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Sammanfattning 

Idag pågår en omfattande omställning till förnyelsebara energikällor för att minska negativa 
effekter orsakade av växthusgaser. Sverige har som mål att vara fossilfritt 2045. Biojetbränsle, 
jetbränsle framställt från biomassa, är det enda rimliga förnyelsebara alternativet för flyget med 
dagens teknik. Sverige har goda tillgångar till potentiellt råmaterial för framställning av 
biojetbränsle från skogsbruket. 
 
Fem certifierade framställningsmetoder kartlades och analyserades genom litteraturstudier och 
intervjuer med experter inom såväl flyg som bränsle för att fastställa deras lämplighet för svensk 
biojetbränsleproduktion. Förutsättningar, möjligheter, utmaningar och drivkrafter kopplade till 
framställning av biojetbränsle identifierades.  Framställningsmetoderna analyserades med hjälp av 
en Pugh-matris där framställningsmetoderna jämfördes mot varandra utifrån faktorer som 
bedömdes relevanta. Analysen indikerade att framställningsmetoderna Alcohol to Jet och Fischer-
Tropsch var bäst lämpade för svenska förhållanden, mycket tack vare möjligheten att använda 
skogsråvara som råmaterial. 
 
Certifieringsprocesser och certifierade bränslen identifierades. Nya biojetbränslen måste genomgå 
en rigorös certifieringsprocess och uppfylla hårda krav för att kunna certifieras enligt standarden 
ASTM D7566. Certifieringsprocessen för biojetbränslen visade sig vara en internationellt 
gemensam process, som en koalition av motortillverkare, flygbolag, myndigheter med flera, 
beslutat skall vara standard för framtagandet av framtida biojetbränslen. 
 
Återstående arbete för att kvalificera försvarsmaktens flygplattformar för drift med biojetbränsle 
därav utreddes. Det konstaterades att tillverkarna av flygfarkoster och motorer avgör huruvida de 
är godkända för drift med biojetbränsle.  
 
Till följd av högre kostnader för framställning av jetbränsle från biomassa än från råolja är tydliga 
policys och långsiktiga styrmedel en grundläggande förutsättning för att framställning av 
biojetbränsle ska lyckas. Tillgång till tillräckliga mängder hållbart råmaterial samt effektiva 
försörjningskedjor är exempel på utmaningar. Möjligheterna för biojetbränsle visade sig 
exempelvis vara tillvaratagandet av skadad skog.  
 

Nyckelord: 
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Abstract 

There is an ongoing, extensive move towards renewable energy sources in order to reduce negative 
effects caused by greenhouse gases. Sweden aims to be completely fossil free by 2045. Bio jet fuel, 
jet fuel produced from biomass, is the only plausible renewable alternative for aviation with today’s 
technology. Sweden has a good supply of potential feedstock for production of bio jet fuel from its 
forest industry. 
 
Five certified production routes were charted and analysed through literature studies and 
interviews with experts from the aviation and fuel field. Prerequisites, opportunities, challenges 
and drivers associated with bio jet fuel production were identified. The production routes were 
analysed with the help of a Pugh-matrix, they were compared to each other by factors that were 
deemed relevant. The analysis indicated that the routes Alcohol to Jet and Fischer Tropsch were 
most suitable for Swedish conditions, in large part due to the possibility of using forest products as 
feedstock. 
 
Certification processes and certified bio jet fuel were identified. New bio jet fuels have go through a 
rigouros certification process and meet high set standards in order to be certified by the standard 
ASTM D7566. The certification process for bio jet fuels turned out to be an internationally agreed 
upon process that a coalition of OEM (Original Equipment Manufactures), airlines, authorities etc. 
agreed upon to be the standard for certification of future bio jet fuel.  
 
Which steps are required to approve aircraft in Sweden’s armed forces for use with bio jet fuel 
were investigated. It was found that it is up to the OEM to decide if an aircraft is approved to run on 
bio jet fuel. 
 
Due to higher costs associated with production of jet fuel from biomass than from crude oil, clear 
policies and long term legislation are fundamental for success. Access too sufficient sustainable 
feedstock and effective supply chains are example of challenges that need to be addressed. The 
possibility of using damaged forest that would otherwise go to waste is one opportunity with bio jet 
fuel production. 
 
Key-words : Bio jet fuel, bio fuel, jet fuel, sustainability, aviation, drivers, challenges , opportunities 
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1. Inledning  
I detta kapitel beskrivs; bakgrund, problemformulering, mål och frågeställningar, avgränsningar, metod och nuläge. 

 

1.1 Bakgrund 
Global uppvärmning orsakad av fossila växthusgaser är ett av vår tids hetaste debattämnen. Vid 
FN:s klimatkonferens i Paris 2015 skrev 174 länder under det så kallade Parisavtalet. Avtalets 
målsättning är att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 2 och helst 1,5 grader. Det 
skall uppnås genom att kraftigt begränsa mänsklighetens utsläpp av fossila växthusgaser. En 
övergång till hållbara brodrivmedel inom transportsektorn är en viktig del för att lyckas med detta. 
Sveriges regering har som målsättning att Sverige ska vara fossilfritt 2045. 

European Environment Agency visar i sin årliga inventeringsrapport från 2018 en nedåtgående 
trend för Europas totala utsläpp av fossila växthusgaser från ca 5700 miljoner ton 1990 till 4300 
miljoner ton 2016, en minskning på ca 24 %. Trenden för flygtransportsektorn under samma 
period pekar dock åt motsatt håll, utsläppen ökade 115 %, från ca 70 miljoner ton 1990 till ca 150 
miljoner ton 2016 (EEA 2018). Den globala konsumtionen av jetbränsle översteg 1 miljon 
kubikmeter per dag 2016, det motsvarade ca 6,5 % av den totala volymmässiga konsumtionen av 
raffinerade petroleumprodukter (U.S. Energy Information Administration, 2019). Sveriges 
konsumtion av flygbränsle 2016 var ca 1,27 miljoner kubikmeter, varav 225 tusen kubikmeter 
användes för inrikesflyg och resterande till utrikesflyg (Energimyndigheten, 2016). Utöver detta 
tillkommer försvarsmaktens förbrukning, som var ca 53 tusen kubikmeter 2015 (Försvarsmakten, 
2016). 

Även om fossila bränslens miljöpåverkan bortses från, kvarstår faktumet att tillgången på dem inte 
är oändligt. BP (British Petroleum) förutspådde 2014 att oljan skulle räcka i ytterligare ca 50 år. 
Upptäckter av nya oljefyndigheter samt osäkerhet kring framtida efterfrågan gör dock sådana 
prognoser osäkra. Att oljan så småningom tar slut råder det däremot inga tvivel om. För att 
förhindra omfattande störningar i samhället när oljan börjar sina krävs ett välutvecklat utbud av 
förnyelsebara bränslen med kapacitet att täcka mänsklighetens behov.  

Sverige är idag helt beroende av import för att tillgodose sina behov av råolja och petroleumderivat. 
Det beror förstås på avsaknaden av tillräckligt stora inhemska oljefyndigheter. Framställningen av 
framtidens bränslen kommer däremot inte kräva tillgång till fossil olja. Förutsättningarna på 
drivmedelsmarknaden kommer därför sannolikt förändras. Sverige bör, med sina rika 
naturtillgångar och välutvecklade industri, ha förhållandevis goda möjligheter att tillgodose eget 
behov och konkurrera på drivmedelsmarknaden. Ur ett försvarsstrategiskt perspektiv är egen 
produktion eftersträvansvärt för att säkra drivmedeltillgången i en kris- eller krigssituation. 
Inhemsk produktion av biojetbränsle skulle både minska svenskt importberoende samt skapa en 
ny industri med tillhörande nya jobb. 

Omställning till en hållbar transportsektor kan ske på många olika sätt och har redan påbörjats. En 
utbyggd kollektivtrafik som drivs med förnybar energi är en del av lösningen. Etanol, biodiesel och 
biogas är några exempel på förnyelsebara drivmedlen som kan och redan börjat ersätta fossila 
drivmedel. Eldrift har lyfts fram som en av de mest lovande teknikerna för att ersätta fossila 
drivmedel då den inte orsakar några direkta utsläpp av växthusgaser alls. Inom flygsegmentet har 
eldrift dock begränsade appliceringsmöjligheter på grund av batteriers mycket begränsade 
energidensitet jämfört med jetbränsle. Moderna batteriers energidensitet understiger 1 MJ medan 
jetbränsles energidensitet är ca 43 MJ. Batterier är därmed, med dagens förutsättningar, inte ett 
realistiskt alternativ till jetbränsle om flygets kapacitet ska behållas. Istället krävs förnyelsebara 
alternativ till jetbränsle, de finns redan idag i form av biojetbränslen. 
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Försvarets Materielverk (FMV) är en militär myndighet under försvarsdepartementet. En av deras 
huvudsakliga uppgifter är att bistå Försvarsmakten med materiel- och logistikförsörjning. Det är 
även deras uppgift att tillse att försvarsmaktens fordon och flygfarkoster är kompatibla med och 
certifierade för tillgängliga drivmedel. För att kunna fungera obehindrat i en värld som i allt större 
utsträckning går mot förnyelsebara drivmedel måste även militära flygplattformar vara kompatibla 
och godkända för användning av sådana drivmedel. Ett av FMV:s internationella projekt, i 
samarbete med United States Air Force(USAF)/Air Force Research Laboratory (AFRL) samt 
United States Navy (USN)/Naval Air Systems Command (NAVAIR) handlar om att undersöka 
möjligheterna att kunna operera militära stridsflygplan med biojetbränslen som skall fungera som 
konventionellt militärt jetbränsle oavsett inblandningsproportioner samt utan ombyggnad av 
motorer. I dagsläget finns det flera entreprenörer i Sverige som forskar på och producerar 
biobränslen, exempelvis Preem, som producerar biodiesel från träprodukter, eller Swedish 
BioFuels som producerar flygfotogen av träprodukter och som även medverkat som leverantör av 
biojetbränslen för prov som genomförts i FMV/USA-samarbetet. Det återstår dock en hel del 
forskning och finansiering för att uppnå en kommersiell volym på biojetbränsle. (Richter. S, et al. 
2018,389–403.)  

 

1.2 Problemformulering 

En potentiell ersättare till fossilt jetbränsle finns redan i form av biojetbränsle. Biojetbränsle från 
flera olika framställningsmetoder har idag godkänts för inblandning i konventionellt jetbränsle. 
Tillgången på biojetbränsle är idag begränsad och betydligt dyrare än konventionellt jetbränsle. 
Inblandning av biojetbränsle kommer dock sannolikt öka succesivt till följd av påtryckningar att 
minska utsläpp av fossil koldioxid. Ur svenskt perspektiv vore inhemsk produktion av 
biojetbränsle fördelaktigt av flera anledningar, däribland säker tillgång till jetbränsle för försvaret 
samt skapandet av nya jobb. Det är viktigt att använd framställningsmetod vid inhemsk produktion 
är lämpad för de förhållanden som råder i Sverige.  

Det är även viktigt att det finns ett väl genomtänkt förhållningssätt till biojetbränsle i form av bland 
annat certifieringsprocesser, riskanalyser samt erfarenhet och förståelse för annorlunda påverkan 
på olika flygplattformar orsakad av skillnaden mellan biojetbränsle och konventionellt flygbränsle. 
Denna erfarenhet varierar mellan olika flygplans- och motortillverkare. Samtliga flygplans-, 
helikopter- och motortillverkare, militära och civila, måste sätta sig in i denna frågeställning om de 
ska överleva i en värld där jetbränsle med inblandande biokomponenter blir allt vanligare. 

 

1.3 Mål  
Målen med detta arbete är; 

• Analysera vilka framställningsmetoder som lämpar sig för svensk produktion av 
biojetbränsle. 

• Identifiera vad som återstår för att kvalificera försvarsmaktens flygfarkoster för drift med 
jetbränsle med inblandat biojetbränsle eller 100 % biojetbränsle. 

• Identifiera förutsättningar, möjligheter, drivkrafter och utmaningar för produktion och 
användning av biojetbränsle. 

• Identifiera certifieringsprocesser för biojetbränslen. 
 

1.4 Avgränsningar   

Endast bränslen och framställningsmetoder certifierade av ASTM tas i beaktande. 
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Endast biojetbränslen ämnade att ersätta eller inblandas i flygfotogen beaktas.  

Vid analys av framställningsmetodernas lämplighet för svenska förhållanden beaktas endast 
tillgång på och pris för råmaterial från Sverige.  

 

1.5 Metod  
Här beskrivs metoderna som valts för att uppnå de mål som anges i 1.3 Mål och frågeställningar. 

 

1.5.1 Insamlingsmetoder 

Här beskrivs metoderna som valts för insamling av primär- och sekundärdata. Insamlingen av 
primär- och sekundärdata genomförs för att skapa förståelse för ämnet samt för att bemöta mål 
2,3 och 4. Erfarenheter och kunskap från insamlingsfasen ligger även till grund för utformandet 
av analysen som ska bemöta mål 1. 

 

Litteraturstudie 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för fastställande av aktuellt kunskapsläge. 
Information inhämtades främst från artiklar om ämnet via KTHB. Utredningar, rapporter samt 
hittills vunna erfarenheter från FMV studerades. 

