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Abstract 
 
Today’s transportation sector is in a path dependency of the using of fossil fuel. This is 
problematic since there are limited oil sources in the world and since the use of fossil fuels 
increases the green house effects. According to EU’s climate goals the emissions of green house 
gases should be reduced by 20 percent by year 2020. The European emission trading system, 
which the airline industry will be a part of from 2012, raises the incentives for companies to 
lower their emissions. Airline companies will therefore be more likely to add a certain percentage 
of biofuels into their aircraft engines. A lot of research and development is currently being made 
about the second generation of biofuel. One raw material for a second generation biofuel is 
algae, which is believed to have great potential due to the fact that it can be cultured on marginal 
land, fast growth rate, high oil content and consumes carbon dioxide while growing.  The aim 
with this report was to create a picture of the opportunities in Sweden to economically feasible 
produce algae biofuel for aircraft, from which continuous research can be made. The goal was to 
create an evaluation of whether it is profitable or not to have a production with carefully chosen 
growth facility, algae specie, harvest method, drying method and other refining steps. The market 
was first evaluated and found to be attractive, using the model of Porter’s five forces. Different 
decisions regarding the production was made based on interviews, information found in report 
databases and search engines online and based on the study visit at Käppala wastewater 
treatment plant. These decisions and the costs they are associated with were later used in the 
model. 
 
A competitive bio jet fuel price year 2020 is regarded to be the price on fossil jet fuel plus the 
cost for the related certificate of emission cost. In the model’s main scenario the competitive liter 
price year 2020 was calculated to be 7.2 Swedish kronor. The growth facility was designed as an 
open raceway pond integrated in a wastewater treatment plant, since the wastewater contains 
nutrition and carbon dioxide used in the algae photosynthesis. The algae specie chosen was 
Chlorella Vulgaris. The production will run every year from June to September and the produced 
volume is estimated 60 400 liters of bio jet fuel each production season. The yearly sales in the 
main scenario, including the money the wastewater treatment is paying for lowered carbon 
dioxide emissions, are estimated at 455 100 Swedish kronor. By altering the price of fossil fuel 
and of emission trading certificates four different scenarios were created. The production will 
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begin in 2017 and the result was calculated for the first seven years based on the yearly income 
and the estimated start-up costs and running costs. The result turned out to be negative or just 
above zero for all four scenarios. The project was profitable at the price 10.8 Swedish kronor per 
liter with a positive net current value over seven years and internal rate of return at 15 percent. 
The payback time was calculated to be four years at the most.  
 
Whether or not it is possible to charge 10.8 Swedish kronor per liter is not certain. However, this 
is the price needed in order for the project to be profitable. Otherwise external changes are 
needed such as increased raw oil prices, successful research and development in the field of algae 
bio fuel production or increased political incentives in favor of bio fuels. Environmental costs 
and environmental gains with an algae fuel production as well as proposals for further efficiency 
are suggestions on further work that need to be done on this field.  



4 
 

Sammanfattning 
 
Dagens transportsektor är beroende utav fossila drivmedel. Detta är problematiskt eftersom 
fossila bränslen är en ändlig resurs samtidigt som användningen utav dessa bidrar till den 
förstärkta växthuseffekten. Enligt EU:s klimatmål ska utsläppen av växthusgaser reduceras med 
20 procent till år 2020. Handeln med utsläppsrätter, som flygsektorn inkluderas i från och med år 
2012, har införts som ett styrmedel som skall verka för att företag ska minska sina utsläpp. 
Flygföretag kommer härigenom att ha ökade incitament att blanda in en viss procenthalt 
biojetbränsle i det fossila jetbränslet. Mycket forskning och utveckling pågår kring framtagandet 
av andra generationens biodrivmedel, till vilka algbaserat biodrivmedel räknas. Algbaserat 
biodrivmedel tros ha god framtidspotential då alger kan odlas på mark som ej är lämplig för 
matodling, har en hög tillväxttakt, högt oljeinnehåll samt förmågan att ta upp koldioxid från sin 
omgivning. Syftet med denna rapport var därmed att skapa en bred bild kring möjligheterna att 
med ekonomisk vinning producera algbaserat biodrivmedel för flyg i Sverige, vilken kan ligga till 
grund för vidare forskning på området. Målet var att utföra en lönsamhetsanalys för en 
produktionsprocess med lämpligt vald odlingsanläggning, algart, skördeteknik, 
vattenavskiljningsteknik samt teknik för vidare förädlingsprocesser. Detta efter att marknaden 
först, med hjälp av Porters femkraftsmodell, hade bedömts som lämplig att gå in på. Valen 
fattades med utgångspunkt i en litteraturstudie baserad på intervjuer, faktasökning i 
rapportdatabaser och i sökmotorer på Internet samt ett studiebesök på Käppala reningsverk. 
Valen kring produktionsanläggningen samt projektets uppskattade kostnader och intäkter 
motiverades i en fallstudie som sedan låg till grund för modellen.  
 
I modellen beräknades ett konkurrenskraftigt pris på biojetbränsle utifrån kostnaden för fossilt 
jetbränsle plus detta fossilbränsles relaterade utsläppsrättskostnad vid år 2020. Utifrån modellens 
huvudscenario uppskattades på så vis det konkurrenskraftiga priset år 2020 till 7,2 kronor per 
liter. För odling valdes öppna raceway-dammar i anslutning till ett reningsverk där det finns fri 
tillgång på näringsämnen och koldioxid. Algarten Chlorella Vulgaris valdes då den lämpar sig väl 
för denna odlingsanläggning. Produktionen beräknades uppnå en volym av 60 400 liter färdigt 
biojetbränsle per odlingssäsong (juni till september). Den årliga intäkten för huvudscenariot blev 
455 100 kronor per år, medräknat det reningsverket antas betala för den koldioxidminskning 
algodlingen medför. Genom att alternera råoljepriset och utsläppsrättspriset togs fyra 
grundscenarion fram. Det utgicks ifrån att anläggningen tas i bruk år 2017 och en resultaträkning 
för en sjuårsperiod utfördes utifrån den årliga intäkten, framräknad grundinvestering och 
framräknade driftskostnader.  Det årliga resultatet visade sig vara negativt eller strax över noll för 
samtliga fyra scenarion samt för huvudscenariot. Först vid ett försäljningspris på 10,8 kronor per 
liter blev projektet lönsamt med ett positivt nuvärde beräknat på sju år och en internränta på 15 
procent. Återbetalningstiden beräknades till max fyra år.   
 
Huruvida ett premiumpris på 10,8 kronor per liter, flera kronor högre än det som ansågs vara 
konkurrenskraftigt, är möjligt att ta betalt för det algbaserade biojetbränslet är osäkert. Utifrån 
uppskattad kostnads- och intäktsbild är dock detta ett måste för att produktionen skall vara 
lönsam. I annat fall krävs externa förändringar såsom exempelvis kraftigt höjda råoljepriser, 
forskningsframsteg och effektiviseringar för framställningen av algbiodrivmedel eller att 
ytterligare politiska styrmedel gynnar biodrivmedel. Miljökostnader och miljövinster med en 
algbaserad biodrivmedelsproduktion samt förslag på ytterligare effektivisering av produktionen 
är vidare forskningsområden som denna rapport ämnar ligga till grund för.  
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1 Introduktion 
 
Dagens luftfart drivs av fossila drivmedel, vilket innebär utsläpp av koldioxidgaser, svavel, 
kväveföreningar och andra skadliga ämnen. Ett ytterligare problem med det fossila 
drivmedelsberoendet är det faktum att det är en ändlig resurs och att det idag finns en trend med 
stigande oljepriser. Biodrivmedel framställda av alger skulle kunna vara ett intressant alternativ 
till dagens fossila drivmedel och biodrivmedel från landbaserad produktion. (Egelhofer, 2008) 
 
Alger har fördelen att de kan odlas i vatten och i anläggningar på icke odlingsbar mark och 
konkurrerar därmed inte med övrigt jordbruk. Dessutom har alger en hög tillväxttakt, högt 
oljeinnehåll och har förmågan att ta upp koldioxid från sin omgivning och därigenom få en 
positiv miljöpåverkan. (Chisti, 2007)  
 
I dagens läge finns flera testanläggningar och i viss utsträckning även kommersiella 
produktionsanläggningar som odlar, skördar och omvandlar alger till biodrivmedel. Flera 
organisationer och större företag har investerat i vidareutveckling av dessa tekniker och 
algbaserat biodrivmedel tros ha goda framtidsförhoppningar att kunna tillgodose en del av 
flygindustrin framtida bränslebehov. (Ergon, 2009) Dock återstår mycket forskning på området 
för att produktionen ska bli energieffektiv och för att denna typ av biodrivmedel ska bli 
konkurrenskraftigt. Som en del av åtgärderna för att uppnå EU:s klimatmål kommer 
flygbranschen att från år 2012 ingå i EU:s handelssystem med utsläppsrätter. (Tilldelning till 
flygsektorn, 2011) Detta är ett incitament att blanda in en viss andel biodrivmedel i dagens 
flygmotorer, vilket kommer att öka efterfrågan på biojetbränsle.  
 
 
1.1 Syfte  
 
Syftet med denna rapport var att skapa en bred bild av marknadspotentialen för biodrivmedel för 
flyg och hur alger kan förädlas till biojetbränsle för att tillfredsställa en del av denna växande 
marknad. Denna rapport ämnar därefter ligga till grund för den vidare forskning som behövs för 
att gå mer in på djupet kring varje steg i tillverknings- och förädlingsprocesserna. 
 
