågt 
till högt vilket igen demonstrerar uppskattningarnas spridning.  

För svenskt vidkommande är spannmålsetanol dyrare än både cellulosabaserad etanol 
och cellulosabaserad metanol (Ecotraffic, 2000; Naturvårdsverket, 2004). Importerad 
brasiliansk etanol till Sverige kostar 142 SEK/GJ fram till 2010. Att använda billigare 
importerad etanol än att i dagsläget producera den i Sverige är därför rimligt enligt Azar 
(2006) och Naturvårdsverket (2004).  

Systemperspektivet är ytterligare en dimension att ta hänsyn till. Variation i hur system-
gränser dras blir avgörande. Huvuddragen i resultaten visar dock att brasiliansk etanol 
har bäst energibalans (Jordbruksverket, 2006b), följt av cellulosabaserad etanol och 
sedan spannmålsetanol.   

 

Trender  

Vissa prognoser gör gällande att samtliga alternativa bränslen kommer att nå samma 
pris som olja runt 2030 (Gielen och Unander, 2005) och att alternativa bränslen utgör 
40–60 % år 2050. Även Azar (2003) och Blinge et al. (2004) tror att olja kommer vara 
det huvudsakliga bränslet fram till 2050. Sedan kommer vätgas att produceras ur fossila 
bränslen son naturgas och kol. Biomassa kommer främst att användas till uppvärmning 
enligt scenariot (Azar et al., 2003).  

Hur stor användningen av biodrivmedel är i världen i dagsläget är osäkert; någon källa 
om detta har inte hittats. Förmodligen är andelen försumbar globalt sett. Inom EU-25 
uppgår användning till 1,4 % (EurObserver, 2006) vilket är långt ifrån de 5,75 % som är 
målet för 2010. I Sverige var andelen 2,7 % 2005 (Vägverket, 2006a) vilket även det 
antyder svårigheter med att nå målet, i synnerhet om inte utökad låginblandning till-
kommer. Positivt i sammanhanget är dock att leveranserna av etanol och RME ökat 
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markant sedan 2000. Vad som händer efter 2010 är inte heller helt självklart. Markna-
den verkar tvekande inför vad som kommer att bli framtidens bränsle. Att alla större 
tankstationer skall tillhandahålla biodrivmedel underlättar åtminstone för bilister som 
valt att välja ett miljöfordon. 

 

Potential 
Det finns givetvis enorm potential att omvandla biomassa till biodrivmedel globalt sett, 
men begränsas av tillgång på land och konkurrens om resurser (JRC, 2006). Relativt 
konservativa uppskattningar göra gällande att 70–140 exajoule flytande biobränsle finns 
att tillgå med biomassa som källa. Med tanke på att den globala transportsektorn an-
vänder 60 exajoule årligen finns en teoretisk möjlighet att försörja hela världen med 
biodrivmedel (IEA, 2004). Världen är dock inte ens i början av en sådan utveckling. 
Sverige, som får anses vara ett ambitiöst land i Europa och världen när det gäller an-
vändning av biodrivmedel, använder endast cirka 2,5 % biodrivmedel. Potential finns 
för att hela världen skall nå denna grad av användning till 2020 (IEA, 2004) men hur 
stort användandet verkligen kommer att vara återstår att se. En prognos som gjordes 
2001 angående användningen inom EU 2005 (2 %) missade målet: den verkliga an-
vändningen slutade på 1,4 % (EU, 2001). Detta trots den korta tidsrymden som avsågs.  

För Sveriges vidkommande finns viss potential när det gäller första generationens bio-
drivmedel (etanol, biogas, RME). Vägtransportsektorns energianvändning uppgår år-
ligen till 99 TWh (Vägverket, 2006b) och etanol från spannmål kan bidra med 2 TWh 
om den största delen av exportöverskottet av spannmål istället används till detta ända-
mål (SOU 2004:133). Större potential finns om även cellulosaråvara raffineras till 
etanol. Återigen är kostnaderna osäkra vilket medför att import av bevisligen billig 
brasiliansk etanol är att föredra (Azar, 2006). Produktion av biogas är i nuläget 0,2 TWh 
med potential på 1,4 TWh (Kommissionen mot oljeberoende, 2006). Bedömningen av 
RME är att 0,7 TWh kan tas ut om 50 % av rapsproduktionen används till detta syfte 
(SOU 2004:133). För att uppnå 5 % inblandning av RME i all diesel krävs 1,5 TWh, 
vilket överstiger Sveriges potential. 

Att nå klimatmålen kräver stora omläggningar av både produktion och distribution av 
bränslen. Vägen dit har bara påbörjats och kräver mer än introduktion av biodrivmedel. 
Förändringar i den svenska bilparken är ett sätt att minska emissioner av CO2. 
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