 

Intervjuer 

Intervjuer med motor- och flygplanstillverkare, användare, producenter etc. genomfördes för att 
ta del av deras perspektiv och därmed öka helhetsförståelsen för biojet-området. Den intervjutyp 
som ansågs bäst uppfylla rapportens syfte var den semistrukturerade intervjutypen och eventuellt 
den öppna intervjutypen. En semistrukturerad intervju innebär att samma frågor ställs vid 
intervjutillfällena, dock med utrymme för följdfrågor samt möjlighet att prata fritt. Denna metod 
kommer nyttjades främst till flyg- och motortillverkarna (ex. SAAB, GKN Aerospace) då de 
intervjuernas huvudsakliga ämne liknade varandra. De övriga intervjuerna hade en öppen 
intervjustruktur. Denna struktur innebär att deltagarna får stort utrymme att styra innehållet i 
intervjun och den förutbestämda portionen av intervjun är teman frågorna ställs inom. 
Anledningen till valet av denna intervjutyp grundar sig främst i att kunskapen inte ännu besitts av 
de som intervjuar och poängen med intervjuerna är att samla in förstahandsdata i relativt 
kunskapstunga områden. En andra anledning är att dessa aktörer skiljer sig markant från varandra 
(ex. FMV, bränsletillverkare) vilket gör varje intervju unik och endast temat kommer vara 
detsamma (Kristensson 2014). 

 

1.5.2 Analysverktyg 

Här beskrivs den metod, Pugh-matris, som valts för att analysera vilken framställningsmetod som 
lämpar sig för svensk produktion av biojetbränsle. 

 

Pughmatris 

För att kunna analysera framställningsmetodernas lämplighet, relativt varandra, för svenska 
förhållanden behövs ett analysverktyg som kan jämföra samtliga framställningsmetoder mot 
samma måttstock. En Pughmatris anses vara en bra metod för detta. Pughmatrisen används för 
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att jämföra flera olika alternativ utifrån faktorer som anses relevanta för de olika alternativens 
lämplighet. Pughmatrisen mynnar ut i en tydlig och översiktlig jämförelse mellan de olika 
alternativen som kan användas för att fastställa lämpliga alternativ. Pughmatris-metoden är ett 
systematiskt sätt att kvantifiera och jämföra olika alternativ och är därför lämplig i en komparativ 
analys där minskad godtycklighet eftersträvas (Silverstein, et al. 2012, 1–2).  

Silverstein. et al. Förklarar 5 steg i nyttjande av Pughmatrisen som anses vara ett bra angreppssätt 
för att jämföra möjliga alternativ. De är; 

Definiera baslinje. Här används normalt ett alternativ, ofta ett som redan används, som baslinje. 
Det innebär att baslinje-alternativet används som måttstock och övriga alternativ jämförs med det. 
I detta arbete utformas istället baslinjen som ett genomsnitt av de olika alternativen eftersom ingen 
framställningsmetod är kommersiellt etablerad i Sverige idag. 

Välja ut jämförelseobjekten. I detta fall de olika framställningsmetoderna. 

Definiera faktorer för gradering. I detta fall de faktorer som anses vara relevanta för 
framställningsmetodernas lämplighet för svenska förhållanden. Dessa faktorer kan dessutom 
viktas olika utifrån hur stor influens de bedöms ha på framställningsmetodernas lämplighet. 

Objekten jämförs utifrån faktorerna. Varje faktor hos framställningsmetoderna jämförs var för 
sig mot baslinjen. De tilldelas ”poäng” utifrån hur de förhåller sig till baslinjen enligt följande; 0 
om likvärdigt, +1 om bättre, +2 om mycket bättre, -1 om sämre, -2 om mycket sämre. Därefter 
multipliceras poängen med viktningen. Slutligen summeras varje framställningsmetods totala 
poäng. 

Utvärdera resultatet och förfina koncepten. I detta fall ger resultatet en indikation på 
framställningsmetodernas lämplighet för svenska förhållanden i jämförelse med baslinjen. I detta 
fall är koncepten samma sak som framställningsmetoder. Förfining av dem är inte aktuellt då 
analysens syfte är utvärdering av existerande framställningsmetoder och inte framtagning av nya. 
(Silverstein, et al. 2012, 1–2). 
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2. Teoretisk referensram   
I detta kapitel redovisas material som insamlats via litteraturstudie samt intervjuer för att bemöta och besvara 
uppsatta mål och frågeställningar. 

 

2.1 Fossilt Jetbränsle 

Fossilt jetbränsle är ett petroleumderivat, med andra ord utvinns det från råolja. Råolja består av 
många olika kemiska ämnen men majoriteten utgörs av olika kolväten. Råoljans komposition 
varierar mellan fyndigheter (Matar, S. & Hatch, L.F. 2001, 12).  Råolja bildas då organiskt material 
i form av djur och växter bryts ned under högt tryck och hög värme under lång tid. Råoljan förädlas 
genom olika raffineringsprocesser, bland annat destillering, för att framställa en blandning av 
kolväten som har rätt egenskaper för att kunna användas som jetbränsle. Ungefär 10 % av råoljan 
raffineras till jetbränsle (U.S. Energy Information Administration, 2018a) 

 

2.1.1 Civila Jetbränslen 

Här presenteras några av de vanligaste civila jetbränslena. 

 

Jet A och Jet A-1 

Jet A och Jet A-1 är fotogenbaserade flygbränslen där de enda skillnaderna är att Jet A har en 
fryspunkt på -40 ºC och Jet A-1 har en fryspunkt på -47 ºC. Bränslenas specifikationer är enligt 
standarden ASTM D1655. Jet A används i USA för såväl inrikes- som utrikesflygningar. Jet A-1 är 
även allmänt tillgängligt utanför USA och återfinns även under standarderna UK DEF STAN 91-
91 och NATO F-35. (Shell Aviation 2012). 

Övriga 

Länderna inom forna Sovjetunionen använder ett fotogenbaserat jetbränsle med fryspunkt på -50 
ºC och flampunkt på 28 ºC kallat TS-1 och specificeras enligt specifikationen GOST 10227. Kina 
använder sig av ett jetbränsle, No.3 Jet Fuel, som är identiskt med Jet A-1 (Shell Aviation 2012). 

 

2.1.2 Militära jetbränslen 

Här presenteras några av de vanligaste militära jetbränslena. Militära jetbränslen är, i princip, de civila jetbränslena 
med iblandade additiv (Clarke 2019).  

Håkan Schmidt och Magnus Bergström (2019) menar att det simuleras svårare förhållanden för 
militära bränslen då de utsätts för tuffare förhållanden än civila bränslen eftersom militära 
flygfarkoster skall kunna fungera som vanligt i extrema miljöer, exempelvis; högre höjder och 
farter, vilket ställer krav på större robusthet i större utsträckning. 

 

JP-8 (MIL-DTL-83133K) 

Detta jetbränsle det finns i tre varianter: 

• JP-8 (NATO F-34), ett fotogenbaserat bränsle innehållande additiv som hämnar bildningen 
av is, korrosion, statisk elektricitet, samt kan innehålla antioxidant och metalldeaktivator. 
F-34-bränslet har militära flygplan med turbinmotorer som tilltänkt användningsområde. 
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Inom NATO kan bränslet även användas för markbaserade fordon med dieselmotorer vid 
internationella insatser. (NATO Single Fuel Concept 1997).  

• NATO F-35, ett fotogenbaserat bränsle innehållande additiv som hämmar statisk 
elektricitet, kan innehålla additiv som hindrar rost och metalldeaktivator men innehåller ej 
additiv som hindrar isbildning i bränslesystemet.  

• JP-8+100 (NATO F-37), ett JP-8 fotogenbaserat bränsle som innehåller 
värmestabiliserande additiv för att bränslet ska kunna klara 100 ºF högre temperaturer i 
motor och bränslesystemet för vissa militära luftfarkoster.  

JP-8 har en Flampunkt på 38 ºC och är certifierade att blandas upp till 50 % av bränslevolymen 
med bränsle framställt enligt FT-SPK och HEFA-SPK med respektive additiv nämnda ovan 
(MIL-DTL-5624W, 2016 & MIL-DTL-83133K, 2018). 

 

JP-5 (MIL-DTL-5624W) 

Detta jetbränsle kallas även NATO F-44 och är ett jetbränsle med fotogenkaraktär med en högre 
flampunkt (60 ºC) än JP-8. Detta bränsles främsta användningsområde är ombord på fartyg för att 
minska brandrisken ombord och kunna försörja flygfarkoster med bränsle i marin miljö.  

Enligt specifikationen ASTM D7566, kan upp till 50 % av bränslevolymen bestå av syntetiserat 
fotogen framtaget med Fisher-Tropsch- eller HEFA-metoden och upp till 10 % bränsle framställt 
med HFS-SIP- metoden. För att förhindra gummibildning när det utsätts för en atmosfärisk miljö 
tillsätts antioxidanter. Andra additiv som är certifierade att blanda in är metalldeaktivator, samt 
additiv som hämnar bildningen av is, korrosion och statisk elektricitet. (MIL-DTL-5624W, 2016). 

 

Flygfotogen 75 

Används i turbinmotorer för svenska försvarets helikoptrar och flygplan. Det innehåller additiv 
som förbättrar den elektriska ledningsförmågan (antistatadditiv) och additiv som förbättrar dess 
smörjförmåga och minskar korrosion (smörjförbättrare och korrosionsinhibitor). Flygfotogen 75 
kan dessutom innehålla antioxidanter och metalldeaktivator men får inte innehålla ämnen som 
hindrar isbildning (antiisadditiv). Fryspunkten ligger vid -47 ºC och flampunkten vid 38 ºC. Den 
klassificeras enligt specifikationen FSD 8607 och motsvarar JP-8 nämnt ovan (Ingela Bolin 2019). 

 

2.2 Biojetbränsle 

Biobränslen är bränslen som härstammar från biomassa, det vill säga organiskt material. Organiskt 
material utgörs av olika kolbaserade ämnen. I naturen består organiskt material av levande eller 
döda organismer. Organiskt material bildas främst genom kolfixering av koldioxid med hjälp av 
fotosyntes. Med andra ord omvandlas strålningsenergi från solen till kemisk energi i form av 
organiska föreningar. Den kemiskt bundna energin kan bland annat utnyttjas genom förbränning, 
den omvandlas då till värmeenergi, som i sin tur kan omvandlas till rörelseenergi och elektrisk 
energi. För att använda biobränsle som drivmedel i fordon med interna förbränningsmotorer, så 
som kolv- och turbinmotorer, krävs dock att biomassan omvandlas till ett bränsle i gas- eller 
vätskeform (U.S. Energy Information Administration, 2018b). För att flytande biobränslen ska 
kunna användas som biojetbränsle måste de uppfylla samma krav på egenskaper som ställs på 
konventionella jetbränslen. Molekylerna som biojetbränslet består av bör därför i så stor 
utsträckning som möjligt likna kolvätemolekylerna som konventionellt jetbränsle består av. Det är 
också målet med framställningsmetoderna som beskrivs i avsnitt 2.3 Framställningsmetoder (Hari, 
Yaakob & Binitha 2015, 1242). 
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2.2.1 Biojetbränslens certifieringsprocess 

CAAFI (Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative) är en koalition av flygbolag, 
motortillverkare, energiproducenter, forskare och myndigheter som tillsammans leder 
utvecklingen och spridningen av alternativa jetbränslen för kommersiellt bruk. Deras mål är att 
utveckla och marknadsföra säkra, fördelaktiga och miljövänliga alternativ till dagens fossila 
jetbränslen (CAAFI 2019). 

CAAFI skriver på sin hemsida hur kvalifikationsprocessen av ett biojetbränsle går till. Innan 
biojetbränslen kvalificerats enligt ASTM D7655, går de genom en process för bränslegodkännande 
enligt ASTM D4054. Denna process måste alla nya bränslen gå igenom och gäller även när nya 
blandningsnivåer testas. Processen följer i dagsläget tre faser: 

 

Fas 1 – Initial undersökning 

I första steget i fas 1 undersöks bränslets specifika egenskaper för att skapa goda förutsättningar 
för testerna under nästkommande steg i fas 1, där ändamålsenliga egenskaper testas. I andra steget 
undersöks bränslets påverkan på bränslesystem och flygplanskropp.  Motor- och 
flygplanstillverkarna undersöker testresultaten och beslutar sedan om bränslet kvalificeras vidare 
till fas 2. 

 

Fas 2 – Uppföljande testning 

I fas 2 testas, i första steget, alla komponenter bränslet kommer i kontakt med, exempelvis; 
bränslepump, bränslemunstycken, brännkammare och APU (Auxillary Power Unit). Det andra 
steget i fas 2 handlar om motorkörning, där bland annat emissioner mäts samt uthållighet och 
prestanda vid såväl hög höjd som vid havsnivå testas. Resultaten ses över och därefter beslutar 
motor- och flygplanstillverkarna om bränslet skall vidare till fas 3.  