 
1.2 Mål  
 
Målet med rapporten var att utföra en lönsamhetsanalys kring möjligheterna att producera 
algbaserat biojetbränsle i Sverige. Med utgångspunkt i en litteraturstudie, med fakta om dagens 
olika testanläggningar och alternativ på tekniker för att tillverka biodrivmedel av alger, skulle 
algtyp, plats och teknik som lämpar sig för att skapa en ekonomiskt och miljömässigt hållbar 
produktion väljas. Utifrån detta skulle kostnader uppskattas. Därefter var målet att undersöka 
huruvida detta är en attraktiv marknad att befinna sig på och vad marknadens efterfrågan skulle 
skapa för prisbild kring produkten algbaserat biodrivmedel för flyg. Påverkan ifrån politiska 
styrmedel skapad av internationella framtida klimatmål, liksom framtida uppskattningar av 
råoljepriser, var en viktig del att ta in vid förutsägelser om framtida priser på det algbaserade 
biojetbränslet. Genom att göra detta skulle potentiella intäkter uppskattas. Dessutom var målet 
att den föreslagna affärsverksamheten skulle ha en positiv miljöpåverkan. 
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1.3 Projektplan och metod  
 
Gantt-schemat för projektet redovisas i Appendix A. Under arbetes gång har denna plan delvis 
inte följts, eftersom den ursprungliga planen att upprätta en modell för en optimering av 
framställningsprocessen har frångåtts till förmån för ett fokus på de ekonomiska faktorerna. 
Detta arbete består utav en litteraturstudie, en fallstudie, en modell, samt efterföljande 
presentation av resultat och en diskussion. Faktasökning i databaser och i sökmotorer på 
Internet, intervjuer samt ett studiebesök på Käppala reningsverk ligger till grund för 
litteraturstudien. Den energitekniska rapportdatabasen ETDE (Energy Technology Data 
Exchange) har används i stor utsträckning, liksom hemsidor tillhörande myndigheter såsom 
Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Regeringskansliet. Dessutom har mycket fakta kring 
algproduktion kunnat hämtas från hemsidor tillhörande företag verksamma i 
algodlingsbranschen och biodrivmedelsbranschen i stort. Intervjuer har skett via mail, telefon 
och möten och det har strävats efter att finnas en bredd i intervjuvalen. SAS miljöchef och en 
representant från Shell har intervjuats för att undersöka marknaden, en processingenjör på 
Käppala reningsverk har intervjuats i syfte att få information om reningsprocessen och 
avloppsvattnet och en forskare på området algbaserat biodrivmedel har intervjuats i syfte att lära 
mer om algers odlingsvillkor och vidare förädling till drivmedel.  Vidare har två examensarbetare 
som uppfört en provanläggning för att rena avloppsvatten i Melbourne i Australien intervjuats 
för att bistå med ytterligare information om hur tekniken för algtillväxt i avloppsvatten och algval 
som stödjer en effektiv avloppsvattenrening går till. Med stöd i litteraturstudien har därefter olika 
delmodeller använts för att kunna utföra en lönsamhetsanalys. Excel har varit arbetsredskapet 
för att kunna utföra beräkningar och med hjälp av extrapolation rita kurvor och kunna förutsäga 
priser. Genom ramprojektmöten och övrig dialog med elever inom ramprojektgruppen och 
handledare har ytterligare idéer och omarbetningar möjliggjorts.  
 
Resultatet av detta arbete var att upprätta en lönsamhetsanalys. För att denna lönsamhetsanalys 
skulle kunna utföras krävdes det att aktiva val fattades kring vilken algart som skall odlas, i vilken 
typ av odlingssystem detta skall ske och kring hur dessa skall skördas och vidare förädlas. Trots 
att litteraturbakgrunden låg till grund för dessa beslut innefattar dessa beslut en naturlig andel 
subjektivitet, då de är att betrakta som kvalificerade avvägningar. På grund av detta har ett avsnitt 
”fallstudie” lagts till i syfte att verka som en brygga mellan litteraturstudien och modellen.  
 
 
1.4 Avgränsningar  
 
Ett krav på den färdiga algbaserade produkten som ska framställas är att den kan användas som 
drivmedel i flygmotorer. En ytterligare begränsning är att endast produktionsmöjligheter i 
Sverige behandlades.  
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2 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudien ligger till grund för fallstudien och modellen. 
 
 
2.1 Problembild 
 
Dagens luftfart drivs av fossila drivmedel, vilket har varit fallet ända sedan flygplanets 
introduktion i början av 1900-talet. Eftersom olja under lång tid har varit förhållandevis 
lättillgängligt och kunnat användas till en låg kostnad har det inte funnits några större behov av 
substitut. Hela luftfartsindustrin har därför utvecklats kring oljeanvändningen och är idag fast i 
ett beroende av fossila drivmedel. Beroendet är problematiskt dels eftersom de fossila 
tillgångarna är en ändlig resurs och dels eftersom användningen utav fossila drivmedel innebär 
utsläpp av miljöfarliga ämnen och växthusgaser, där sistnämnda enligt majoriteten forskare bidrar 
till klimatförändringar. (Egelhofer, 2008)  
 
 
2.1.1 Ändlig resurs  
 
Fossila bränslen, vilket innefattande olja, kol och naturgas, är i princip att betrakta som en ändlig 
resurs. Dessa skapas kontinuerligt, men människan använder dem i mycket högre takt än vad det 
skapas nytt; processen för bildandet av fossila bränslen tar hundratusentals år. Olja, kol och 
naturgas är resultatet av växt- och djurrester som inte har förmultnat fullständigt, sjunkit till 
havets botten och under högt tryck omvandlats till vad det är idag. I och med industrialiseringen 
vid 1800-talets mitt ökade användningen av fossila drivmedel dramatiskt. Fossila drivmedels 
många fördelar vid den här tiden, såsom dess låga pris och bra drivmedelsegenskaper, ledde till 
att nya samhällsinnovationer utvecklades kring denna drivmedelsform vilket har format 
infrastruktur och industri i vårt samhälle ända fram till nutid. (Kaufmann, 2010) Tidigare har 
man i stadig takt hittat stora fyndigheter där råolja relativt enkelt och billigt kunnat utvinnas. På 
senare år har dock upptäckten av nya intressanta oljereserver minskat medan drivmedelsbehovet 
i världen ökat. Totalt sett finns det många källor till fossilt drivmedel kvar, men källorna är 
överlag allt mindre, mer otillgängliga och råvarorna kräver mer förädlingsarbete då oljan i allt 
större utsträckning utvinns ur exempelvis oljesand. Den ökade efterfrågan samt den allt mer 
kostsamma utvinningen har lett till ökade oljepriser. Den stora frågan är därför inte om 
oljereserverna kommer ta slut, utan hur länge till det är kommersiellt gångbart. Denna trend har 
lett till ett omvandlingstryck, vilket öppnar upp för substitut till fossila drivmedel och gör dem 
mer konkurrenskraftiga. (Storm, 2011) 
 
 
2.1.2 Miljöeffekter 
 
Människans användning av fossila drivmedel innebär en stor miljöpåfrestning. Med dagens 
flygdrivmedel är flygtrafiken det transportsätt som har störst miljöpåverkan per 
passagerarkilometer. (Baier, 2008) Vid förbränningen av flygdrivmedel uppstår koldioxid, 
kväveoxider, svaveloxider, vattenånga och aerosoler. Genom utsläppen av växthusgaserna 
koldioxid och vatten bidrar flyget till den förstärkta växthuseffekten. Koldioxidutsläppen är extra 
problematiska på grund av dess långa uppehållstid i atmosfären på 100 år. Kväveoxider orsakar 
en ökning av växthusgasen ozon i övre troposfären och nedre stratosfären, men bryter samtidigt 
ned växthusgasen metan. Den samlade effekten från kväveoxidutsläppen resulterar dock i en 
förstärkt växthuseffekt. På högre höjder innebär dock kväveoxidutsläppen en nedbrytning av det 
livsviktiga ozonlagret. Utsläppen av svaveloxider orsakar försurning men har också en effekt på 
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växthuseffekten. Svaveloxid orsakar bildandet av sulfatpartiklar som tillsammans med 
kolpartiklar från utsläppen hindrar inkommande solljus. Partiklarna fungerar också som 
kondensatorkärnor för vattenånga. (Töpfer, 2000) 
 
Flygtrafiken har expanderat för var år som ett resultat av den ekonomiska tillväxten. Sedan 1960 
har passagerartrafiken växt med nära nio procent per år. (Töpfer, 2000) Det innebär att flygets 
utsläpp ökar påtagligt. Mellan åren 1990 och 2003 ökade utsläppen från EU:s internationella 
flygtrafik med så mycket som 73 procent. Det är en oroväckande utveckling. Idag utgör 
flygtrafiken cirka 3,5 procent av det totala mänskliga bidraget till den ökade växthuseffekten. 
Användningen av fossila drivmedel är alltså inte förenlig med en hållbar utveckling inte bara på 
grund av att det är en ändlig resurs, men också på grund av den negativa miljöpåverkan den för 
med sig. (Töpfer, 2000) 
 
 
2.2 Biodrivmedel idag 
 
Det är uppenbart att det behövs ett substitut till dagens fossila drivmedel. Den förstärkta 
växthuseffekten och de allt knappare tillgångarna av fossila råvaror har lett till ett sökande efter 
ett hållbart alternativ. Den stora efterfrågan på alternativa drivmedel har lett till utvecklandet av 
biodrivmedel och det finns idag en rad olika varianter; bioetanol, biogas, biodiesel samt 
biojetbränsle. (Förnybara drivmedel, 2011) Vid produktionen av biodrivmedel medföljer dock ett 
antal problem. I och med den ökade efterfrågan av biodrivmedel ökar efterfrågan av basråvaran 
som krävs för produktionen. Det innebär att allt större arealer tas i anspråk för odling vilket leder 
till oro för ökade halter gödningsmedel och bekämpningsmedel, konflikt med 
livsmedelsproduktionen, markerosion samt minskad biologisk mångfald. Dessutom är många av 
de basråvaror som används idag inte tillräckligt energieffektiva. Få studier hittills visar att 
användningen av dessa råvaror för att producera biodrivmedel innebär en minskad 
miljöpåverkan. Dessutom är mängden idag otillräcklig. Om USA:s samtliga majs- och 
sojatillgångar skulle omvandlas till drivmedel skulle endast tolv procent av bensin- och sex 
procent av drivmedelbehovet uppfyllas. Dessutom är det bara vissa av dagens biomassaråvaror 
som kan förädlas till biodrivmedel som uppfyller de höga kraven som ställs på biojetbränsle. Det 
finns alltså ett behov av en vidareutveckling av biodrivmedel. (Subhadra, 2009)  
 
 
2.3 Andra generationens biodrivmedel  
 
Biodrivmedel delas in i första generationens och andra generationens biodrivmedel. Olika 
drivmedel som kan produceras är etanol, biogas, biodiesel och biojetbränsle. Första 
generationens biodrivmedelsproduktion tillverkas främst av oljerika växter såsom raps, soja, majs 
och palmolja. I Sverige odlas främst raps, men de stora svenska oljeföretagen köper även in 
biodrivmedel baserat på andra växter.  Första generationens biodrivmedel har blivit kritiserade 
för att ta mycket odlingsbar mark i anspråk, och därmed konkurrera med matproduktionen. 
Vidare är det svårt att skala upp produktionen av dessa så mycket som det skulle krävas för att 
kunna tillfredsställa en betydande del av drivmedelsbehovet.  Dessutom har första generationens 
biodrivmedel inte varit särskilt väl lämpade som drivmedel för flygplan. Istället är nu andra 
generationens biodrivmedel under utveckling. Andra generationens biodrivmedel innefattar 
bland annat produktion från alger, oljerika växter såsom jatropha, salicornia och camelina samt 
från skog och skogsrester. (Drivmedel, 2011) 
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2.3.1 Jatropha 
 
Jatropha är en buske med fettrika frön som i varmare klimat både växer vilt och odlas. Fröna är 
oätliga och kan ha fetthalter på upp till 40 procent. (Jatropha, 2011) Växten har de stora 
fördelarna att den kan överleva torka och att den kan odlas på mark som ej passar till vanlig 
spannmålsodling. Genom att odla den i utvecklingsländer blir produktionskostnaderna billigare 
samtidigt som möjlighet finns att stödja lokala småföretagare. Växten tros ha potential att 
kommersiellt kunna omvandlas till biodrivmedel som kan användas i flygmotorer. Flera 
testflygningar har gjorts med jatropha inblandat i flygbränslet, så som i Air New Zealands 
testflygning i december 2008 med 50 procents jatrophainblandning. (Air NZ biofuel test flight a 
success, 2008) Det är svårt att förutsäga hur stor, om ens någon, andel av 
flygdrivmedelsmarkanden som kommer baseras på jatropha inom de närmsta 10-20 åren. Dock 
kan sägas att det i dagsläget görs stora investeringar på att förädla buskväxten och utöka 
odlingarna (Jatropha, 2011), vilket gör att jatropha skulle kunna komma att bli en betydande 
konkurrent till alger som råvara till biodrivmedel.  
 
 
2.3.2 Camelina 
 
Oljefröväxten camelina har odlats i tiotals år för tillverkning av djurfoder och biodrivmedel. Ett 
av de idag allra störst företagen som odlar camelina för biodrivmedeltillverkning är det 
amerikanska företaget Great Plains Oil & Exploration. Växten tar inte alltför bördig odlingsmark 
i anspråk och behöver inte stora mängder vatten och tillförd näring. (Camelina - The oil of the 
future, 2011) 
  
 
2.3.3 Salicornia 
 
Salicornia är även den en växt med högt oljeinnehåll, som dessutom klarar av att växa trots högt 
saltinnehåll i vattnet den tar upp. Fröna från Salicornia innehåller höga halter omättade fetter, 
cirka 30 procent. (Shay, 1992)  Det finns odlingsanläggningar i Eritrea och i nordvästra Mexiko. 
Företaget som äger odlingen i Mexiko menar på att produktionen kan uppnå mellan 850 och 950 
liter biodrivmedel per odlad hektar. (Cleantech, 2011) 
 
 
2.3.4 Skogsråvara 
 
Sverige är ett skogsrikt land och det finns därför förhoppningar på att kunna tillverka drivmedel 
av trä och restprodukter från skogsindustrin. Ett företag som kan komma att producera 
betydande mängder biodrivmedel i framtiden är Domsjö Fabriker. Företaget har gått från att 
vara ett traditionellt massabruk till avancerat bioraffinaderi som producerar etanol, lignosulfonat 
och specialcellulosa, och flera andra traditionellt sett oljebaserade produkter. Nu görs försök för 
att få lönsamhet i att producera DME1

 

 av svartlut. I dagens läge bränns svartluten i fabrikens 
sodapannor och ger ånga som i sin tur skapar främst värme. Förhoppningar finns att DME-
produktionen skall vara igång till år 2013. (Gästföreläsning med Staffan Laestadius i kursen 
Energiföretagande på KTH, 2011) Genom förgasning omvandlas träråvaran till bränslen såsom 
metanol, Fischer-Tropsch-bränsle, metan och vätgas. (Lundqvist, 2010)  

                                                           
1 Dimetyleter, gasformigt bränsle som kan användas i modifierade dieselmotorer (Gästföreläsning med Staffan 
Laestadius i kursen Energiföretagande på KTH, 2011) 
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Dock kan det argumenteras för att det inte alltid är den mest energieffektiva användningen att 
omvandla fast biomassa till flytande. En bättre användning av vedråvara skulle därför kunna vara 
att producera värme eller el i exempelvis värmekraftverk. (Åka, 2009) Finare delar av träet har 
dessutom den alternativa användningen att istället kunna användas för produktion av mer virke 
och papper. Enligt Leif Brodén, verkställande direktör på skogskoncernen Södra, är det 
exempelvis bättre att istället bygga fler trähus och på så sätt spara in på energi som annars hade 
gått åt till cementtillverkning. (Energiskog ger mest drivmedel, 2007) Visst hopp ges dock åt 
svartlut, en naturlig restprodukt från skogsindustrin som bildas då vedflis kokas till massa, att 
kunna användas till att producera biodrivmedel av. Detta kan göras exempelvis med Fischer-
Tropsch-metoden, men är dock inte heller kommersiellt gångbart ännu. (Karlsson, 2007)  

 
 

2.3.5 Biodrivmedel från alger 
 
Alger har historiskt sett länge varit av intresse på grund av dess höga protein- och energiinnehåll 
och har under flera århundraden odlats som mat. Senare har dessutom möjligheten att tillverka 
biodrivmedel uppmärksammats och lett till konstruerandet av provanläggningar för 
algproduktion i detta syfte (Demirbas, 2009). 
 
Tyska forskare började under andra världskriget att storskaligt odla alger i öppna dammar, då för 
att utnyttja proteinet i algerna. I USA började The Stanford Research Institute inte långt därefter 
(1948-1950) att bygga relativt stora testanläggningar och forska kring algers egenskaper. Dock var 
det inte förrän under oljekriserna på 1970-talet som algerna på rikligt började uppmärksammas 
som en potentiell källa till drivmedel för att ersätta olja med. Extrema prisökningar på råolja 
såsom 400 procent på sex månader (1973-1974) (Kaufmann, 2010) satte utvecklingen av 
alternativa biodrivmedel i större fokus. Priserna har sedan 1970-talet gått ner för att sedan stiga 
igen, men satsningar på forskning om alger som biodrivmedel förutspås fortsätta att stiga. 
(Demirbas, 2009) 
 
 
2.4 Alger 
 
Alger är ett brett samlingsnamn för de organismer som utvinner energi genom fotosyntesen och 
normalt lever i vatten eller andra fuktiga miljöer. Inom denna breda definition faller även de så 
kallade cyanobakterierna. (Classification of Algae, 2011) 
 
Alger har en enorm artrikedom och de är därmed även mycket varierade i sina egenskaper, både i 
vad de har för behov för gynnsam tillväxt och i sin sammansättning som färdig alg. Basfaktorer 
som alla alger behöver är vatten, koldioxid, mineraler och ljus.  
 
 
2.4.1  Algers klassificering 
 
Alger är bland de allra första livsformer som skapades på jorden och uppvisar idag en enorm 
artrikedom med tusentals olika sorter. Klassificeringen av alger är invecklad och oenighet råder 
om de exakta definitionerna av arterna. I princip används samma regelverk som vid 
artindelningen för växter, och alger delas in i olika grupper baserat på egenskaper såsom dess 
färg, celldelningsprocess och fotosyntes. (Classification of Algae, 2011) En övergripande 
indelning görs i mikroalger och makroalger, där makroalger är de flercelliga algerna (såsom 
vanligt sjögräs och tång) och mikroalger är encelliga och därmed också i mikroskopisk 
storleksordning. Makroalger kan baserat på dess pigment delas in i tre breda grupper: brunt 
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sjögräs (Phaeophyceae), rött sjögräs (Rhodophyceae) och grönt sjögräs (Chlorophyceae). (Ayhan 
Demirbas, 2009) Mikroalger är de som kan användas för biodrivmedelsframställning, och tycks 
ha en mer effektiv fotosyntes än landlevande växter. De tre viktigaste klasserna av mikroalger 
sett till förekoms är diatomerna (Bacillariophyceae), de gröna algerna (Chlorophyceae) och de 
gyllene algerna (Chrysophyceae). (Demirbas, 2009) Alger kan vidare delas in i grupper baserat på 
deras klorofyllinnehåll. Huvudgrenar av alger visas i Tabell 1. 
 
 
Tabell 1: Klassificering av algsläkten baserat på klorofyllinnehåll (Classification of Algae, 2011) 
Algsläkte Klorofyll 
Chromista (Inkluderar bruna 
alger, gyllene alger och 
diatomer) 

Innehåller klorofyll A och C 

Röda linjen Innehåller endast klorofyll A 
Dinofragellater Innehåller klorofyll A och C2 
Gröna linjen Relaterade till växter och 

innehåller klorofyll A och B 
 
 
Som kan ses i Tabell 1 så har alger flera olika sorters klorofyll, fler varianter än vanliga 
landlevande växter. Vanliga växter har endast klorofyll A och B, medan klorofyll C endast 
förekommer i alger. (Algae, 2011) Ett ytterligare sätt att klassificera alger är baserat på dess 
levnadsmiljö, vilket visas i Tabell 2. 
 
 
Tabell 2: Klassificering av algsläkten baserat på livsmiljö (Classification of Algae, 2011) 
Algsläkte Levnadsmiljö 
Hydrophilus Vattenlevande, fritt flytande 
Edaphic  Landlevande, på eller under ytan av land  
Aerial Alger som inte växer i vatten eller på ytnivå på 

land. Återfinns på träd, väggar, vajrar, klippor, 
djur med mera 

Cryophytic alger På is eller snö 
Symbionter Alger som lever i symbios med andra växter. 