 

Fas 3 – Omröstning och godkännande 

I fas 3 går först FAA (Federal Aviation Administration) igenom godkännandet och beslutet taget 
i föregående fas. Sedan undersöker ASTM:s kommitté bränsletesternas insamlade data och 
bestämmer huruvida ytterligare data, testning eller forskning behövs. När alla synpunkter åtgärdats 
och samtliga medlemmar i ASTM:s kommitté röstat för bränslet får det sitt eget annex i D7566. 
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2.2.2 Certifierade biojetbränslen 

I tabellen nedan presenteras hittills kvalificerade biojetbränslen enligt ASTM D7566 

 

 

Tabell 1: Tabell över dagens certifierade biojetbränslen enligt ASTM D7566. Källa: CAAFI (2019). 

CAAFI skriver om den senaste certifierade produktionsmetoden, samprocessning, som innebär 
att det vid raffinering av råolja är tillåtet att späda råoljan med upp till 5 % med fetter/oljor från 
växter och djur. Bränsle producerat genom samprocessning certifieras, precis son Jet-A1, under 
Annex A1 inom ASTM D1655. 

 

Bränslen i certifieringsprocessen 

Det finns ett flertal biojetbränslen som nu genomgår bränslegodkännandeprocessen enligt ASTM 
D4054. Nedan följer två biojetbränslen helt utan fossil inblandning. 

 

CHCJ-5 (Catalytic Hydrothermolysis Conversion Jet), är ett HEFA-SKA bränsle producerat av 
ARA (Applied Research Associates) som utan tillsatser innehar samma egenskaper som ett JP-5 
bränsle. Det är baserat på bland annat använd matlagningsolja. Första flygningen med CHCJ-5 var 
2016-09-01 vid flygbasen vid Patuxent River, Maryland, USA.  Första flygningen flögs av ett 
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amerikanskt EA-18G Growler (ARA 2017). Det första JAS 39D Gripen flög 2017-03-28 med 
ARA’s CHCJ-5 bränsle vilket innebar att det var första gången ett enmotorigt stridsflygplan flög 
med ett rent biojetbränsle (FMV 2017). 

SB-JP-8 är ett ATJ-SKA producerat av Swedish Biofuels. På deras hemsida skriver Swedish 
Biofuels att bränslet möter alla krav som ställs på ett JP-8 bränsle samt att det är redo att certifieras 
enligt MIL-DTL-83133J för både militärt och civilt bruk (Swedish Biofuels 2019). 

Dessa två bränslen befinner sig i bränslegodkännandeprocessen enligt ASTM D4054 (CAAFI 
2019). 

 

2.3 Framställningsmetoder biojetbränslen 

Det finns flera olika metoder för framställning av biojetbränsle. Nedan beskrivs de 
framställningsmetoder som godkänts av ASTM för framställning av biojetbränsle som sedan kan 
inblandas i konventionellt jetbränsle. Framställningsmetoderna omvandlar biomassa till 
biojetbränsle genom olika processer. Dessa processer kan delas in i fyra olika kategorier; 
biokemiska, kemiska, mekaniska och termokemiska.  

Biomassan bearbetas först med olika mekaniska processer för att möjliggöra samt underlätta för 
efterföljande processteg. Syftet med de mekaniska processerna i nedan beskrivna 
framställningsmetoder är antingen finfördelning av biomassan genom malning/skärande 
bearbetning eller extrahering av vätska/olja genom pressning. 

I de biokemiska processtegen förändras biomassans kemiska sammansättning genom exempelvis 
jäsning eller enzymatisk nedbrytning. I de kemiska processtegen omvandlas biomassans kemiska 
sammansättning genom diverse kemiska reaktioner. Kemiska reaktioner används både för att bryta 
ner molekyler samt för att bygga upp dem. Reaktionshastigheten i kemiska reaktioner påverkas 
bland annat av temperatur. I de termokemiska processtegen omvandlas biomassans kemiska 
sammansättning genom tillförsel av hög värme. De termokemiska processtegen används för 
nedbrytning i nedan beskrivna framställningsmetoder.  

Gemensamt för samtliga nedan beskrivna framställningsmetoder för biojetbränsle är att även 
andra biobränslen så som biodieseln och biobensin framställs som biprodukter, analogt med 
framställning av jetbränsle genom raffinering av råolja. 

(Neuling & Kaltschmitt 2018, 55-59)  

 

2.3.1 Alcohol To Jet, ATJ 

Som namnet antyder innebär ATJ-metoden att alkohol omvandlas till jetbränsle. Alkoholen kan i 
sin tur framställas med hjälp av olika tillvägagångssätt från olika typer av råvaror. Alkoholer kan 
framställas genom diverse biokemiska och kemiska processer. Etanol och butanol är de vanligast 
använda alkoholerna vid framställning av biojetbränsle med hjälp av ATJ-metoden. Butanol kan 
framställas på samma sätt som den kanske mer allmänt kända metoden för framställning av etanol, 
det vill säga genom fermentering av socker. Stärkelse- och cellulosahaltig biomassa innehåller 
polysackarider (kedjor med sammansatta monosackarider). Då sådan biomassa används som 
råvara för framställning av alkohol genom fermentering måste de först brytas ner till 
monosackarider (enkla sockerarter). Detta uppnås med hjälp biokemiska eller kemiska processer. 
Utöver fermentering från socker kan alkohol även framställas syntetiskt genom kemiska processer 
eller fermentering av syntesgas löst i vätska.  
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Det finns skillnader i den molekylära uppbygganden av alkohol och jetbränsle. Alkoholen måste 
därför genomgå olika kemiska processer för att uppgraderas till biojetbränsle. Dessa kemiska 
processer är; Uttorkning, oligomerisering, hydrogenering samt destillering. 

I uttorkningsprocessen avlägsnas vatten på alkoholen, på så sätt bildas alkener (omättade kolväten). 
Längden på dessa alkener motsvarar längden på alkoholerna de framställts från. För att få liknande 
egenskaper som hos olika petroleumderivat krävs motsvarande längd hos kolvätekedjorna. Detta 
uppnås genom oligomerisering av alkenerna som erhålls i uttorkningsprocessen. I 
oligomeriseringsprocessen sammanfogas alkenerna med varandra med hjälp av katalytiska 
reaktioner. Under hydrogenereringprocessen vätebehandlas alkenerna för att reducera 
dubbelbindningar mellan kolatomer. På detta sätt bildas alkaner (mättade kolväten). Precis som 
vid framställning av petroleumderivat från råolja används destillering för att separera olika 
koväteblandningar. Genom diverse raffineringsprocesser erhålls kolväteblandningar lämpade för 
olika applikationer, däribland jetbränsle. 

(Neuling & Kaltschmitt 2015, 376–377) & (Neuling & Kaltschmitt 2018, 55-59)  

 

2.3.2 Fischer Tropsch, FT 

Idag är två varianter av biojetbränsle certifierade att framställa med FT-metoden enligt ASTM 
D7566. Den ena varianten, FT-SPK/A (annex 4), innehåller till skillnad från FT-SPK (annex 1) 
aromater. För mer information om aromater, se under 2.7.4 Kompabilitet. 

Vid framställning av biojetbränsle med hjälp av FT-metoden omvandlas så kallad syntesgas som 
består av kolmonoxid och vätgas till flytande kolväteblandningar. Syntesgasen reageras i närvaro 
av en metallisk katalysator i en miljö med förhöjd temperatur och tryck för att bilda kolvätekedjor.  

Vid användning av FT-metoden kan många olika typer av råmaterial användas. Först måste 
råmaterialet omvandlas till syntesgas. Det sker antingen genom en termo- eller biokemisk process. 
Vid framställning av syntesgas via den termokemiska processen upphettas biomassa i en syrefattig 
miljö för att erhålla bland annat kolmonoxid och vätgas som en produkt av ofullständig 
förbränning. Gaserna från den ofullständiga förbränningen renas med hjälp av olika processer för 
att avlägsna bland annat tjära och oönskade partiklar. Då den biokemiska processvägen används 
omvandlas biomassa till metangas genom rötning (anaerob nedbrytning av organiskt material). 
Efter rötningsprocessen avlägsnas orenheter samt oönskade gaser, bland annat koldioxid. 
Metangasen omvandlas sedan till syntesgas. Förhållandet mellan vätgas och kolmonoxid optimeras 
innan den katalytiska reaktionen.  

Längden på kolvätekedjorna som bildas i den katalytiska reaktionen styrs främst genom val av 
katalysator samt temperatur och tryck. Slutligen framställs biojetbränsle genom diverse 
raffineringsprocesser ämnade att separera en lämplig kolväteblandning. 

Om förgasning används för framställning av syntesgasen är denna framställningsmetod särskilt 
energikrävande då höga temperaturer krävs under förgasningsprocessen. FT-processen har 
förutom hög energiförbrukning också nackdelen att den producerar mycket koldioxid.  

 (Neuling & Kaltschmitt 2015, 377–381) & (Neuling & Kaltschmitt 2018, 57-58)  

 

2.3.3 Hydroprocessed Esters and Fatty Acids, HEFA 

HEFA-metoden används för att uppgradera oljor och fetter till jetbränsle. En nackdel jämfört med 
de andra framställningsmetoderna, förutom samprocessning, beskrivna i detta kapitel är det 
begränsade urvalet av godkänt råmaterial vid användning av HEFA-metoden. HEFA-metoden har 
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en hög energiomvandlingseffektivitet, upp till ca 90 % av råmaterialets energiinnehåll kan 
omvandlas till biobränslen.  

Första steget i HEFA-processen är vätebehandling av oljan eller fettet för att avlägsna oönskat 
syre samt minska antalet dubbelbindningar. Vätebehandlingen sker normalt genom tillförsel av 
väte i närvaro av en metallisk katalysator. När oljan/fettet saturerats med väte återstår alkaner 
(mättade kolväten) med motsvarande längd som hos oljan/fettet. Därefter omvandlas alkanerna 
från långa kolvätekedjor till kortare, grenade kolväten i en isomeriseringsprocess. Syftet med 
processen är bland annat att erhålla bättre köldegenskaper. Slutligen separeras en för biojetbränsle 
lämplig kolväteblandning genom diverse raffineringsprocesser. 

(Neuling & Kaltschmitt 2015, 372–374) & (Neuling & Kaltschmitt 2018, 58-59)  

 

2.3.4 Samprocessning 

Samprocessning, eller co-processing, innebär att oljor/fetter får samprocessas tillsammans med 
råolja. Idag är en inblandning upp till 5 % tillåten vid framställning av jetbränsle. En diskussion 
kring om ”bioråolja” från FT-metoden skall tillåtas vid samprocessning pågår (CAAFI 2019). 

 

2.3.5 Hydroprocessed Fermented Sugars to Synthetic Isoparaffins, 

HFS-SIP 

Vid användning av HFS-SIP-metoden jäses socker direkt till kolväten. Precis som vid framställning 
av etanol genom jäsning kan annat råmaterial än socker, så som stärkelse och cellulosahaltigt 
växtmaterial, användas om det först förbehandlas och bryts ner till enkla sockerarter. Vid 
framställning av kolväten används en särskilt framtagen jäst som omvandlar sockret till främst 
farnesene, ett kolväte med 15 kolatomer. Vätebehandling genomförs därefter för att mätta 
kolvätekedjorna med väte och minska dubbelbindningar mellan kolatomer. Efter 
vätebehandlingen kan framställda kolväten blandas med konventionellt jetbränsle. Vid användning 
av HFS-SIP-metoden är att den tillåtna inblandningsgraden i dagsläget 10 %.  

(Neuling & Kaltschmitt 2015, 374–376 )   
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2.3.6 Processkarta 

 

Figur 1: Processkarta över olika framställningsmetoder av biojetbränsle (bearbetad data från Neuling, U. & Kaltschmitt, M., 2018.) 

2.3.7 Byggkostnad 

Diedrichs et al. (2016, 337) gör en sammanställning av byggkostnader (kostnad för att bygga en 
anläggning) i en simulerad tekno-ekonomisk jämförelse mellan 5 stycken framställningsmetoder. 
Samtliga anläggningars kapacitet i simuleringen var cirka 8 ton biojetbränsle per timme. Nedan 
visas vad som presenteras som ”Fixed Capital Investment” (FCI) för respektive 
framställningsmetod. 

Lignocellulosa via fermentering (ATJ): 483 miljoner dollar   

Lignocellulosa via förgasning och därefter fermentering (ATJ): 410 miljoner dollar 

Lignocellulosa via förgasning och Fischer Tropsch (FT): 566 miljoner dollar 

Socker via fermentering/uppgradering (ATJ): 324 miljoner dollar 

Animaliska och vegetabiliska oljor/fetter via HEFA: 161 miljoner dollar 
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2.4 Tillgängligt svenskt råmaterial för framställning av 
biojetbränsle 

Här presenteras potentiellt inhemskt råmaterial samt associerade kvantiteter tillgängliga för framställning av 
biojetbränsle i Sverige. Vid analys av framställningsmetodernas lämplighet för framställning av biojetbränsle i 
Sverige kommer hänsyn endast tas till det mest hållbara råmaterialet för respektive framställningsmetod. Det 
innebär att endast cellulosahaltigt råmaterial samt vegetabiliska oljor kommer analyseras, för mer information se 
under 3.1.4 Tillgång råmaterial. Tillgängliga volymer för övriga möjliga råmaterial presenteras men potentiell 
täckning av jetbränslebehov utvärderas ej. 

 

2.4.1 Cellulosahaltigt råmaterial 

Cellulosahaltigt råmaterial återfinns i växter och träd i form av cellulosa, hemicellulosa samt 
lignocellulosa. Genom att bryta ned cellulosahaltigt råmaterial till socker möjliggörs vidare 
förädling till biobränsle med hjälp av biokemiska processer (SEKAB 2019). Cellulosahaltigt 
råmaterial kan även omvandlas till bränsle genom termokemiska processer (National Research 
Council 2011, 54-58). 

I Sverige finns ca 23 miljoner hektar skog med ett virkesförråd på ca 3.3 miljarder skogskubikmeter. 
Den totala bundna energin i skogen är ca 12 000 TWh och den årliga skogstillväxten om ca 116 
skogskubikmeter motsvarar ca 400 TWh (Börjesson et al. 2016, 11–12). År 2017 var 
bruttoavverkningen ca 91 miljoner skogskubikmeter samt nettoavverkningen ca 73 miljoner 
skogskubikmeter. Alltså lämnades ca 18 miljoner skogskubikmeter skogsråvara kvar i skogen. 
Bruttoavverkning har legat kring 90 miljoner skogskubikmeter de senaste tio åren (Skogsstyrelsen 
2019). Det finns utrymme för ökat uttag, vid ökat uttag av skogsråvara krävs dock i vissa fall 
askåterföring och/eller kvävetillförsel (Skogsstyrelsen 2017). 

Enligt Börjesson et al. motsvarar 1 miljon skogskubikmeter skog ca 3.5 TWh (Bearbetad data från 
Börjesson et al. 2016, 11–12). Energiinnehållet i bruttoavverkad skog 2017 var i sådant fall ca 318 
TWh, ca 255 TWh i nettoavverkad skog och ca 63 TWh I kvarlämnad skog. 

Även från jordbruket finns tillgång till cellulosahaltigt råmaterial i form av bland annat halm från 
spannmålsproduktion. Börjesson et al. (2016, 23) uppskattar att energiinnehållet i halm från 
spannmålsproduktion uppgår till ca 16 TWh per år. 

Sammantaget uppskattar Börjesson et al. (2016, 39) att det är möjligt att öka energiuttaget i form 
av biomassa från jord- och skogsbruk med 42–53 TWh på kort sikt samtidigt som ekologisk, 
ekonomisk samt teknisk hållbarhet inte äventyras. På längre sikt, 30–50 år, är motsvarande siffra 
72–92 TWh.  

Enligt Diedrichs et al. (2016, 336) är energiomvandlingseffektiviteten från cellulosahaltigt 
råmaterial till biojetbränsle via ATJ-metoden eller FT-metoden ca 25 %. 
Energiomvandlingseffektiviteten vid användning av SIP-metoden med cellulosahaltigt råmaterial 
är sannolikt liknande då det precis som vid användande av ATJ-metoden krävs omvandling av 
råmaterialet till enkla sockerarter. 

Nedan presenteras utfall vid tre olika scenarion där olika mängd cellulosahaltigt råmaterial 
omvandlas till biojetbränsle. Utfallen gäller vid energiomvandlingseffektiviteten på 25 % samt en 
energidensitet hos biojetbränsle på 9.6 MWh per kubikmeter (Energimyndigheten 2017a). Scenario 
1 och 2 representerar de ökade mängder cellulosahaltigt råmaterial som Börjesson et al. (2016, 39) 
anser kan tas ut hållbart på kort respektive lång sikt. Scenario 3 representerar hälften av 
skogsbrukets bruttoavverkning 2017. 
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Scenario Energiinnehåll 
biomassa (TWh) 

Energiinnehåll 
biojetbränsle (TWh) 

Volym 
Biojetbränsle 
(miljoner m³) 

1 42-53 10.5-13.3 1.1-1.4 

2 72-92 18-23 1.9-2.4  

3 160 40 4.2  

Tabell 2: Framställning av biojetbränsle från cellulosahaltigt råmaterial, tre scenarion. 

 

2.4.2 Stärkelse 

Här presenteras potentiellt stärkelsebaserat råmaterial för framställning av biojetbränsle. För att fermentera 
stärkelse till alkohol för ATJ-metoden eller direkt till kolväten via SIP-metoden måste stärkelsen först brytas ner 
till socker. Det görs med hjälp av enzymer (CAAFI 2019). 

 

Spannmål 

Spannmål är benämningen på det som tillvaratas då olika sädesslag skördas, fröna med andra ord. 
Exempel på olika sädesslag är bland annat vete, korn och majs. År 2017 skördades ca 6 miljoner 
ton spannmål varav höstvete utgjorde störst andel med ca 3 miljoner ton. Den genomsnittliga 
spannmålsskörden 2013–2017 var ca 5.7 miljoner ton. Spannmålsskörden 2018 var endast drygt 3 
miljoner ton till följd av torka vilket innebar det var den minsta spannmålsskörden sedan 1959 
(Jordbruksverket 2019a). 

 

Potatis 

Potatis delas in i matpotatis och stärkelsepotatis. Den genomsnittliga skörden av stärkelsepotatis 
2013–2017 var ca 290 tusen ton, motsvarande siffra för matpotatis var ca 540 tusen ton 
(Jordbruksverket 2019a).  

 

2.4.3 Socker 

Socker framställs främst från sockerrör och sockerbetor. I Sverige förekommer endast odling av 
sockerbetor för kommersiell sockerframställning. En normal avkastning från sockerbetor i Sverige 
är ca 60 000 kg/hektar. Genomsnittsskörden 2013–2017 var ca 2 miljoner ton (Bearbetad data 
från Jordbruksverket 2019b). Socker kan användas för framställning av biojetbränsle genom 
fermentering till alkohol som sedan uppgraderas till biojetbränsle med ATJ-metoden eller 
fermentering direkt till kolväten via SIP-metoden (CAAFI 2019). Sockerbetor innehåller ca 18 % 
socker (Nordic sugar, 2019), det innebär att sockerproduktion 2013–2017 var ca 360 000 ton. 

 

2.4.4 Animaliska och vegetabiliska fetter/oljor 

En kategori råvara som kommer från bland annat oljeväxter (raps), ister, talg och alger. Detta råmaterial kan 
omvandlas till bränsle med samprocessning och HEFA-metoden. (Energifabriken 2019).  
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Animaliska fetter 

Slaktavfall och andra animaliska restprodukter kan utöver bränsletillverkning användas som 
djurfoder eller gödsel (Energifabriken 2019). Slaktkvantiteten år 2015 uppgick till 129 650 + 4170 
+ 233 500 + 136 860 = 504 180 ton (nötboskap + får och lamm + svin + kycklingar) (SCB 2016). 
Statistik över tillgången på animaliskt fett i Sverige har ej hittats.  

 

Raps och rybs 

Rapsolja utvinns ur oljeväxterna raps och rybs, rapsen är den vanligaste odlade av de två. I Sverige 
var den genomsnittliga skörden av raps och rybs ca 300 000 ton 2013–2017. Skörden 2017 var ca 
380 000 ton (Jordbruksverket 2019a). Huvuddelen av svensk rapsolja används idag inom 
matproduktion, exempelvis till matolja eller margarin. Rapsfrö innehåller cirka 45 % fett och 55 % 
råprotein samt växtfiber, 2017 års skörds motsvarar alltså ca 170 000 ton rapsolja. Rapsmjöl, som 
kan användas som djurfoder, är en viktig biprodukt från framställning av rapsolja (Knutsson 2007). 
Hansén och Pettersson (2008, 9) menar att de 270 000 ton sojamjöl som importerades som 
djurfoder till stor del skulle kunna ersättas av rapsmjöl om odlingen av raps och rybs för biobränsle 
ökade.  

Diederichs et al. (2016, 336) skriver sin tekno-ekonomiska utvärdering av framställningsmetoder 
att ca 490 kg jetbränsle utvinns från 1 ton olja. Om 2017 års skörd helt omvandlades till 
biojetbränsle via HEFA-metoden eller samprocessning skulle då ca 83 000 ton eller ca 104 000 
m³ biojetbränsle erhållas. Det motsvarar ca 1 TWh vid 9.6 MWh per m³ biojetbränsle (Bearbetad 
data från Energimyndigheten 2017a). 

  

2.4.5 Alger  

Algodlingar kräver mer vatten och energi än växtodlingar. Alger har en hög tillväxthastighet och 
kan genmodifieras för att producera mer fett (lipider). De kan odlas i fotobioreaktorer eller öppna 
dammar och kan även odlas på obrukbart land med olika sorters vattenkällor. (IATA 2015). 
Andersson och Edfeldt (2011) gjorde en lönsamhetsanalys för en odlingsanläggning med alger i 
Stockholmsområdet. Författarna drar slutsatsen att om svenskproducerat biojetbränsle från alger 
ska bli konkurrenskraftigt måste antingen oljepriset och/eller priset på utsläppsrätter öka eller 
produktionseffektiviteten höjas. Idag är tillgängligheten på biomassa från alger starkt begränsad ur 
ett bränsleframställningsperspektiv. 

 

2.4.6 Kostnad råmaterial 

Som nämnts tidigare kommer hänsyn endast tas till det mest hållbara råmaterialet för respektive 
framställningsmetod. Det innebär att endast kostnaden för cellulosahaltigt råmaterial och vegetabiliska oljor utreds.  

 

Cellulosahaltigt råmaterial 

Årsgenomsnittpriset för skogsbiprodukter och skogsflis var 150 respektive 180 kr per MWh för 
värmeverk under 2016 (Energimyndigheten 2017b). Om 25 % energiomvandlingseffektivitet antas 
enligt Diedrichs et al. (2016, 336) innebär det en råmaterialkostnad på 600 respektive 720 kr per 
MWh framställt biojetbränsle. Med 9.6 MWh per m³ flygfotogen (Energimyndigheten 2017a) 
innebär det en råmaterialkostnad för framställt biojetbränsle på ca 5.8 respektive 6.9 kr per liter.  
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Vegetabiliska oljor 

Priset för rapsolja ligger i dagsläget kring ca 7500 kr per ton (710 Eur) (Indexmundi 2019). Om 1 
ton rapsolja antas framställa 490 kg biojetbränsle enligt Diederichs et al. (2016, 336) blir 
råmaterialkostnaden för framställt biojetbränsle ca 15.3 kr per kg. Vid en biojetbränsledensitet på 
0,804 kg/liter innebär det en råmaterialkostnad för framställt biojetbränsle på ca 12.3 kr per liter. 

 

2.5 Förutsättningar 

I utredningen Biojet för flyget konstateras det att statligt stöd samt långsiktiga styrmedel krävs för att 
investerare ska våga investera i biojet-anläggningar (SOU 2019:11, 160). 

 

2.6 Drivkrafter 

Här presenteras drivkrafter för övergång till biojetbränsle.  

 

2.6.1 Branschens egna mål 

IATA, International Air Transport Association, som består av 290 flygbolag och representerar 82 
% världens flygtransporter, beslutade 2009 att begränsa flygets utsläpp av koldioxid. Målsättningen 
är att flygtransportsektorns utsläpp av fossil koldioxid inte ska öka efter 2020 samt att utsläppen 
ska halveras till 2050 jämfört med 2005 års nivå. Detta skall uppnås genom en kombination av 
ökad bränsleeffektivitet samt succesiv infasning av biojetbränslen (IATA, 2009).  

Swedavia, som driver majoriteten av Sveriges kommersiella flygplatser, har som målsättning att 5 
procent av allt bränsle som tankas på Sveriges flygplatser 2025 skall vara förnybart (Swedavia, 
2018). 

 

2.6.2 Politiska drivkrafter i Sverige 

Sveriges regering beslutade i februari 2018 att inleda en utredning för att analysera vilka styrmedel 
som är lämpliga för att främja nyttjandet av hållbara biobränslen. Maria Wetterstrand utseddes till 
särskild utredare. Utredningens förslag till styrmedel var införandet av en så kallad reduktionsplikt. 
Reduktionsplikt råder sedan 2017 för diesel och bensin. Reduktionsplikten innebär att leverantörer 
av flygbränsle är skyldiga att minska utsläppen av fossila växthusgaser genom inblandning 
biojetbränsle. Reduktionsplikten föreslås öka gradvis, dels på grund av bristande tillgång och dels 
på grund av höga priser på biojetbränslen idag. 2021 föreslås reduktionsplikten motsvara en 
biojetbränsle-inblandning på ca 1 volymprocent för att därefter succesivt öka för att slutligen 
motsvara en inblandning på ca 30 volymprocent 2030 (SOU 2019:11, 20). Enligt utredningen 
innebär det att energimängden från biojetbränsle 2030 skulle uppgå till ca 4.1 TWh om hänsyn tas 
till att 2.6 % ökad flygtrafik per år samt 1.5 % energieffektivisering per år fram till 2030 (SOU 
2019:11, 160 & bilaga 2). Då inblandningen biojetbränsle beräknas vara ca 30 % 2030 innebär det 
att den totala energimängden från flygbränsle 2030 uppskattas vara ca 14 TWh. 