(såsom exempelvis i symbios med svampar) 

 
 
Som Tabell 2 visar så kan alger leva i en stor variation av olika fuktiga miljöer. Vad det gäller 
mikroalger underlättar algers tålighet produktionsmöjligheterna: mikroalger kan leva både i söt- 
och saltvatten vilket minimerar begränsningar på odlingsplats. (Algae, 2011)  
 
Intressant att se från Tabell 1 och Tabell 2 tillsammans är dock att alger kan klassificeras på olika 
sätt – det finns ännu fler klassificeringar – beroende på vilken egenskap hos algen som fokus 
ligger på. Algers olika egenskaper blir i allra högsta grad intressant för val av alg att odla till 
biodrivmedelsproduktion. En avvägning måste alltid göras för vilken av en algs egenskaper som 
är mest relevant för en viss odlingsanläggning. (Algae, 2011)  
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2.4.2 Algers potential 
 
Idag finns förhållandevis storskalig landbaserad odling av raps, majs och andra råvaror för att 
producera biodrivmedel. Dock upptar detta odlingsbar mark som annars kunnat användas för 
odling av livsmedel, och forskning visar att det är mycket svårt att kunna utöka produktionen så 
pass mycket att biodrivmedel av den här typen på allvar ska kunna konkurrera med fossila 
drivmedel. (Chisti, 2007) 
 
Som visas i Tabell 3 så har alger utrymmesmässigt potential att ersätta fossila drivmedel. Alger 
har den stora fördelen att de kan odlas både i naturliga dammar och i tankar, både i söt- och 
saltvatten, och de upptar därmed inte nödvändigtvis värdefull odlingsbar mark. (Chisti, 2007) 
  
 
Tabell 3: Jämförelse mellan ett urval biodrivmedelskällor (Chisti, 2007) 
Odlingsväxt Utvunnen olja 

(l/ha) 
Krävd landarea   (M 
ha)a 

Procent av USA:s 
existerande 
odlingsbara landyta 
(%)a 

Majs 172 1540 846 
Sojaböna 446 594 326 
Canola 1190 223 122 
Jatropha 1892 140 77 
Kokosnöt 2689 99 54 
Palmer (palmolja) 5950 45 24 
Mikroalger b 136,900  2 1.1 
Mikroalger c 58,700 4.5 2.5 
a För att möta 50 % av USA:s transportbehov 
b 70 % olja (av vikten) i biomassa 
c 30 % olja (av vikten) i biomassa 
 
 
Mikroalger växer mycket fort, enligt många forskare är det den snabbast växande organismen 
(Demirbas, 2009), och de kan vanligtvis fördubbla sin biomassa inom 24 timmar. (Chisti, 2007) 
Då algen förökar sig och utför sin fotosyntes tar den dessutom upp koldioxid från omgivningen. 
Detta innebär att drivmedel av alger likt andra biodrivmedel genererar betydligt lägre 
koldioxidutsläpp än fossila drivmedel. Detta tillsammans med dess höga oljeinnehåll gör 
biodrivmedel producerat av alger till en mycket intressant framtidsmöjlighet. Oljeinnehållet i 
mikroalger kan vara så högt som 80 procent (vid torr biomassa). (Chisti, 2007) Oljenivåer på 20-
50 procent är vanliga, se Tabell 4. 
 
  



19 
 

Tabell 4: Oljeinnehåll i ett urval mikroalger (Chisti, 2007) 
Mikroalg Oljeinnehåll (% av torr vikt) 
Botryococcus braunii 25-75 
Chlorella sp. 28-32 
Crypthecodinium cohnii 20 
Cylindrotheca sp. 16-37 
Dunaliella primolecta 23 
Isochrysis sp. 25-33 
Monallanthus salina >20 
Nannochloris sp. 20-35 
Nannochloropsis sp. 31-68 
Neochloris oleoabundans 35-54 
Nitzschia sp. 45-47 
Phaeodactylum tricornutum 20-30 
Schizochytrium sp. 50-77 
Tetraselmis sueica 15-23 
 
 
Vid odling av alger för att framställa biodrivmedel betraktas egenskaper såsom tillväxttakt, 
oljeinnehåll och temperaturkrav. (Chisti, 2007) Passande tillväxttemperatur beror på algtyp, men 
generellt kan sägas att temperaturer lägre än 16 grader Celsius hämmar tillväxt medan 
temperaturer på över 35 grader Celsius är dödliga för många algarter. Alger kräver ljus men för 
starkt belysning kan vara skadligt. (Algae, 2011)  
 
 
2.5 Tillväxtanläggningar 
 
Det finns olika typer av tillväxtanläggningar beroende på vilken typ av alger som odlas och om 
låga kostnader eller snabb algtillväxt prioriteras. Tillväxtanläggningar delas in i öppna 
anläggningar och slutna anläggningar, så kallade fotobioreaktorer. (Demirbas, 2009)  
 
 
2.5.1 Öppna anläggningar 
 
Det äldsta och mest beprövade sättet att odla alger i är i öppna dammar. (Demirbas, 2009) Dessa 
system delas in i naturliga vatten (såsom sjöar) och artificiella (såsom artificiella dammar eller 
öppna behållare). (Owende, 2009) Den vanligaste formen av öppna system är så kallade 
”raceway–dammar”. Typiskt utformas dessa system i betong, men även dammar som endast 
består av packad jord täckt med plast förekommer. Dessa är designade som en sluten ovalformad 
loop, i vilken paddelhjul används för att cirkulera och blanda algerna och näringsämnena. 
(Demirbas, 2009) Dessa system opererar vanligtvis fortlöpande under dagtid, med algceller och 
näring som tillförs, cirkuleras runt i loopen där koldioxid upptas och sedan skördas därefter (se 
Figur 1). (Owende, 2009) Paddelhjulen fortsätter dock omrörningen dygnet runt för att förhindra 
stagnation. (Demirbas, 2009) Koldioxidbehovet tillfredställs i de flesta fall genom upptag från 
omgivningen genom den öppna ytan (Owende, 2009), men man kan även leda vatten från ett 
närbeläget område med högre koldioxidinnehåll (såsom avloppsvatten) in i systemet. Raceway-
dammar är i regel endast några tiotals centimeter djupa, runt 15 till 30 centimeter, för att säkra att 
även alger på alla djup nås av tillräckligt ljus. (Demirbas, 2009) Storleken på raceway-dammar 
brukar anges i ytarea, eftersom solbelyst yta till mycket stor del avgör hur mycket algmassa 
anläggningen kan producera. Då öppna anläggningar av detta slag funnits sedan 1950-talet är 
tekniken idag välutvecklad (Owende, 2009). Genom att noggrant kontrollera temperatur och 
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andra faktorer kan raceway-dammar komma upp i mycket höga nivåer av koldioxidutnyttjande; 
så höga som 90 procent eller högre. (Demirbas, 2009) 
 

 
Figur 1: En öppen odlingsanläggning, så kallad raceway-damm, där algmassa cirkuleras runt med hjälp av 
paddelhjul. Solljus, koldioxid, vatten och näringsämnen tillförs så att algmassan växer och en del av den därefter 
kan skördas vid slutet av loopen. (Demirbas, 2009) 
 
 
Raceway-dammar är billigare att bygga och att ha i drift än slutna system såsom fotobioreaktorer, 
men de har inte lika hög biomassaproduktivitet per ytarea som dessa. Som en följd av att en 
raceway-damm är öppen, varierar temperaturen med skiftande årstid och tid på dygnet. Algerna 
som odlas bör därmed vara väl anpassade för att kunna klara vissa svängningar i temperatur. 
(Chisti, 2007) Systemets produktivitet kan dessutom påverkas negativt av inkräktande algarter 
som försämrar förutsättningarna för den önskade artens tillväxt. (Chisti, 2007) Ett sätt att 
bibehålla en enda algkultur i systemet är att skapa en för de flesta organismer ogästvänlig miljö i 
dammen, så att endast vissa speciella algarter klarar av den. Det är endast några algarter som har 
önskvärd tillväxt i extrema förhållanden. (Owende, 2009) 
 
 
2.5.2 Slutna anläggningar 

 
Ett alternativ till algodling är att detta sker i ett slutet system, så kallade fotobioreaktorer, vilket 
leder till ökad kontroll jämfört med en öppen odling. I en sådan algodling kan 
odlingsförhållandena förbättras eftersom såväl tillfört ljus, tillförd näring och vilka algsorter som 
tillåts existera i odlingen strängt kan kontrolleras. Dessutom kan av anläggningen förbrukade 
resurser, såsom algernas näringsupptag, enklare uppskattas och mätas. Fotobioreaktorer 
möjliggör väsentligt högre produktivitet än ett öppet system med motsvarande reaktorvolym - 
enligt somliga forskare upp till fem gånger mer. (Schenk, 2008) Slutna anläggningar reducerar 
användningen av vatten, kemikalier och ljus. Dock har slutna system den stora nackdelen att de 
är mer kostsamma än öppna odlingar. (Posten, 2009) 
 
I ett slutet system återanvänds vatten efter filterrening. Främst används biologisk filtrering, även 
om kemisk och mekaniska filtrering existerar. Filtret är betydelsefullt för att kunna bibehålla rätt 
vattenkvalitet. (Algae, 2011) Skörden kan ske så att alla alger skördas på en gång och ersätts med 
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en ny odling, eller kontinuerligt. Det kontinuerliga fallet ställer höga krav på att alla halter och 
temperaturer har rätt värden. (Posten, 2009) 
 
Fotobioreaktorer kan anta en mängd olika former: rörformade, platta och påsar. (Posten, 2009) 
En röranläggning består av en uppsättning plast- eller glasrör förslagsvis så som Figur 2 visar. 
 

 
 

Figur 2: Sluten odlingsanläggning, i detta fall en rörformad där algmassan med luftpump pumpas runt i 
solbelysta rör.  Koldioxid och ytterligare ämnen som behövs för tillväxt tillförs i början av systemet och algmassan 
skördas vis slutet av rörsystemet. (Owende, 2009) 
 
 
Ljus tas upp genom rören, som kan vara arrangerade horisontellt, vertikalt, sluttande eller som en 
spiral. (Owende, 2009) Rörens tjocklek är generellt sett max en decimeter för att en effektiv 
ljustillförsel ska kunna ske. (Chisti, 2007) Då de allra flesta mikroalger kräver ljus, men samtidigt 
ej får utsättas för starkt ljus, bör ljustillförseln i många fall försöka regleras. Mikroalgerna 
cirkuleras runt i systemet antingen med hjälp av en mekanisk pump eller genom luftsug.  På sin 
väg runt, se Figur 2, mixas algblandningen och utväxlar koldioxid och syre med en 
ventilationsgas. (Owende, 2009) Möjligheterna att göra rörformade fotobioreaktorer storskaliga 
begränsas av att variationer i pH-värde och temperatur på olika delar i röret inte får bli för stora, 
samtidigt som en tillräckligt hög och jämnt fördelad koldioxidhalt måste upprätthållas och 
syrehalten begränsas. I en sluten fotobioreaktor kan syrehalterna komma att stiga mycket kraftigt 
och de kan bli så höga som uppåt tio gram syre per kubikmeter och minut. (Chisti, 2007) 
Rörformade anläggningar anses dock ha fördelen att de, då de ordnas på lämpligt vis utomhus, 
kan exponeras för mycket solljus. (Owende, 2009)  
 
Den typen av fotobioreaktorer som längst används kommersiellt är de platta, vilka har den stora 
fördelen att optimera belyst område. Även med en trögflytande algmassa uppnås högt ljusupptag: 
alger ned till fem millimeters djup kan ta tillvara på strålarna för att kunna utföra fotosyntesen. 
Att algerna inte mixas i samma utsträckning som i rör leder dock till ojämna nivåer av pH-värde, 
koldioxid och syre, vilket har negativ påverkan på tillväxttakten. (Owende, 2009) 
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2.5.3 Jämförelse av olika odlingsanläggningar 
 
I Tabell 5 visas en jämförelse mellan en fotobioreaktoranläggning och en raceway-damm. Detta 
är två exempel på faktiska anläggningar (med snarlika produktionsmängder) som uppförts, och 
där de olika variablarna anpassats till den storlek som de skulle haft om anläggningarna skulle ha 
producerat precis lika mycket. Från tabellen kan man se att det genom odling i en fotobioreaktor 
producerar betydligt mer kilogram algmassa per kubikmeter per dag, ca 13 gånger mer, än genom 
odling i racewaydammen. Detta beror till stor del på den högre biomassakoncentrationen, som är 
cirka 28 gånger högre. En nackdel med tabellen är att den inte redovisar några kostnader. Den 
högre produktiviteten i fotobioreaktorer har ett högre pris: energiåtgången för en fotobioreaktor 
är cirka tio gånger högre än för en raceway-damm och kostnaden för att bygga en storskalig 
fotobioreaktor är ofta 100 till 200 gånger högre än för en raceway-damm. (Weissman, Goebel, & 
Benemann, 1998).  
 
 
Tabell 5: Utvärderingar av olika variabler för en fotobioraktor respektive för en raceway-damm. De olika 
produktionsanläggningarna har samma årlig biomassaproduktion. (Chisti, 2007) 
Variabel Fotobioreaktor- 

anläggning 
Raceway-damm 

Årlig biomassaproduktion 
(kg) 

100,000 100,000 

Volymproduktivitet (kg/m3 
per dag) 

1.535 0.117 

Area-produktivitet 0.048a, 0.072c 0.035b 
Biomassakoncentration 
(kg/m3) 

4.00 0.14 

Areabehov (m2) 5681 7828 
Utvunnen olja (m3/ha) 136.9d, 58.7e 99.4d, 42.6e 
Årlig CO2-konsumtion (kg) 183.333 183.333 
Systemgeometri 80 m long tubes; 0.06 m 

tube diameter 
978 m2/pond; 12 m wide, 
82 m long, 0.30 m deep 

Antal enheter 6 8 
a Baserat på anläggningsarea 
b Baserad på faktisk dammarea 
c Baserad på planerad area av fotobioreaktortuber 
d Baserat på 70 % av vikt olja i biomassa 
e Baserat på 30 % av vikt olja i biomassa 
 
 
Tabell 6 visar för- och nackdelar med att odla i fotobioreaktorer respektive att odla i raceway-
dammar. Den största vinningen vid odling i fotobioreaktorer är en kontrollerad odling som 
kräver liten yta. Den största fördelen vid odling i raceway-dammar är att skötseln av odlingen är 
enkel samtisigt som kostnaderna hålls nere. (Owende, 2009) 
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Tabell 6: Fördelar och begränsningar med öppna dammar och fotobioreaktorer (Owende, 2009) 
Produktionssystem Fördelar Begränsningar 
Raceway-dammar Relativt billigt 

Enkelt att rengöra 
Utnyttjar ej odlingsbar 
mark 
Lågt energibehov 
Enkelt underhåll 

Låg biomassproduktivitet 
Kräver stort landområde 
Begränsat till några få 
algarter 
Dålig mixning, belysning 
och CO2-uttnyttjande 
(oftast) 
Algodlingen störs ofta av 
inkräktande algarter och 
andra organismer 

Rörformade 
fotobioreaktorer 

Stort belyst område 
Passande för 
utomhusodlingar 
Relativt billigt 
Bra biomassproduktivitet 

Vissa besvär med algtillväxt 
på sidoväggar 
Föroreningar 
Kräver stort landområde 
Variation i pH, O2 och CO2 

längst rören 
Platta fotobioreaktorer Hög biomassproduktivitet 

Enkel rengöring 
Låg halt av O2-utveckling 
Enkelt att temperera 
Enkel att leda ljus till 
Stor belyst area 
Passande för 
utomhusodlingar 

Svårt att driva storskaligt 
Svårt att kontrollera 
temperaturnivåer 
Lågt hydrodynamiskt 
behov 
Vissa besvär med algtillväxt 
på sidoväggar 
 

Kolonn fotobioreaktorer Kompakt 
Hög massöverföring 
Låg energiåtgång 
Bra mixning  
Enkel rengörning 
Reducerad fotoinhibitation 
och foto-oxidation 

Liten belyst area 
Dyrt jämfört med andra 
dammar 
Skjuvningsbehov 
Komplex konstruktion 

 
 
2.6 Odling i avloppsvatten 
 
Val av vilken typ av vatten algerna ska odlas i kan vara av stor betydelse för odlingens lönsamhet. 
Faktorer så som temperatur och innehåll av näringsämnen måste tas hänsyn till för att uppnå 
maximal tillväxt. Inköp och tillsättning utav näringsämnen och koldioxid är ofta en betydande 
kostnad i konstgjorda algodlingar. I avloppsvatten finns höga halter av de näringsämnen alger 
använder vid tillväxt, samtidigt som det i reningsverkets processer ofta bildas koldioxid som kan 
pumpas in i odlingen. Avloppsvatten är ett alternativ att bedriva odling i som ett steg i 
reningsprocessen av vattnet i ett avloppsreningsverk. (Rening av lakvatten, avloppsvatten och 
reduktion av koldioxid med hjälp av alger, 2009)   
 
I Sverige kan avloppsvattnet delas in i fyra grupper; avlopp från hushåll, avlopp från industrier, 
dagvatten samt dräneringsvatten. De två första kategorierna benämns spillvatten, dagvatten är 
regn- och smältvatten och dräneringsvattnet kommer från dränering av husgrunder. Det 
inkommande avloppsvattnet innehåller olika föroreningar som vattnet måste renas från innan det 
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åter släpps ut i det naturliga kretsloppet. Vattnet innehåller fasta föroreningar, syreförbrukande 
ämnen, biologiskt och kemiskt aktiva ämnen, petroleumprodukter samt växtnäringsämnen. 
Kväve och Fosfor är växtnäringsämnen som huvudsakligen släpps ut från hushållen. Det är 
viktigt att dessa ämnen tas om hand i reningsverket för att motverka övergödningen av Östersjön 
och Sveriges vattendrag och sjöar. (Nordström, 2007) 
 
För att rena avloppsvattnet krävs en avancerad process med fler olika reningssteg. Käppala 
reningsverk är ett exempel på ett reningsverk som bedriver en effektiv rening av stora 
vattenmängder. Käppala tar emot vatten från stora delar av Stockholmsområdet med ett inflöde 
motsvarande sju badkar i sekunden, vilket är ett inflöde på 55 miljoner kubikmeter avloppsvatten 
per år. (Rent vatten, 2011) Käppalas avloppsvatten renas först mekaniskt för att avskilja större 
fasta föroreningar följt av en biologisk samt en kemisk rening, se Figur 3 för en illustration av 
reningsprocessen. När avloppsvattnet anländer till Käppalaverket möter det först silhallen med 
ett järngaller för bortsilning av framförallt toalettpapper men också andra sopor som har spolats 
ner i avloppet. Nästa anhalt är skrubbern som avlägsnar dåligt lukt från föroreningarna. I det 
efterföljande sandfånget avlägsnas sand från vattenmassan för att sanden inte ska störa processen 
i kommande reningssteg. Vattnet förs vidare in i försedimenteringen där vattnet passerar i sakta 
takt så att partiklar hinner sedimentera för att sedan kunna avlägsnas. I det biologiska 
reningssteget renas vattnet från kväve och fosfor. Mikroorganismer tillsätts vattnet, vilka tar upp 
fosforn som näringsämne och kväveföreningarna omvandlas till kvävgas och försvinner ut med 
ventilationsluften. All fosfor går inte åt i den biologiska reningen och resterande mängd fälls 
istället ut med hjälp av järnsulfat, även detta i biobassängen. Slammet som bildas i den biologiska 
reningen sedimenterar i eftersedimenteringsbassängen. Det mesta pumpas sedan tillbaka till 
biobassängen och överskottsslammet tas om hand i slambehandlingen. Slutligen har vattnet nått 
hela vägen till det sista steget vilket utgörs av en sandbädd som vattnet får filtreras genom för en 
sista rening. Sedan är vattnet redo att föras ut på 45 meters djup i Saltsjön. Hela processen tar 
bara ett dygn och åstadkommer en rening som för naturen skulle ha tagit tre månader. 
(Reningsprocessen, 2011) Slammet som har avskilts i sedimenteringsbassängerna bryts ner i 
rötkammare där en gas innehållande 40 procent koldioxid och 60 procent metangas bildas. 
Metangasen tas om hand och säljs som biogas. Biogasen måste minst innehålla 95 procent 
metangas och därav max fem procent koldioxid. Det innebär att Käppalaverket har ett 
koldioxidutsläpp på 2,4 miljoner kubikmeter per år. (Thunberg, 2011) Slam av tillräckligt bra 
kvalitet kan användas som gödsel. (Reningsprocessen, 2011) 
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Figur 3: De olika reningsstegen i Käppala reningsverk (Reningsprocessen, 2011)  
 