 

2.6.3 Säker energikälla 

Tillgång till en säker energikälla till följd av inhemsk produktion av biojetbränsle är en drivkraft 
för produktion av biojetbränsle ur flera perspektiv. Ur ett ekonomiskt perspektiv medför egen 
produktion av biojetbränslen en minskad känslighet för fluktuerande oljepriser. Efterfrågan på 
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arbetskraft från en inhemsk produktion är ytterligare ett ekonomiskt incitament. En säker tillgång 
till drivmedel är en stor drivkraft ur ett försvarsperspektiv. Ur ett militärt perspektiv vill man inte 
få sin tillgång till drivmedel störd (Gegg, Budd och Ison. 2014, 37). I Studien av Gegg, Budd och 
Ison (2014,37) menade de intervjuade från Brasilien och USA att tillgång till säker energikälla är 
den största drivkraften för biojetbränslen.  

Sverige importerade år 2018 ca 21.7 miljoner ton oljebaserade produkter, varav 187 000 ton 
flygbränslen. Sveriges import av råolja år 2018 var 19.9 miljoner ton med Ryssland som Sveriges 
topp-exportör. Fördelningen över exportländer ses i figuren nedan. 

  

Figur 2: Diagram över svensk råoljeimport 2017. (Källa JODI & SCB 2018) 

2.6.4 Oljepriser 

Gegg, Budd och Ison (2014, 37) nämner höga oljepriser som en bidragande orsak för ökat intresse 
av biojetbränsle. Även koldioxidskatter påverkar priset på fossila petroleumderivat. Artikeln lyfter 
även fluktuerande oljepriser som en möjlig drivkraft med motivering att kostnaden för 
biojetbränsle sannolikt kommer vara stabilare än oljepriser då råmaterialtillgången sannolikt 
kommer vara mer diversifierad. Detta till följd av att framställning är möjlig från en stor mängd 
olika råmaterial. 

 

2.6.5 Lagstiftning 

Som även kommer nämnas under 2.6.6 Brist på alternativa lösningar, anses biojetbränsle vara det enda 
rimliga alternativet för flygindustrin att minska sina fossila växthusgasutsläpp. Lagstiftning 
framtagen för att minska utsläpp av fossila växthusgaser är därför en viktig drivkraft för infasning 
av biojetbränslen (Gegg, Budd och Ison. 2014, 38). I studien av Gegg, Budd och Ison (2014, 37–
38) pekade 20 av 25 intervjuade ut EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS (Emissions Trading 
System), som en viktig drivkraft för användning av biojetbränsle. De flesta av de tillfrågade ansåg 
dock att EU ETS framförallt är en långsiktig lösning då kostnaden för utsläppsrätter var för låg 
(vid tidpunkten för intervjuerna) för att ha stor inverkan. Utsläppsrätterna har ökat från ca 10 EUR 
per ton koldioxid 2011 då intervjuerna genomförds till ca 25 EUR per ton koldioxid i dagsläget 
(Businessinsider, 2019). 
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Ytterligare juridiska drivkrafter beskrivs som påtryckningar från myndigheter. Till exempel ICAO:s 
beslut att samtliga medlemsländer skall utforma en plan att minska flygens utsläpp. (Gegg, Budd 
och Ison. 2014, 37–38) 

 

2.6.6 Bristen på alternativa lösningar 

På kort sikt finns inte alternativa lösningar så som elektrifiering eller förnybara gasbränslen för 
flygindustrin på samma sätt som för den landbaserade transportindustrin, åtminstone inte med 
samma prestanda som vid användning av fossilt bränsle. Flera sakkunniga menar att ”drop in” 
biojetbränslen är den enda rimliga lösningen i närtid, ekonomiskt och med hänsyn till tillgänglig 
teknik, för att sänka flygets utsläpp av fossila växthusgaser (Gegg, Budd och Ison. 2014, 38). 

 

2.7 Utmaningar 

Här presenteras utmaningar associerade med övergång till biojetbränsle. 

 

2.7.1 Hållbarhet 

En högre efterfrågan på biojetbränslen kan innebära allvarlig miljöpåverkan om råvaran som 
används inte kommer från en hållbar källa. Om skogsmark omvandlas till odlingsmark för 
biobränslen frigörs koldioxiden som varit bunden i skogen, vilket kan resultera i en nettoökning 
av koldioxid i atmosfären. Även den biologiska mångfalden blir lidande i ett sådant scenario. Det 
finns även risk för miljöförstöring till följd av användning av gödnings- och bekämpningsmedel 
(Hari, Yaakob & Binitha, 2015, 1241). 

Val av råvara för framställning av biojetbränsle har därför en stor påverkan på bränslets långsiktiga 
hållbarhet. Dutta et al. (2014, 115–117) konstaterar att framställning av biojetbränsle delas in i fyra 
generationer. Biobränslets kemiska komposition eller framställningsmetod har inget att göra med 
generationstillhörighet. Generationstillhörighet definieras utifrån hur råmaterialet, biomassan, 
framställs. Ju senare generation desto hållbarare är råmaterialkällan med hänsyn till direkt eller 
indirekt konkurrens mellan mat och bränsle samt risk för skövling av skog för odling av råmaterial. 

Första generationens biojetbränsle framställs från ätliga grödor så som raps, majs och socker. 
Framställning av biobränsle från ätliga grödor är problematiskt då konkurrensen mellan 
biobränslen och mat om odlingsbar mark leder till höjda matpriser. Världsbanken uppskattar att 
70–75 % av den stora matprisökningen 2002–2008 orsakades av biobränsleframställning (Mitchell, 
2008, 17). En fördel med första generationens biobränslen är att råvaran kan omvandlas med 
relativt enkla och billiga processer så som jäsning av socker/stärkelse för etanolframställning eller 
kemisk omvandling av vegetabilisk olja samt animaliska fetter till biobränslen. Billiga 
framställningsmetoder motbalanseras av höga råvarukostnader till följd av matmarknadens 
efterfrågan. Enligt en ekonomisk utvärdering av Diederichs et al. (2016, 337) består majoriteten av 
kostnaderna för framställning av första generationens biojetbränsle av råvaruinköp, ca 60 % vid 
framställning från socker och ca 90 % vid framställning från vegetabiliska oljor. 

Andra generationens biojetbränsle framställs från icke ätliga växter och avfall så som jatrofaolja, 
skogsavfall och matavfall(kompost). Även restprodukter från matproduktion så som sockerrörs-
bagasse, majskolvar och använd matolja räknas till denna generation. Den främsta fördelen med 
andra generationens biojetbränsle ur hållbarhetssynpunkt är att använd råvara inte konkurrerar om 
odlingsmark med ätliga grödor och därmed inte bidrar till ökade matpriser. En nackdel ur 
ekonomisk synpunkt är att det krävs mer komplicerade och kostsamma processer för framställning 
av biojetbränsle från cellulosahaltigt råmaterial så som skogsavfall. En utmaning vid användning 
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av lågvärdiga restprodukter som råmaterial är kostnads- och miljöeffektiv försörjningskedja till 
produktionsanläggning. Andra generationens biojetbränsle konkurrerar visserligen inte om 
odlingsmark med mat, däremot kan hållbarheten påverkas negativt vid konkurrens om 
odlingsmark med skog. Om skog avverkas för odling av energigrödor ökar koncentrationen 
växthusgaser i atmosfären till följd frigjord koldioxid bunden i skogen (Dutta et al. 2014, 115-117). 

Tredje generationens biojetbränsle framställs med alger som råmaterial. Alger har betydligt högre 
tillväxthastighet än landlevande växter och är därför det mest yteffektiva sättet att generera 
biomassa. Enligt Chisti, Y (2007, 296) kan 1 hektar algodling generera ca 59 000–136 000 liter olja 
per år beroende på biomassans oljeinnehåll (30–70%). Det kan jämföras med exempelvis majs och 
oljepalm som kan generera ca 170 liter respektive ca 6 000 liter olja per hektar och år enligt samma 
artikel. Enligt Diederichs et al. (2016, 336) medför energiomvandlingseffektiviteten för HEFA-
metoden att ungefär hälften av vegetabiliska oljor omvandlas till biojetbränsle. Det innebär att 
algodling skulle kunna generera ca 29 000–68 000 liter biojetbränsle per hektar och år jämfört med 
ca 90 och 3 000 liter per hektar och år från majs respektive oljepalm. Eftersom alger odlas i vatten 
behöver algodling inte konkurrera med varken skog eller mat om odlingsbar mark. Avloppsvatten 
kan användas som näringskälla vid algodling och därmed bidra till minskad övergödning av sjöar 
och hav. Algodling behöver inte ta någon mark alls i anspråk då den även kan ske till havs eller i 
sjöar (NASA, 2019). Hög initial kostnad samt hög energikonsumtion jämfört med andra 
generationer identifieras som nackdelar av Dutta et al. (2014, 115). 

Fjärde generationen biojetbränslet tillverkas av alger och andra mikrober som optimerats för 
framställning av biomassa ämnat för biobränsletillverkning med hjälp av genmodifiering. Genom 
genmodifikation är det önskvärt att förbättra egenskaper så som lipidinnehåll(fett) och 
tillväxthastighet. I övrigt är för- och nackdelar analoga mellan tredje och fjärde generationen. 

 

2.7.2 Försörjningskedjor 

10 av 25 tillfrågade biojetbränsle-intressenter, i studien om drivkrafter och utmaningar för 
biojetbränsle av Gegg, Budd och Ison (2014, 39), identifierade bristande försörjningskedjor för 
hållbart råmaterial som en viktig utmaning. Försörjningskedjor för råmaterial som är både 
ekonomiskt och miljömässigt hållbara beskrevs i artikeln som icke existerande i många regioner. 
Detta konstateras medföra att stora ansträngningar krävs, både organisatoriskt och ekonomiskt, 
för att införskaffa råmaterial i större mängder. Svårigheter uppstår särskilt då råvaran som används 
är geografiskt spridd.  

En studie vid Svenska Lantbruksuniversitetet undersökte snittförbrukningen för en 60 ton tung, 
24 meter lång timmerlastbil med Euro4 motor, körandes på testbana bestående av vägbana som 
representerar såväl den icke-asfalterade vägen vid avverkningsområdet, som den normala 
asfalterade landsvägen. Resultatet av studien var att snittförbrukningen för timmerlastbilen var 
drygt 7 liter/mil, detta avser snittförbrukningen vid tomt, halvfullt (20 ton timmer) och fullt flak 
(37 ton timmer) (Fjeld Dag, Svenson Gunnar 2017). Med den data nämnd i kapitel 2.4.1; 
(Energiomvandlingseffektiviteten från cellulosahaltigt råmaterial till biojetbränsle är ca 25 %) samt 
bearbetad data från Bioenergiportalen & Sveaskog ges följande scenario; Vid 20 mil tur- och 
retursträcka till en framställningsanläggning skulle en fullastad timmerlastbil lastad med 37 ton grot 
(grenar och toppar) förbruka ca 140 liter diesel. Energiinnehållet i förbrukad Diesel skulle då vara 
ca 1.4 MWh och energiinnehållet i biojetbränsle som kan framställas från 37 ton grot skulle vara 
ca 26 MWh. Det motsvarar drygt 2.7 kubikmeter biojetbränsle (Bearbetad data från SPBI 2010, 
Bioenergiportalen & Sveaskog 2014).  

Det finns en risk att det inte är ekonomiskt hållbart att transportera cellulosahaltiga råmaterial över 
långa sträckor på grund dess låga energidensitet. En möjlig lösning är regionala 
förbehandlingscentraler där cellulosahaltiga råmaterials energidensitet höjs, därmed effektiviseras 
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transporterna till anläggningar ämnade för framställning av biojetbränsle. Genom att sortera, 
sönderdela, torka och/eller komprimera råmaterial kan dess energidensitet höjas samt 
hanteringskomplexitet sänkas. En annan möjlig energidensitetshöjande metod är pyrolys. Vid 
pyrolys omvandlas biomassan till pyrolysolja, kol och gas. Pyrolysolja och kol har betydligt högre 
energidensitet än cellulosahaltigt råmaterial, förbränningsbar gas kan komprimeras och 
transporteras eller användas som energikälla vid förbehandlingscentralen. (National Research 
Council. 2011, 53-54)  

En stor fördel med första och till viss del andra generationens biojetbränsle, som använder ätliga 
grödor eller rester från dem för framställning av biojetbränsle, är det faktum att det redan finns 
utvecklade försörjningskedjor för insamling och transport av råmaterialet. Råmaterial i form av till 
exempel havre eller majs från första generationens biojetbränsle har dessutom relativt hög 
energidensitet. (National Research Council. 2011, 29) 

Förvaring och lagerhållning av råmaterial från jordbrukssektorn är ännu en utmaning. Det 
grundläggande problemet är det faktum att hela årets avkastning av råmaterial för en viss gröda 
blir tillgänglig under en kort tidsperiod kopplad till skördeperioden för den grödan. Samtidigt 
behöver biobränsleproducenter framställa bränsle i relativt jämn takt under hela året. Förutom 
kostnader associerade med långvarig lagerhållning finns risk för minskad biomassa till följd av 
förmultning. Förmultning kan resultera i en biomassaförlust om upp till 25 % per år. En fördel 
med råmaterial från skogsbruket är att den kan skördas under hela året, på så sätt kan långvarig 
förvaring och i förlängningen förmultningsorsakad biomassaförlust undvikas. (National Research 
Council. 2011, 53-54) 

 

2.7.3 Tillgång hållbart råmaterial 

Hari, Yaakob & Binitha (2015, 1241) nämner begränsad tillgång på kostnadseffektivt och hållbart 
råmaterial i stora volymer som ett hinder för storskalig hållbar produktion. De poängterar att 
råmaterial bör väljas så att minsta möjliga negativa effekt från mark- och vattenanvändning erhålls. 