 
Avloppsvatten ses allmänt som ett stort miljöproblem, men vattnets höga innehåll av 
näringsämnen innebär att det kan utgöra en bra resurs om det behandlas på rätt sätt. En 
algodling skulle kunna integreras i reningsprocessen, lämpligen i den biologiska reningsfasen. 
Algerna kan då dra nytta av det kväve och fosfor som avloppsvattnet innehåller samtidigt som 
vattnet effektivt renas från näringsämnena. Kostnaden för näringsämnen, som annars skulle få 
tillföras odlingen, uteblir och vatten som avleds till algodlingen renas på samma sätt som det 
ändå skulle gjort i den ordinarie reningsprocessen. Algerna kan dessutom tillgodogöra sig delar 
av de koldioxidutsläpp som uppstår vid rötningsprocessen av slam i exempelvis Käppalaverket 
och kan dessutom reducera mängden tungmetaller i avloppsvattnet. (Rening av lakvatten, 
avloppsvatten och reduktion av koldioxid med hjälp av alger, 2009) Trots ett upptag av 
tungmetaller skulle ett biodrivmedel producerat av algerna inte innehålla skadliga mängder 
tungmetaller. Detta eftersom det inkommande vattnet innehåller låga doser tungmetaller då det i 
Sverige är stränga gränsvärden uppsatta för tillåtet innehåll. (Sari, 2011) I Tabell 7 framgår det 
hur höga halter av tungmetaller avloppsvattenodlade alger har.  
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Tabell 7: Innehållet av tungmetaller i alger odlade i avloppsvatten (Rening av lakvatten, avloppsvatten 
och reduktion av koldioxid med hjälp av alger, 2009) 
Metall Innehåll (mg/kg) 
Arsenik 1,12 
Kadmium 0,122 
Kobolt 3,94 
Crom 7,63 
Koppar 18,4 
Kvicksilver 0,04 
Mangan 190 
Nickel 6,52 
Bly 2,5 
Zink 80,6 
 
 
Alger har odlats i avloppsvatten i USA sedan slutet av 50-talet och har på senare tid testats i flera 
olika anläggningar världen över med framgångsrika resultat. Umeå Energi har nyligen utvecklat 
en teknik för odling av alger i avloppsvatten på taket av ett kraftvärmeverk. Detta projekt är av 
intresse då det belyser möjligheterna för en sådan odling i svenska förhållanden. Målet är att 
genom innehållet av näringsämnen i avloppsvattnet tillgodose algernas behov av kväve och 
fosfor och samtidigt reducera mängden tungmetaller i vattnet. Koldioxidutsläpp från 
kraftvärmeverket reduceras också genom en tillförsel av en förhöjd halt koldioxid till algodlingen 
från kraftvärmeverket. Koldioxid är livsnödvändigt för algerna och de tar därför upp den extra 
tillförseln. Tack vare algernas höga energiinnehåll är Umeå Energis mål att också tillverka 
biobränsle av de färdigväxta algerna. Vid Umeå Energis algodlingar uppnåddes en reduktion av 
kväve och fosfor i avloppsvattnet med upp till 90 procent. (Rening av lakvatten, avloppsvatten 
och reduktion av koldioxid med hjälp av alger, 2009) Även i Melbourne i Australien har ett 
system utvecklats för att integrera en algodling i reningsprocessen av avloppsvatten, av samma 
anledningar som på Umeå Energi, med goda resultat. Anläggningens koldioxidutsläpp 
reducerades kraftigt samtidigt som halterna av kväve, fosfor och tungmetaller i vattnet minskade 
markant. (Larsson & Lindblom, 2011) 
 
Vid odlingen i Melbourne valdes algen Chlorella Vulgaris. Detta val grundade sig i att algen 
är robust och lätt kan anpassa sig till en odlingsmiljö med avloppsvatten samt är temperaturtålig 
och kan växa under temperaturer ner till och med cirka 6 ˚C. Dessutom är Chlorella Vulgaris 
dominant i en odlingskultur där det finns risk för intrång av andra alger, vilket det gör i och med 
det öppna odlingssystemet. (Larsson & Lindblom, 2011) Chlorella Vulgaris har vidare ett högt 
oljeinnehåll (cirka 30 procent av torrvikt), se Tabell 4, och lämpar sig därför bra som råvara för 
produktion av biodrivmedel. (Christi, 2007)  
 
Fördelarna att i ett reningsverk, såsom Käppala, integrera en algodling i reningsprocessen är 
alltså av flera olika slag. De många fördelarna innebär tydliga ekonomiska incitament för både 
algodlarna och reningsverket. Käppala reningsverk har dock precis genomgått en stor 
ombyggnation och är av den anledningen inte intresserade av en integrering av en algodling i det 
biologiska reningssteget för närvarande, men är ändå ett bra exempel på ett effektivt reningsverk 
där ett reningssteg av den här typen skulle vara möjlig. Enligt Andreas Thunberg på 
Käppalaverket skulle en rening med alger för reningsverk kunna var aktuell om algerna uppnår 
en tillräcklig reduktion av kväve och fosfor samt om det är ekonomiskt och miljömässigt 
hållbart. (Thunberg, 2011) I dagsläget uppnås en reduktion av kväve och fosfor i Käppalaverket 
på 75 respektive 95 procent. (Reningsprocessen, 2011) Detta att jämföras med en möjlig 
reduktion på 90 procent för både kväve och fosfor vid Umeå Energis odling. (Rening av 
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lakvatten, avloppsvatten och reduktion av koldioxid med hjälp av alger, 2009) Käppala 
reningsverk menar också att om en koldioxidminskning uppnås genom odlingen är detta något 
som de skulle kunna betala för. (Thunberg, 2011)  
 
 
2.7 Övriga produktionssteg 
 
Efter algernas tillväxt i odlingsanläggningen följer ett antal processer för att tillslut nå ett färdigt 
biojetbränsle baserat på alger.  
 
 
2.7.1 Skörd  
 
Efter tillväxtfasen når odlingen nästa moment. Det är nu dags för algerna att avskiljas från 
odlingsanläggningen. Skörden kan vara en mycket energikrävande process och valet av rätt 
metod är därför av stor betydelse. (Mata et al. 2010) Beroende på valet av metod kan 
avskiljningsprocessen stå för mellan 3 till 30 procent av den totala kostnaden för algodlingen. 
Metoder som vanligen används för skörd är sedimentering, filtrering och centrifugering. Dessa 
kan användas i kombination med en flockning där algmassan koncentreras för att underlätta 
skördeprocessen. Algers cellyta har en negativ laddning. Vid flockning utnyttjas detta då 
cellytorna görs neutrala vilket leder till att algerna flockar ihop sig till större formationer, flockar. 
(Alabi, Tampier, & Bibeau, 2009) Med tanke på avskiljningsprocessens möjligt stora påverkan på 
den slutliga totala kostnaden för algframställningen är valet av en lämplig metod av stor 
betydelse. Därför pågår det fortfarande mycket forskning på området för utveckling av 
energisnåla metoder då det utgör en viktig faktor för algodlingars lönsamhet. (Mata et al. 2010) 
 
Skörd av algerna kan ske genom en centrifugering. Här har algernas form och uppbyggnad en 
stor påverkan på systemets effektivitet. Alger av större storlek samt de med mer trådformiga 
celler separeras med störst lätthet. Centrifugering är dock en mycket energiintensiv metod och 
energiförbrukningen varierar mellan 0,3 och 8 kilowattimmar per kubikmeter. Filtrering är en 
mindre energikrävande metod. Den blandade alg- och vattenmassan placeras på ett filter och 
beroende på partiklarnas storlek och form passerar vissa och andra fångas upp av filtret. 
Filtreringen kan ske under tryck eller vid vakuum. Filtrering under tryck kräver en 
energiförbrukning på 0,2 till 0,9 kilowattimmar per kubikmeter och filtrering vid vakuum har en 
högre energiförbrukning på mellan 0,1 och 5,9 kilowattimmar per kubikmeter. Kostnaderna för 
avskiljning genom filtrering är generellt sett låga men användningen begränsas på grund av 
problem med stora alger som orsakar stopp i systemet. Slutligen kan separationen genomföras 
genom en sedimentering. Algerna får under en period sedimentera till botten av en anläggning 
varpå det ovanliggande vattnet avskiljs. Detta är en billig men tidskrävande metod. (Alabi, 
Tampier, & Bibeau, 2009) Enligt Andreas Thunberg, processingenjör på Käppala reningsverk, är 
sedimentering den mest kostnadseffektiva metoden för avskiljning av biomassa från 
avloppsvatten. (Thunberg, 2011) 
  
Olika skördemetoder är mer eller mindre lämpliga beroende på vad den färdiga algbiomassan ska 
användas till. Odling av alger för framställning av biodrivmedel kräver inte samma höga kvalitet 
på biomassan som om de skulle använts för tillverkning av exempelvis hälsokost eller kosmetika. 
Avskiljning genom sedimentering är ett bra alternativ då kraven på biomassans kvalitet inte är 
höga. Genom en avskiljning i form av en sedimentering kan alger skördas från stora 
vattenvolymer till en låg kostnad, vilket är viktigt vid produktion av biomassa för biodrivmedel. 
Vid höga krav på kvalitén är centrifugering en bättre lämpad metod. Centrifugering används 
därför i hög utsträckning vid algproduktion för exempelvis hälsokost. Vid centrifugeringen 
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avskiljs mikroalgerna effektivt. En ytterligare fördel är att systemet är mycket lätt att hålla rent 
från kontaminerande bakterier. Nackdelen är dock centrifugeringens höga energikostnader. 
(Mata et al. 2010) 
 