Även studien av Gegg, Budd och Ison (2014, 38–39) identifierar bristande tillgång till hållbart 
råmaterial som en utmaning och identifierar brist på råmaterialforskning, tydliga 
hållbarhetskriterier samt försörjningskedjor (Se 2.7.2 Försörjningskedjor) som orsakande faktorer. En 
av de intervjuade i studien ansåg att för stort fokus lades på produktionssidan och menade att man 
istället bör se till tillgången på hållbart råmaterial innan man vidareutvecklar 
framställningsmetoder. 

ICAO samt expertgrupp (2013) tar även de upp tillgången på förnybar råvara i den mängd som 
krävs för en storskalig industrialisering som en utmaning. De menar att det kommer krävas en 
råmaterial-källa som är säker under en lång tid. Det menar även att det i vissa fall krävs utveckling 
och optimering av biomassa-produktionen.  

 

2.7.4 Kompabilitet  

Hari, Yaakob & Binitha (2015, 1242) tar upp kravet på biojetbränslenas kompabilitet med 
konventionella jetbränslen. Biojetbränslena måste vara minst lika säkra och pålitliga ur flera 
perspektiv. De måste bland annat ha samma fryspunkt och flampunkt, ge samma prestanda och 
innehålla lika mycket energi. De får dessutom inte innehålla orenheter utöver över vissa 
gränsvärden. (Hari, Yaakob & Binitha 2015, 1242)  

Ingela Bolin (2019) menar att utöver kompabilitetkraven vid blandning med fossilt jetbränsle bör 
även kompabiliteten mellan olika godkända biojetbränslen utredas för att fastställa att inga 
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oönskade reaktioner förekommer då de blandas. I dagsläget är volymerna biojetbränsle i 
flygplatsers tankinfrastrukturer mycket små i förhållande till den totala volymen jetbränsle. Därför 
är sannolikheten att olika biojetbränslen blandas i betydande proportioner och därmed även 
sannolikheten för oönskade reaktioner låg. Användningen av biojetbränsle kommer sannolikt öka. 

Ingela Bolin (2019) säger även att utöver kompabilitet mellan olika jetbränslen är kompabilitet 
mellan biojetbränsle och flygplattform, det vill säga både motor och flygplanskropp, av största vikt. 
Det huvudsakliga målet med certifieringsprocessen är att säkerhetsställa kompabiliteten mellan 
biojetbränslen och flyggplattformar.  

Göran Bengtsson och Per-Johan Tolf (2019) säger att man stressar militära flygplan oftare än civila 
med avseende på extrema bränsletemperaturer och bränsleflöden. Detta ställer högre krav på 
användning av bränsletillsatser, som nämns i kapitel 2.1.2, för att minska mekaniskt slitage, 
korrosion samt risk för brand. Densitetsskillnader på bränslet påverkar räckvidd men även 
tyngdpunkten vilket är en kritisk egenskap på ett statiskt instabilt flygplan. De säger även att på 
grund av att biojetbränslen är en relativt ny teknologi, finns det inte någon kunskap om 
långtidseffekterna av biojetbränsle på ett flygplan, hur det påverkar bränslesystem, skrov eller 
motor. 

Håkan Schmidt och Magnus Bergström (2019) anser att framtidens biojetbränslen troligen 
kommer att vara så kallade ”drop in” biojetbränslen, då att ändra infrastrukturen på exempelvis 
flygplatser är förenat med stora omkostnader samt ökar risken för feltankning  

Per-Johan Tolf (2019) pekar ut lågt eller inget aromatinnehåll hos biojetbränslen som en utmaning 
då det medför att tätningar i bränslesystemet inte sväller och därmed inte tätar ordentligt med 
potentiellt läckage som följd. Aromater är ringformade kolväten, fossilt jetbränsle innehåller 
normalt 10–25 % aromater. Aromater får elastomera material att svälla genom att bilda en 
vätebindning mellan aromatiska molekyler och molekylerna i elastomert tätningsmaterial. Detta 
fenomen är en anledning till att biojetbränslen utan eller med mycket lågt aromatinnehåll måste 
blandas med fossilt jetbränsle med aromatinnehåll för att få användas i flygplan (Chen, Liu & Xia 
2013, 354). 

 

2.7.5 Finansiering 

En utmaning ICAO tar upp är att investerare hellre väljer att satsa pengar på mer beprövad 
förnybar energiteknologi så som solkraft eller vindkraft. Vilket gör att det blir en utmaning för 
företagare att skala upp produktionen då de inte har ekonomiska medel att investera. Att 
biojetbränsle-teknologin fortfarande är i sin ungdom utvecklingsmässigt skriver de är en 
bidragande orsak. (ICAO:s SUSTAF Expert Group, 2013) 

ICAO skriver även att det kommer krävas konstant politisk stöttning under minst tio år för att 
utveckling och spridning av biojetbränslen ska etablera sig på marknaden som ett alternativ. De 
drar även slutsatsen att flygindustrin inte kommer ha något alternativ till flytande bränslen, till 
skillnad från exempelvis den landbaserade transportindustrin. ICAO skriver även att för att sprida 
biojetbränslen på kort sikt måste en långsiktig marknad skapas för att locka investerare som i sin 
tur kan bidraga till kommersiell produktion samt ett pris som ligger närmare dagens fossila 
jetbränslen (ICAO:s SUSTAF Expert Group, 2013). 
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2.8 Möjligheter 

Här presenteras möjligheter associerade med biojetbränslen. 

 

2.8.1 Nya affärsmöjligheter 

Två flygbolag som intervjuades av Gegg, Budd och Ison (2014, 38) menar att även om 
framställning av biojetbränsle i dagsläget är ekonomiskt ogynnsamt jämfört med fossilt jetbränsle 
så ser de tydliga ekonomiska incitament långsiktigt. Ett flygbolag sade; ”Vi kanske förlorar pengar 
kortsiktigt men långsiktigt är fördelarna mycket stora, anser vi”.  

En forskare som intervjuades i samma artikel menade att teknologin (för framställning av 
biojetbränsle) har klara fördelar långsiktigt enligt hens erfarenheter från forskning kring 
bränsleekonomi i Europa. Flera andra intervjuade poängterade att stöttning i utvecklingsstadiet av 
framställningsmetoder krävs om dessa senare skall kunna användas för storskalig produktion av 
biojetbränslen. 

 

2.8.2 Tillvaratagande av skadad skog 

Skog angripen av insekten granbarkborre är ett exempel på skadad skog i Sverige. Skog som är 
stressad på grund av till exempel väder är särskilt utsatt för angrepp från granbarkborren. Den 
torra sommaren 2018 medförde omfattande skador på svensk skog orsakade av angrepp från 
granbarkborre. I Götaland bedöms minst 2,5 miljoner kubikmeter skog blivit angripen, det kan 
jämföras med angrepp på 1,5 miljoner kubikmeter första året efter stormen Gudrun. För att 
angripen skog ska kunna säljas till skogsindustrin och därmed inte förlora hela sitt värde krävs det 
att den avverkas skyndsamt. Något som försvåras vid mycket omfattande angrepp. (Skogsstyrelsen 
2018) 

John Fialka lyfter fram möjligheten att ta tillvara på skog skadad av bland annat insekter, väder och 
skogsbränder för framställningen av biojetbränsle i en artikel i Scientific American. Han pekar på 
det faktum att om dessa träds ej tas om hand kommer de förmultna och frigöra metangas som är 
en mer potent växthusgas än koldioxid (Scientific American 2017). 

 

2.8.3 Möjligheter Sverige 

Idag pågår 11 stycken forskningsprojekt kring biojetbränslen. Majoriteten av dem är inriktade på 
biojetbränslen framställda från skogsråvaror (Energimyndigheten 2018). 

 

2.9 Biojetbränsle Försvarsmakten 

Utredningen Biojet för flyget undantar försvarsmakten från förslaget om reduktionsplikt då en 
förutsättning för att användning av jetbränsle med inblandade biokomponenter hos flygvapnet är 
att tillverkare för samtliga flygplattformar godkänt användning av biojetbränsle i deras 
flygplattformar. Om inte samtliga flygplattformar är godkända för användning av biojetbränsle 
skulle separata bränslesystem krävs, något som ej anses hanterbart. Samma utredning pekar även 
på att Sverige är en relativt liten aktör i sammanhanget och det därför är svårt att ställa krav på 
godkännande av biojetbränsle för befintliga flygplattormar. (SOU 2019:11, 189–190). 
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Efter intervjuer med representanter från SAAB (2019), GKN (2019) och med Ingela Bolin (2019) 
från FMV, framgår det att bränslena certifierade av ASTM, för civila flygfarkoster, även fungerar 
för militära flygfarkoster så länge rätt tillsatser finnes inblandade, se kapitel 3.1.2. Ingela Bolin säger 
också att en sammanställning på vilka av Försvarsmaktens flygfarkoster som är certifierade för 
drift med biojetbränsle är något som inte finns sammanställt idag då den informationen ligger hos 
de individuella tillverkarna för flygfarkosterna och dess bränsle- och motorsystem. Ett arbete har 
påbörjats för att utvärdera statusen för respektive luftfarkost, dvs på vilket sätt den är godkänd för 
biojetbränslen. 

Ingela Bolin (2019) berättar att Air BP är försvarsmaktens huvudleverantör av jetbränsle. 
Thorbjörn Larsson (2019), nämnde att BP investerat i företaget Fulcrum som bygger Fischer-
Tropsch-anläggningar, i USA, med råvara som exempelvis: hushållssopor, jordbruksråvara, och 
skogsråvara för att producera hållbart flygbränsle. Thorbjörn Larsson anser att råvara från 
skogsindustrin, istället för hushållssopor som råvara, passar bättre för bränsleproduktion i Norden. 
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3. Genomförande och analys 
I detta kapitel beskrivs analysens genomförande samt vilka antagande som görs vid utformande av analysmodellen. 

 

3.1 Faktorer  

De olika framställningsmetodernas lämplighet för svenska förhållanden analyseras med hjälp av 
en PUGH-matris. En Pugh-matris är en komparativ analysmetod som jämför de faktorer som 
anses relevanta för de olika alternativens lämplighet. Dessa faktorer viktas olika mycket beroende 
på hur viktiga de anses vara vid bedömning av framställningsmetodernas lämplighet. Nedan listas 
dessa faktorer. 

 

3.1.1 Byggkostnad  

Byggkostnaden är kostnaden att bygga en produktionsanläggning. Då majoriteten av 
framställningsmetoderna ännu inte testats i kommersiella produktionsanläggningar är det mycket 
svårt att estimera exakt byggkostnad. Den första kommersiella anläggningen för varje 
framställningsmetod kommer dessutom sannolikt vara dyrare än efterföljande anläggningar då de 
senare kan dra nytta av vunna erfarenheter och undvika kostsamma misstag. Byggnadskostnader 
tas från Diedrichs et al. (2016, 337) teknoekonomiska jämförelse mellan framställningsmetoder. 
SIP-metoden är inte med i ovan nämnda jämförelse, den antas ha samma byggkostnad som 
lignocellulosa-etanol-biojetbränsle rutten då rutterna liknar varandra. Samprocessning antas ha 
inga eller nästan inga investeringskostnader då existerande raffinaderi kan användas.  

Baslinje/bedömningsmall: Baslinje bestäms till den genomsnittliga investeringskostnaden, dvs; 
483+410+566+324+161

5
= 389 milj dollar. Därefter delas differensen mellan lägst och högst 

investeringskostnad in i 5 intervall. Betygsättning av de olika framställningsmetoderna görs efter 
nedanstående bedömningsmall. 

Kostnad (miljoner dollar) Poäng 

161-242  +2 

242-323  +1 

323-404  0 

404-485  -1 

485-566  -2 

Tabell 3; Bedömningsmall byggkostnad. 

Viktning: Även om det skiljer mycket i byggkostnad mellan de olika framställningsmetoderna 
antas en anläggnings livslängd bli lång och byggkostnaden kan därför fördelas på en lång tid. 
Faktorn byggkostnad viktas med multiplikatorn 1.  
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3.1.2 Hållbarhet 

Hållbarhetsfaktorn mäter framförallt varifrån råmaterialet som används i framställningsmetoderna 
kommer ifrån samt i vilken utsträckning framställningsmetoden konkurrerar med matmarknaden 
om ätliga råvaror. De framställningsmetoder som kan använda sig av flera olika råvaror utvärderas 
utifrån den mest hållbara råvaran. 

Baslinje/bedömningsmall: Denna faktor delas endast in i två nivåer, -1 och +1, där -1 
representerar framställningsmetoder som endast kan producera biojetbränsle med ätliga grödor 
och +1 representerar framställningsmetoder som kan producera biojetbränsle av icke ätliga 
råvaror. Bedömningsmall:  

Ätbart/Icke ätbart Poäng 

Icke ätbart +1 

Ätbart -1 

Tabell 4; Bedömningsmall hållbarhet. 

Viktning: Hållbarhetsfaktorn anses var viktigt då lämplig framställningsmetod väljs ut. En 
framställningsmetod som konkurrerar om råvaror med matmarknaden kan orsaka mycket 
allvarliga konsekvenser på mattillgång samt matpriser. Som nämnts tidigare uppskattar 
Världsbanken att 70–75 % av den stora matprisökningen 2002–2008 orsakades av 
biobränsleframställning (Mitchell, 2008, 17). Hållbarhet viktas med multiplikatorn 2 för att 
minska risken av negativ påverkan på mattillgång samt matpriser. 

 

3.1.3 Kostnad råmaterial 

Kostnaden för råmaterial uttrycks i kr per liter utvunnet biojetbränsle för att underlätta en rättvis 
jämförelse mellan råvaror. Genom att mäta råmaterialkostnad på detta sätt tas även energidensitet 
samt energiomvandlingseffektivitet i beaktande.  

Baslinje/bedömningsmall: Då endast det mest hållbara råmaterialet för respektive 
framställningsmetod utvärderas kommer endast kostnaden för cellulosahaltigt råmaterial samt och 
vegetabiliska oljor tas upp. Baslinje sätts till genomsnittet av råmaterialkostnaden för båda 
råmaterialen. Därefter poängsätts råmaterialen med antingen -1 eller +1 utifrån om de är dyrare 
eller billigare än genomsnittet. Vid genomsnittsberäkningen används den lägsta kostnaden för 

cellulosahaltigt råmaterial (5.8 kr per liter framställt biojetbränsle). Genomsnitt=
5.8+12.3

2
= 9.05 

kr per liter framställt jetbränsle. För antaganden och beräkningar, se 2.4.6 kostnad råmaterial.  

 

Bedömningsmall: 

Kostnad  Poäng 

Under 9.05 kr per liter framställt biojetbränsle +1 

Över 9.05 kr per liter framställt biojetbränsle -1 

Tabell 5; Bedömningsmall kostnad råmaterial. 
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Viktning: Kostnaden för råmaterial har stor direkt inverkan på kostnaden för biojetbränsle 
framställt från respektive råmaterial på både kort och lång sikt. Kostnad råmaterial viktas därför 
med multiplikatorn 2. 

 

3.1.4 Tillgång råmaterial 

Råmaterialet skall ha sitt ursprung i Sverige. Endast det hållbaraste möjliga råmaterialet för 
respektive framställningsmetod ur ett matkonkurrensperspektiv utvärderas. Därmed är det enda 
ätliga råmaterialet som utvärderas rapsolja, som används i framställningsmetoderna HEFA och 
samprocessning. Övriga framställningsmetoder kan använda icke ätlig biomassa som råmaterial, 
därmed utvärderas inte möjliga råmaterial som är ätliga så som socker eller spannmål. Tillgång på 
råmaterial uttrycks som ett procenttal som anger hur stor del av den totala efterfrågan på jetbränsle 
2030 som biojetbränsle tillverkad från ett visst råmaterial kan tillfredsställa. Total efterfrågad 
energimängd jetbränsle 2030 antas vara 14 TWh och baseras på projektioner från utredningen biojet 
för flyget. För mer information; se 2.6.2 Politiska drivkrafter Sverige. Denna faktor ger en indikation på 
huruvida det finns en tillräcklig mängd råmaterial tillgänglig i Sverige för att tillfredsställa 
efterfrågan på biojetbränsle 2030, orsakad av en införd reduktionsplikt, med hjälp av inhemsk 
produktion från svenskt råmaterial. SIP-metoden antas ha samma energiomvandlingseffektivitet 
från råmaterial till biojetbränsle som ATJ-metoden enligt Diedrichs et al. (2016, 336). 

Baslinje/bedömningsmall: Tillgång på råmaterial bedöms utifrån i hur stor utsträckning det 
finns tillräcklig mängd råvara för att möta reduktionspliktens föreslagna målsättning om 30 % 
inblandning av biokomponenter i flygfotogen 2030.  Tillgång på råvara mäts i hur stor procentuell 
del av Sveriges jetbränslebehov 2030 som en råvara kan tillfredsställa där 30% ger högsta poäng. 
Baslinje sätts till genomsnittet och spannet från 0–30% delas upp i fem lika stora delar. 
Bedömningsmall nedan. 

 

Tillgång råmaterial (% täckning av behov 
2030) 

Poäng 

24–30+ +2 

18–24 +1 

12–18 0 

6–12  -1 

0–6  -2 

Tabell 6; Bedömningsmall tillgång råmaterial. 

Viktning: Tillgång till tillräcklig mängd råmaterial är ett måste för att framställning av biojetbränsle 
i Sverige ska vara möjligt, Tillgång råmaterial viktas med multiplikator 2.  
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3.1.5 Tillåten inblandningsgrad 

Med tillåten inblandningsgrad menas till hur stor del det är godkänt att blanda in biojetbränsle 
framställt med en viss framställningsmetod i konventionellt jetbränsle. Maximalt tillåten 
inblandningsgrad för en certifierad framställningsmetod framgår enligt standarden ASTM D7566 
som nämns i kapitel 2.2.  

Baslinje/bedömningsmall: Baslinje bestäms till halva maximalt tillåtna inblandningsgraden idag, 
det vill säga 25% 

Bedömning samt betygsättning av framställningsmetodernas tillåtna inblandningsgrad görs enligt 
nedanstående bedömningsmall; 

Tillåten inblandningsgrad (%) Poäng 

40-50 % +2 

30-40 % +1 

20-30 % 0 

10-20 % -1 

0-10 % -2 

Tabell 7; Bedömningsmall tillåten inblandningsgrad. 

 

Viktning: I dagsläget bestäms den tillåtna inblandningsgraden enligt standarden ASTM D7566. 
Det är dock sannolikt att tillåten inblandningsgrad kommer förändras till följd av nya och eller 
förbättrade framställningsmetoder. Det är dessutom nödvändigt att tillåten inblandningsgrad ökar 
för att bemöta succesivt ökande miljökrav. Med det i åtanke anpassas viktning för att inte lägga för 
stor vikt vid dagens nivå av tillåten inblandningsgrad. Tillåten inblandningsgrad viktas med 
multiplikator 1. 
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3.2 Bedömning framställningsmetoder 

Här bedöms och betygsätts varje faktor för respektive framställningsmetod. Bedömning och 
betygsättning utförs utifrån fastställda bedömningsmallar och baslinjer för varje faktor i kapitel 3.1 
faktorer. Bedömningen resulterar i ett betyg från -2 till 2 (-1 till 1 för faktorerna hållbarhet och 
kostnad råmaterial) där negativt resultat innebär sämre prestation hos en framställningsmetod än 
baslinje och vice versa vid positivt resultat. Betyget 0 innebär likvärdig prestation med baslinje. 

 

3.2.1 Byggkostnad 

Som nämnts i 3.1.1 Byggkostnad görs bedömning av byggkostnad för respektive 
framställningsmetod utifrån uppgifter från Diedrichs et al. (2016, 337). SIP-metoden antas ha 
samma byggkostnad som lignocellulosa-etanol-biojetbränsle rutten, byggkostnaden för 
samprocessning antas vara 0 då existerande anläggningar kan användas.  

Framställningsmetod Kostnad (miljoner dollar) Poäng 

ATJ 483 -1 

FT 566 -2 

HEFA 161 +2 

Samprocessning 0 +2 

SIP 483 -1 

Tabell 8; Bedömning byggkostnad. 

 

3.2.2 Hållbarhet 

Endast det mest hållbara möjliga råmaterialet utvärderas och betygsätts. Bedömningen för 
hållbarhet görs enligt fastställd bedömningsmall i 3.1.2 Hållbarhet. 

Framställningsmetod Hållbarhet (ätbart/oätbart 
råmaterial) 

Poäng 

ATJ oätbart +1 

FT oätbart +1 

HEFA ätbart -1 

Samprocessning ätbart -1 

SIP oätbart +1 

Tabell 9; Bedömning hållbarhet. 
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3.2.3 Kostnad råmaterial 

I denna bedömning bedöms det mest hållbara råmaterialet, det innebär att cellulosahaltigt 
råmaterial används till framställningsmetoderna SIP, FT och ATJ. Samma 
energiomvandlingseffektivitet, 25 %, antas för dem. Bedömning görs utifrån fastställd 
bedömningsmall i 3.1.3 kostnad råmaterial. För uträkningar; se 2.4.6 Kostnad råmaterial. 

Framställningsmetod Kostnad råmaterial (kr/l 
framställt biojetbränsle) 

Poäng 

ATJ 5.8 +1 

FT 5.8 +1 

HEFA 12.3 -1 

Samprocessning 12.3 -1 

SIP 5.8 +1 

Tabell 10; Bedömning kostnad råmaterial. 

 

3.2.4 Tillgång råmaterial 

I denna bedömning bedöms det mest hållbara råmaterialet, det innebär att cellulosahaltigt 
råmaterial används till framställningsmetoderna SIP, FT och ATJ. Bedömning görs utifrån 
fastställd bedömningsmall i 3.1.4 Tillgång råmaterial. 

 

ATJ, FT och SIP 

Cellulosahaltigt råmaterial kan användas som råmaterial till samtligt av dessa 
framställningsmetoder även om det i vissa fall krävs förbehandling (se 2.3 Framställningsmetoder 
biojetbränsle). Ett hållbart uttag av cellulosahaltigt råmaterial på kort sikt antas räcka till biojetbränsle 
med ett energiinnehåll på ca 10.5–13.3 TWh. Det innebär att tillgång på råmaterial till ATJ, FT 
samt SIP täcker ca 75–96 % av det förutspådda energibehovet av jetbränsle 2030. För antagande 
och härledning se 2.4.1 Cellulosahaltigt råmaterial samt 2.6.2 Politiska drivkrafter Sverige.  

 

HEFA och samprocessning 

Totalt tillgängligt råmaterial till framställningsmetoderna HEFA och samprocessning antas räcka 
till totalt ca 1 TWh biojetbränsle vid användning av allt tillgängligt råmaterial i form av rapsolja vid 
2017 års skördnivå. Det innebär att tillgång på råmaterial till HEFA samt samprocessning täcker 
ca 7 % av det förutspådda energibehovet av jetbränsle, 14 TWh, år 2030. Statistik för tillgång på 
animaliska fetter har ej hittats och utvärderas därför inte. För antaganden samt härledning se 2.4.4 
Vegetabiliska och animaliska fetter/oljor samt 2.6.2 Politiska drivkrafter Sverige. 
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Framställningsmetod Tillgång råmaterial (% 
täckning av behov 2030) 

Poäng 

ATJ 75-96 +2 

FT 75-96 +2 

HEFA 7 -1 

Samprocessning 7 -1 

SIP 75-96 +2 

Tabell 11; Bedömning tillgång råmaterial. 

 

3.2.5 Tillåten Inblandningsgrad 

Tillåten inblandningsgrad bedöms enligt fastställd bedömningsmall i 3.1.5 Tillåten 
inblandningsgrad. 

Framställningsmetod Tillåten inblandningsgrad 
(%) 

Poäng 

ATJ 50 +2 

FT 50 +2 

HEFA 50 +2 

Samprocessning 5 -2 

SIP 10 -2 

Tabell 12; Bedömning inblandningsgrad. 
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3.2.6 Sammanställning 

Nedan visas sammanställningen av framställningsmetoderna. 

 ATJ FT HEFA Samprocessning SIP 

Byggkostnad 

 

-1 -2 +2 +2 -1 

Hållbarhet 

 

+1 +1 -1 -1 +1 

Kostnad råmaterial 

 

+1 +1 -1 -1 +1 

Tillgång Råmaterial 

 

+2 +2 -1 -1 +2 

Tillåten 
inblandningsgrad 

 

+2 +2 +2 -2 -2 

Tabell 13; Sammanställning bedömningar. 
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4. Resultat 
Här sammanställs resultatet från analys, intervjuer samt litteraturstudie utifrån uppsatta mål. 

 

4.1 Analys av framställningsmetoders lämplighet för 
svenska förhållanden 

I kapitel 3 analyseras framställningsmetodernas lämplighet för svenska förhållanden. I PUGH-
matrisen nedan visas resultatet av den analysen. 

Beslutsfaktorer A
TJ

 

FT
 

H
EF

A
 

Sa
m

p
ro

ce
ss

n
in

g 

SI
P

 

Faktorer Vikt 1 2 3 4 5 

Byggkostnad 1,0 -1 -2 2 2 -1 

Hållbarhet 2,0 1 1 -1 -1 1 

Kostnad råmaterial 2,0 1 1 -1 -1 1 

Tillgång råmaterial 2,0 2 2 -1 -1 2 

Tillåten 
inblandningsgrad 

1,0 2 2 2 -2 -2 

Viktade poäng 9,0 8,0 -2,0 -3,0 5,0 

Tabell 14; Resultat Pugh-matris. 