 
2.7.2 Torkning 

 
Då algerna har skördats måste biomassan avlägsnas från resterande vatten genom torkning. Det 
finns olika metoder för att göra detta, såsom spraytorkning, trumtorkning, frystorkning och 
soltorkning. Frystorkning används ibland i anläggningar som producerar hälsokost av alger, men 
metoden anses vara för kostsam för att användas vid algodlingar för biodrivmedelproduktion. 
Soltorkning är billigast, men väldigt tidskrävande. Spraytorkning innebär en snabb torkning med 
het gas och är den metod som används vid de flesta anläggningarna. För att kunna utvinna oljan 
ur algerna måste dessutom cellväggen brytas. Vid viss typ av frystorkning och spraytorkning 
åstadkoms detta, men annars måste komplettering ske med mekanisk nedbrytning. Denna 
mekaniska sönderslitning kan göras på samma sätt som trumtorkning, vilket innefattar att 
algmassan får åka runt i en trumma med insidan täckt av glas- eller keramikbitar. Alternativt kan 
cellväggen tas bort med kemisk behandling, genom att använda alkalier. Denna kemiska 
behandling är ej passande vid matproduktion, då den kan förstöra protein i algerna, men lämpar 
sig bättre för att utvinna lipider till biodrivmedelframställning. (Neltner, 2008)  
 
 
2.7.3 Oljeutvinning  

 
Efter att cellväggen har brutits ner skall oljan utvinnas. Detta görs med hjälp av kemikalier såsom 
hexan, överkritiskt koldioxid eller andra polära lösningar. Oljeutvinningsprocesserna är mycket 
lika de metoder som användas för att utvinna vegetabilisk olja ur annan biomassa. Det finns 
därmed stort kunnande kring hur detta skall göras effektivt. Detsamma gäller för omvandlingen 
från olja till biodrivmedel, som även detta kan sägas vara en standardiserad process för olja från 
biomassa med olika ursprung. Algoljan har en densitet på cirka 0,9 kilogram per liter. (Weyer, 
Bush, Darzins, & Willson, 2009)  
 
Enligt Susanne Ekendahl på Värmeforsk som har forskat på biodrivmedelsframställning baserat 
på alger är det troligtvis en bra idé för mindre biodrivmedelföretag att i framtiden samordna sin 
oljeutvinning samt vidare förädling till biodrivmedel. Detta eftersom maskinerna är dyra i inköp 
och vissa något större företag kommer att ha kapacitet att ta emot mer. Det är att föredra att 
produktionsplatsen och platsen för de fortsatta processerna är belägna nära varandra, så att det 
inte tillkommer betydande kostnader för transport. (Ekendahl, 2011)  
 
 
2.7.4 Förädling till biojetbränsle 

 
Andra generations biodrivmedel kan, om de förädlas ytterligare, användas i flygmotorer. De 
processer som finns för denna förädling idag är främst BTL och HRJ. BTL är en förkortning för 
”Biomass to Liquids” och producerar jetbränsle ifrån godtycklig biomassa via Fischer-Tropsch-
processen. Oljeväxter såsom camelina, jatropha och alger kan förädlas till jetbränsle genom HRJ, 
Hydrotreated Renewable Jet. I Figur 4 kan ses att kostnaderna för att förfina biomassa till 
jetbränsle via BTL eller HRJ i dagsläget är alltför höga för att biojetbränslen ska kunna vara 
lönsamma jämfört med fossilt jetbränsle. Detta gäller även då en extra kostnad för fossila 
jetbränslens koldioxidutsläpp adderas till kostnaden för fossilt jetbränsle. I Figur 4 kan även 
utläsas att IATA förutspår att kostnaden för koldioxidutsläpp, utsläppsrätter, kommer att stiga. 
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De förutspår även att HRJ och BTL, likt andra relativt nya tekniker, med tiden kommer att bli 
kostnadseffektivare att utföra. Därmed kommer på sikt enligt denna förutsägelse en brytpunkt 
nås där det blir billigare att flyga på biojetbränsle än att flyga på fossilt jetbränsle och därmed 
betala den extra kostnaden för att släppa ut koldioxid. En grov avläsning utav grafen ger att detta 
kommer ske någon gång mellan 2030 och 2035. Potentiellt sett skulle dessutom de 
konventionella jetbränslepriserna kunna stiga än kraftigare än vad som föreslås i Figur 4, vilket 
skulle leda till att BTL och HRJ kan bli konkurrenskraftigt ännu tidigare. (IATA Report on 
Alternative Fuels, 2010) 
 
 

 
Figur 4: Flygbränslets prisutveckling mellan år 2000 och år 2050 med hänsyn jetbränslekostnad och kostnad 
för koldioxidutsläpp (utsläppsrätter), med dagens och förutspådda priser på HRJ- och BTL-metoderna (IATA 
Report on Alternative Fuels, 2010)  
 
 
Med Fischer-Tropsch-processen, uppfunnen på 1920-talet av de tyska forskarna Franz Fischer 
och Hans Tropsch, kan syntesisk drivmedelolja framställas. Processen vidareutvecklades och 
användes under andra världskriget då Tyskland hade oljebrist. Då kriget tog slut och landet fick 
tillgång till råolja till lågt pris minskade intresset för Fischer-Tropsch-processen. Då Sydafrika var 
utsatt för handelsblockad för att importera olja utvecklade de processen vidare och byggde 
anläggningar för syntetisk oljeproduktion. Även efter att blockaden upphörde har produktionen 
till viss del fortsatt och Sydafrika kan därför sägas vara det land där processen är mest 
välutvecklad. Idag framställs främst Fischer-Tropsch-drivmedel småskaligt från naturgas, men 
det pågår forskning för att kunna tillverka det med skogsrester som råvara. I nuläget är inte 
Fischer-Tropsch-processen konkurrenskraftig mot rådande oljepriser.  Fischer-Tropsch-
drivmedel kan användas i vanliga drivmedelmotorer, och skulle efter vidare BTL-förädling kunna 
användas i flyg. Genom att använda vedråvara blir drivmedlet förnybart och likt alla biobränslen 
minskas de totala koldioxidutsläppen för hela cykeln från tillväxt till användning. (Åka, 2009) 
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2.8 Statlig påverkan 
 
Staten vill verka för en minskad användning av fossila bränslen till förmån för en högre andel 
förnybara bränslen. Som ett led i detta försöker staten skapa ekonomiska incitament för att 
transportsektorn, och däribland flygbranschen, skall övergå till en större andel biodrivmedel. 
(Miljö, energi och klimat, 2011)  

 
2.8.1 Politiska incitament för minskad användning av fossila bränslen 

 
I dagsläget domineras vår energianvändning av fossila bränslen. Det är problematiskt av flera 
anledningar; användningen leder till utsläpp av växthusgaser och de fossila bränslena är en ändlig 
resurs vars källor är lokaliserade utanför Sveriges gränser. Redan i början av 70-talet, under 
oljekrisen, blev det uppenbart att det inte var möjligt att bygga ett hållbart energisystem på 
importerad olja. En minskad oljeanvändning skulle också göra Sverige mer ekonomiskt 
oberoende av andra länder. För att komma till rätta med problemet startades satsningar på 
biobränslen genom skatter, stöd och bidrag samt regleringar infördes för att minska 
användningen av fossila bränslen. På senare år har även diskussionen väckts kring de 
klimateffekter användningen av fossila bränslen leder till, vilket är ytterligare ett incitament för en 
minskad användning. Genom introduktionen av koldioxidskatten i Sverige år 1991 steg 
kostnaden för användningen av fossila bränslen kraftigt och biobränslen blev mer 
konkurrenskraftiga. (Lyckad insats inom energiforskningen: Ett nytt ben i svenska 
energisystemet, 2011) Biobränslen har fördelen att inte ha några eller mycket låga utsläpp av 
växthusgaser under sin totala livscykel. Genom en ökning av biobränslen i den totala 
energimixen kan de totala utsläppen av växthusgaser minskas. Det råder samstämmighet om 
fördelarna kring en minskad användning av fossila bränslen, men ännu är användningen hög, 
främst inom transportsektorn. (Renewables make the difference, 2011)    
 
Ytterligare ett politiskt incitament för en satsning på förnyelsebara energislag är den positiva 
effekt en sådan satsning skulle kunna få på den svenska ekonomin. En god energiförsörjning är 
avgörande för ett lands ekonomiska framgång. De nationer med högst BNP konsumerar också 
högst andel energi per capita. Energiindustrin har en dominant position i världsmarknaden och 
med dagens tillväxttakt beräknas energimarknaden år 2020 omsätta 10,4 trillioner USD per år. 
(Why does energy matter so much?, 2010) Utav den totala energianvändningen står flytande 
drivmedel för en mycket stor andel. I USA utgör användningen flytande bränslen den största 
energiförbrukningen, varav 68 procent används inom transportsektorn. (Primary US energy 
consumption: Liquid fuel is the largest source of energy consumption in America, 2010) Det är 
tydligt att det finns goda anledningar att satsa på en hållbar produktion av detta energislag. Det är 
även av vikt att hålla en framstående position vid utvecklingen av nya tekniker för att 
upprätthålla en stark konkurrenskraft gentemot industrier utanför Sverige. Stora satsningar görs 
både inom Sverige och EU, vilket skapar både jobbmöjligheter och förstärker industriernas 
konkurrenskraft. Idag är EU ledande inom sektorn för förnyelsebar energi. (Renewables make 
the difference, 2011)   
 