 

Resultatet visar att den mest lämpade framställningsmetoden för svensk produktion av 
biojetbränsle i dagsläget är ATJ- metoden, tätt följt av FT-metoden. Även SIP-metoden får relativt 
bra betyg. Det som talar för dem alla tre är god hållbarhet, låg råmaterialkostnad samt god tillgång 
på råmaterial. De faktorerna har dessutom dubbel vikt jämfört med faktorn byggkostnad där dessa 
tre framställningsmetoder får lågt betyg. Anledningen till att faktorn byggkostnad har lägre vikt är 
på grund av att avskrivningstiden för framställningsanläggningar sannolikt kommer vara lång och 
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byggkostnad därför kan fördelas över lång tid. SIP- metodens lägre betyg beror främst på att 
tillåten inblandningsgrad endast är 10 %. 

HEFA- och samprocessnings-metodernas lägre betyg beror nästan uteslutande på dålig prestation 
från möjligt råmaterial i faktorerna. Det bör observeras att det, som det nämns i 2.2.2 Certifierade 
biojetbränslen, pågår en diskussion om att tillåta skogsråvara som möjligt råmaterial för dessa 
framställningsmetoder. Om detta tillåts ändras bedömningen för dessa framställningsmetoder 
drastiskt. De kommer i sådant fall sannolikt ha bäst resultat då betygen för hållbarhet, tillgång 
råmaterial samt kostnad för råmaterial kommer vara lika bra som för ATJ-, FT- och SIP-metoderna 
samtidigt som byggkostnad är betydligt lägre.  

En fördel med samprocessnings-metoden är att existerande infrastruktur kan användas. Tack vare 
detta är samprocessnings-metoden en god kandidat för att snabbt uppnå viss inblandning av 
biokomponenter i jetbränsle.  

 

4.2 Återstående kvalificering av Försvarsmaktens 
Flygfarkoster för biojetbränslen 

I kapitel 2.2.1 visas det att det är tillverkaren av flygfarkosten eller motorn som bestämmer vilka 
bränslen som är godkända för flygfarkoststypen. I kapitel 2.9 framgår det av de aktörer som 
intervjuats anser att det är viktigt att militära flygfarkoster kan använda civilt jetbränsle om det 
skulle behövas, vilket även innefattar biojetbränslen. Det visade sig även att en utvärdering av 
statusen för vardera flygfarkosten vad som återstår i certifieringsväg, eller hur den är certifierad för 
biojetbränslen.  

 

4.3 Förutsättningar, drivkrafter, möjligheter och utmaningar 
för produktion och användning av biojetbränsle i Sverige 

Förutsättningar presenteras i kapitel 2.5, långsiktiga styrmedel och policyer som kommer krävas 
för att aktörer skall våga satsa på produktion av biojetbränsle i Sverige. 

I kapitel 2.6 presenteras sex drivkrafter:  

• Branschens egna mål: Där exempelvis IATA som satt upp målet att år 2050 halvera 
koldioxidutsläppen från flygtransportsektorn. 

• Politiska drivkrafter i Sverige: Där exempelvis regeringens förslag till reduktionsplikt 
kan komma att innebära en inblandning av 30 volymprocent biojetbränsle i fossilt 
jetbränsle 2030. 

• Säker energikälla: En inhemsk biojetbränsleproduktion innebär att det ur ett 
försvarsperspektiv går att ha en säker tillgång till bränsle för egen flygverksamhet. 

• Oljepriser: Ett stabilare biojetbränslepris kommer konkurrera med ett högt, eller 
fluktuerande oljepris. 

• Lagstiftning: Exempelvis EU:s handel med utsläppsrätter, eller ICAO:s beslut att 
samtliga medlemsländer skall utforma en plan att minska flygens koldioxidutsläpp. 

• Bristen på alternativa lösningar: Att det på kort sikt inte finns någon annan lösning, för 
att minska koldioxidutsläppen än ”drop in” bränslen då det inte finns exempelvis elektriska 
eller gasdrivna lösningar i samma utsträckning som hos den landbaserade transportsektorn. 
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I Kapitel 3.7 presenteras fem utmaningar:  

• Hållbarhet: Biojetbränslen indelas i fyra olika hållbarhetsgenerationer utifrån hur hållbart 
använt råmaterial är med hänsyn till eventuell konkurrens med matproduktion. 

• Försörjningskedjor: Effektiva försörjningskedjor som kan förse 
framställningsanläggningar med råmaterial är ett måste för storskalig produktion av 
biojetbränsle. 

• Tillgång hållbart råmaterial: Tillgång till hållbart råmaterial i tillräcklig mängd för 
kommersiell produktion är en utmaning. 

• Kompabilitet: Framställt biojetbränsle måste vara kompatibelt med både fossilt 
jetbränsle samt motor och flygplanskropp. 

• Finansiering: Stöttning från politiskt håll samt tydliga policys kommer krävas för att 
locka investerare till biojetbränsle då det är en ny teknik och därför anses ha relativt hög 
risk. 
 

I kapitel 3.8 presenteras 3 möjligheter: 

• Nya affärsmöjligheter: Även om många investerare ser biojetbränsle som relativt riskfyllt 
kortsiktigt anser andra att det finns bra affärsmöjligheter på lång sikt. 

• Tillvaratagande av skadad skog: Skog som inte duger till virke eller massa på grund av 
skador från väder eller insekter kan tas om hand för framställning av biojetbränsle. 

• Möjligheter Sverige: I Sverige pågår det mycket forskning kring biojetbränslen, särskilt 
från skogen. 

 

4.4 Certifieringsprocesser för biojetbränslen 

Kapitel 2.2.1 förklaras den standardiserade certifieringsprocess biojetbränslen genomgår. 
Flygbolag, forskare, myndigheter, motortillverkare och energiproducenter har bildat en koalition, 
CAAFI, där de enats om standarder i så väl bränslegodkännandeprocesser som för egenskaper 
biojetbränslen skall uppfylla. 
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5 Slutsats  
Här presenteras en sammanfattning av huruvida målen uppfyllts eller inte och en kritisk granskning 
av arbetet. 

 

5.1 Måluppfyllelse 

• Mål ett anses vara uppfyllt. Analysen visar på att de lämpligaste framställningsmetoderna 
för framställning av biojetbränslen i Sverige är ATJ- samt FT-metoden. Detta utifrån de 
premisser som suttits upp samt de antaganden som gjorts i kapitel 4. Alla 
framställningsmetoder är möjliga i Sverige men HEFA och samprocessning begränsas 
kraftigt av tillgången på råmaterial.  

• Certifieringen för försvarsmaktens flygfarkoster visade sig vara en pågående process hos 
berörda myndigheter med information som inte sammanställts ännu vilket innebär att det 
inte kan redovisas i detta arbete. Det framgår dock att de icke-modifierade civila 
motsvarigheterna till Försvarsmaktens flygfarkoster är certifierade att flyga med dagens 
certifierade biojetbränslen. Ett arbete pågår för att utvärdera statusen på vardera 
flygfarkosten inom försvarsmakten. Utifrån intervjuerna som genomförts med FMV har 
det framgått att det är upp till de olika flygplattformarnas tillverkare att bestämma om 
jetbränsle med inblandande biokomponenter är godkänt eller ej. Målet anses uppfyllt även 
om konkret återstående arbete, för respektive flygplattform, inte kan presenteras. 

• Mål tre, att identifiera förutsättningar, möjligheter, drivkrafter och utmaningar för 
produktion och användning av biojetbränsle anses vara uppfyllt och resultatet presenteras 
i kapitel 4.3.  
Detta mål är både brett och komplext. Det kan konstaterats att den viktigaste drivkraften 
för övergång till biojetbränsle är reducering av halten växthusgaser i atmosfären. 
Utmaningarna är många men ingen av dem är oöverstigliga, det finns goda förutsättningar 
för framställning av biojetbränsle i Sverige så länge viljan finns. Priset för biojetbränsle 
kommer vara högre än fossilt jetbränsle initialt men kommer sannolikt sjunka med hjälp 
av optimering av framställningsprocesser samt eventuella synergier med andra industrier. 

• Mål fyra, att identifiera certifieringsprocesser för biojetbränsle anses uppfyllt och resultatet 
presenteras i kapitel 4.4.  
Certifieringsprocessen för nya biojetbränslen är mycket noggrant reglerad, omfattande 
tester krävs och mycket höga krav måste tillfredsställas för att certifiera ett bränsle. Detta 
medför höga kostnader för certifiering, något som sannolikt agerar som en flaskhals för 
införandet av nya framställningsmetoder. Denna flaskhals är och bör nog förbli ett 
nödvändigt ont då till exempel motorstopp orsakat av undermåligt bränsle sannolikt 
kommer få katastrofala konsekvenser. 

 

5.2 Kritisk granskning av arbetet 

Här utvärderas arbetets syntes; analysen av framställningsmetoderna lämplighet för svenska 
förhållanden. Antaganden som gjorts för faktorerna samt dess påverkan på resultatet utvärderas. 

Byggkostnad är som nämnts i 3.1.1 byggkostnad mycket svårt att uppskatta till följd av bristande 
underlag men uppgifter från Diederichs et al. (2016) ger en fingervisning om förhållandena mellan 
byggnadskostnaderna för framställningsmetoderna. Osäkerhet i dessa siffror lämnar dock mycket 
att önska och medför att en tillförlitlig ekonomisk lämplighetsbedömning av 
framställningsmetoderna blir svår. 
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Hållbarheten hos möjligt råmaterial har endast bedömts utifrån om det mest hållbara råmaterialet 
är ätligt eller ej. Om det är ätligt har ett negativt betyg getts. Som nämnts i 2.7.1 Hållbarhet kan det 
finnas fördelar med att använda ätliga grödor för framställning av biojetbränslen då de i sådant fall 
skulle kunna användas som mat vid missväxtår (något som inte kan göras om oätliga grödor som 
odlats på åkermark använts). Från ett sådant perspektiv bör kanske inte negativt betyg ges endast 
på grund av att möjligt råmaterial är ätligt.  

Kostnad för råmaterial kommer sannolikt variera. Ökad efterfrågan på ett råmaterial med 
begränsad tillgång kommer sannolikt innebära ökade kostnader. Ökad användning av ett råmaterial 
med god tillgång borde kunna sänka priset till följd av synergi- och stordriftsfördelar i 
försörjningskedjor. Observera att biojetbränsle inte är den enda produkten som framställs, hänsyn 
tas dock inte till värdet hos andra produkter som förbättrar en lönsamhetskalkyl för respektive 
framställningsmetod. Ett sådant hänsynstagande skulle sannolikt ge en mer rättvisande ekonomisk 
utvärdering för respektive framställningsmetod. 

Tillgång till råmaterial bör inte minska så länge icke hållbara uttag görs. En ökad efterfrågan med 
sammanhängande ökad betalningsvilja kommer sannolikt leda till ökad tillgång till biomassa för 
framställning av biobränslen. Det finns dock en risk att en sådan ökad tillgång kommer på 
bekostnad av utkonkurrerade ätliga grödor eller skog. Det är därför viktigt att använt råmaterial är 
hållbart. För att undvika negativ påverkan på global mattillgång bör detta tas i hänsyn, så att god 
tillgång på ätligt råmaterial inte ger hög poäng.  

Tillåten inblandningsgrad kommer sannolikt ändras vartefter framställningsmetoderna utvecklas. 
Det är dessutom ett måste för att målen som satts upp av Sveriges regering om ett fossilfritt Sverige 
2045 skall kunna uppnås. Nya framställningsmetoder kommer sannolikt också godkännas och det 
finns även en chans att nya framställningsmetoder kan användas i kombination med andra 
framställningsmetoder. Initialt skulle framställningsmetoden samprocessning kunna bidra med 
biojetbränsle utan större investeringskostnader. Dock ges lågt betyg till samprocessnings-metoden 
på grund av låg tillåten inblandningsgrad. Denna faktor bör därför kanske bortses från eller ges 
lägre vikt vid utvärdering av framställningsmetoder på kort sikt då föreslagen reduktionsplikt 
understiger 5 % inblandning. 

 

5.3 Rekommendationer till framtida arbeten 

En viktig faktor som inte tagits med i analysen, men kan anses vara väldigt betydelsefull i En viktig 
faktor som inte tagits med i analysen, men kan anses vara väldigt betydelsefull i utvärderingen av 
framställningsmetodernas lämplighet i Sverige, är produktionskostnaden utifrån svenska 
förhållanden. För att biojetbränsle ska vara ett bra substitut för fossilt jetbränsle bör det ha så lågt 
pris som möjligt för att inte påverka flygindustrin negativt. Produktionspriset för biojetbränslet 
bör avse dess hela dess hela förädlingsprocess, och bör innefatta skörd av råvara, transporter till 
och från produktionsanläggning samt framställningskostnader.  

Framställning av biojetbränsle i Sverige skulle leda till en helt ny Industri. Det innebär att många 
nya jobb skulle skapas. Hur många nya jobb som skulle skapas samt effekten av dem bör även 
utredas och tas med vid utvärdering om egen framställning av biojetbränsle i Sverige är 
eftersträvansvärt.  
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