 
2.8.2 Mål  

 
För att i största möjliga mån begränsa temperaturökningen orsakad av växthuseffekten har ett 
mål satts om endast en tvågradig ökning. Om det målet ska nås krävs att de globala utsläppen 
måste börja minska till år 2020, vara halverade år 2050 jämfört med utsläppsnivån 1990 och 
därefter fortsätta minska ytterligare. Enligt EU bör industriländer åta sig ett större ansvar med 
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större utsläppsminskningar. Industriländerna bör till år 2020 minska sina utsläpp med 25 till 40 
procent och till år 2050 ha uppnått en minskning med 80 till 95 procent. Utvecklingsländerna 
däremot bör minska sina utsläpp med 15 till 30 procent fram till år 2020. (EU:s klimatpolitik, 
2011) Som en del i att åstadkomma denna utsläppsminskning enades EU:s medlemsländer år 
2007 om 20/20/20-målet vilket innebär att till år 2020 ha en 20-procentig andel förnybar energi, 
ha uppnått 20 procent energieffektiviseringar samt ha reducerat utsläppen av växthusgaser med 
20 procent. Det är tydligt att energi- och klimatfrågorna är tätt sammanlänkade. (Energiläget 
2010, 2010) För Sveriges del är målet att förnyelsebara energislag ska utgöra 49 procent av den 
totala energimixen 2020. (Renewables make the difference, 2011) Målet vad gäller 
utsläppsminskningar är satt till 40 procent år 2020 och förhoppningarna är att till 2050 inte ha ett 
nettoutsläpp av växthusgaser. Idag står transportsektorn för ungefär en tredjedel av de totala 
utsläppen av växthusgaser. För att nå målen om utsläppsminskningar har Sverige därför bland 
annat satt upp ett mål om att ha minst en tioprocentig andel förnyelsebar energi inom 
transportsektorn 2020. Regeringen har dessutom satt upp en långsiktig prioritering om att år 
2030 ha en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen. (Nationellt klimatarbete, 2011)  
 
 
2.8.3 Styrmedel 

 
För att nå målen om en ökad energieffektivisering, minskade utsläpp av växthusgaser samt en 
större andel förnybar energi krävs olika styrmedel. Det finns fyra grupper av styrmedel; 
administrativa, informativa, forskningsbaserade samt ekonomiska. Ett administrativt styrmedel 
instiftas av administrativa eller politiska organ och är tvingande. De kan vara tekniska eller 
kvantitativa. Ett tekniskt styrmedel kan vara ett beslut om användningen av en viss bränsletyp 
och ett kvantitativt kan vara ett specifikt mått på utsläppsminskningar. (Energiläget 2010, 2010) 
För att ett biodrivmedel ska kunna räknas av mot målet för tio procent förnybar energi inom 
transportsektorn har krav satts på en total reduktion av utsläppen med minst 35 procent jämfört 
med utsläppen från det fossila bränslealternativet. I det här fallet används ett administrativt 
styrmedel. (Handlingsplaner för klimat- och energiomställning, 2011) Ett informativt styrmedel 
åstadkommer attityd- och beteendeförändringar genom ett bra informationsflöde. Tack vare ett 
sådant styrmedel kan exempelvis en bättre bild av något av de övriga styrmedlen uppnås.  
Genom prioriteringar av vissa forskningsområden kan en bred kunskapsbas bildas, vilken är 
nödvändig för att nå de uppsatta målen. Slutligen påverkar ekonomiska styrmedel prissättningen 
på en vara vilket påverkar konsumentens val vid inköp. Exempel på ekonomiska styrmedel är till 
exempel skatter, subventioner och bidrag. Införandet av handelssystemet med utsläppsrätter 
inom EU är även det ett ekonomiskt styrmedel. Ekonomiska styrmedel har en direkt och tydlig 
påverkan på biodrivmedels prisbildning. (Energiläget 2010, 2010) 
 
Energiskatt är ett samlingsnamn för flera olika punktskatter på elkraft och bränslen. Dessa har 
som ändamål att gynna användningen av biobränslen och övriga förnyelsebara energislag. Inom 
transportsektorn finns flera olika beskattningsgrader beroende på drivmedelstyp, 
användningsområde och miljöklass. (Energiläget 2010, 2010) Koldioxidskatten, vilken infördes i 
Sverige år 1991, gäller inte för sektorer inkluderade i handelssystemet med utsläppsrätter. 
Flygsektorn kommer från år 2012 att inkluderas i EU:s handelssystem för utsläppsrätter och 
kommer därför befrias från koldioxidskatten. (Långsiktsprognos 2010, 2011)  
 
 
2.8.4 Handel med utsläppsrätter  

 
Ett handelssystem för utsläppsrätter av koldioxid är ett ekonomiskt styrmedel som har upprättats 
inom EU för att främja användningen av förnyelsebar energi och minska användningen av fossila 
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bränslen. Genom handelssystemet sätts en kostnad på utsläppen av koldioxid vilket därigenom 
skapar ekonomiska incitament för att reducera utsläppen. Handelssystemet förutspås innebära 
kraftigt minskade utsläpp. Hur stor minskningen blir beror på hur lågt taket sätts för de tillåtna 
totala utsläppen. (Utsläppshandel i EU, 2011) 
 
Varje år måste alla verksamheter inkluderade i handelssystemet kunna redovisa sina faktiska 
utsläpp med motsvarande mängd utsläppsrätter. (Handel med utsläppsrätter, 2011) Detta 
kontrolleras av ett nationellt register som upprättas i varje medlemsland inom EU. I dessa 
register registreras alla transaktioner av utsläppsrätter inom EU:s handelssystem (EU Emission 
Trading Scheme) (Svenskt utsläppsrättssystem - SUS, 2011), statistik förs över berörda 
verksamheters utsläpp samt en kontroll genomförs för att undersöka huruvida alla utsläpp 
kompenseras av utsläppsrätter. Det svenska registret heter Svenska Utsläppssystemet (SUS) och 
administreras av Energimyndigheten. (Handel med utsläppsrätter, 2011) 
  
Handelssystemet inleddes år 2005 och inkluderar idag cirka 730 anläggningar i Sverige och cirka 
13 000 anläggningar inom hela EU. Detta motsvarar ungefär 40 procent av EU:s totala 
koldioxidutsläpp. (Handel med utsläppsrätter, 2011) Det är dock inte bara berörda verksamheter 
som har rätt att handla med utsläppsrätterna. Alla kan delta, såväl företag inom berörda sektorer 
som privatpersoner och organisationer och andra verksamheter som ännu inte är berörda av 
handelssystemet. Det enda som krävs är att alla handlande parter har ett personligt konto i ett av 
de nationella registren inom EU. (Svenskt utsläppsrättssystem - SUS, 2011) 
 
Handelssystemet med utsläppsrätter är uppdelat i olika handelsperioder. Den första löpte från år 
2005 till 2007. Just nu pågår den andra handelsperioden, vilken löper från år 2008 till 2012. I 
denna handelsperiod gäller även att 90 procent av utsläppsrätterna måste fördelas gratis från de 
olika medlemsstaterna. De resterande tio procenten kan sedan medlemsstaterna välja att 
exempelvis auktionera ut eller fördela kostnadsfritt. I Sverige beslutades att alla utsläppsrätter 
fördelades utan kostnad under denna period. (Utsläppshandel i EU, 2011) 
 
 
2.8.4.1 Flygsektorn 

 
Flygsektorn har höga koldioxidutsläpp; förbränningen av 400 liter fossilt flygbränsle leder till 
utsläpp av ett ton koldioxid. (IATA Report on Alternative Fuels, 2010) Från och med år 2012 
kommer därför även flygsektorn inkluderas i handeln med utsläppsrätter. Utsläppstaket kommer 
till en början sättas på en nivå som motsvarar 97 procent av sektorns medelutsläpp åren 2004 till 
2006. Den främsta utdelningsmetoden kommer vara en kostnadsfri tilldelning, men 15 procent 
kommer att auktioneras ut. Under perioden 2013 till 2020 kommer utsläppstaket sänkas från 97 
procent till 95 procent. (Tilldelning till flygsektorn, 2011) 
 
 
2.8.4.2 Utsläppsrätters prisutveckling  
 
Priset på utsläppsrätter beror på utbud och efterfrågan på marknaden. Utbudet beror på vilken 
nivå utsläppstaket sätts och därmed hur stor tilldelningen av utsläppsrätter blir. Efterfrågan beror 
på rådande bränslepriser, behovet av energi och den ekonomiska konjunkturen. (Energiläget 
2010, 2010) En avgörande faktor som påverkar priset på utsläppsrätter är vilket pris som krävs 
för att byta till ett bränsle i elproduktionen som orsakar minskade utsläpp. Under 
handelssystemets första år har priserna på utsläppsrätter varit mycket varierade. Vid sin start i 
januari 2005 låg priserna på mellan fem och tio euro per ton koldioxid. En minskning i 
tilldelningarna och en tro om att det skulle råda ett underskott på utsläppsrätter ledde under 2005 
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till en kraftig prisökning på utsläppsrätter. Under sommaren 2005 hade priset gått upp till cirka 
30 euro per ton. Denna prisökning berodde även på en ökning av gaspriserna i Storbritannien. 
Då dessa priser sjönk påverkade det även priserna på utsläppsrätter som också gick ned för att 
stabiliseras på en nivå mellan 20 och 25 euro. I början av år 2006 började priserna återigen stiga 
som en reaktion på stigande elpriser i södra Europa i och med en minskad vatten- och 
kärnkraftsproduktion. I maj 2006 följde dock ett rejält prisras på utsläppsrätter. (Damsgaard, 
2008) Detta prisras berodde på uppgifter om att de totala utsläppen koldioxid under år 2005 varit 
3,5 procent lägre än det satta utsläppstaket. Prisraset berodde även på att handelsperioden gick 
mot sitt slut och utsläppsrätterna inte fick överföras till nästkommande handelsperiod. 
(Energiläget 2010, 2010) Priset sjönk med 50 procent från 30 euro per ton i början av april till 15 
euro i mitten av maj. Även under 2006 uppvisades ett överskott på utsläppsrätter och priset 
fortsatte att sjunka. I slutet av 2007 var priset nere på så lite som 0,1 euro per ton koldioxid. 
(Damsgaard, 2008) När handelssystemet sedan gick in i nästa period steg priset på nytt. 
Utsläppstaket hade nu skurits ner med 9,5 procent jämfört med taket under den första 
handelsperioden. Även under den andra handelsperioden var priserna mycket volatila. Vid 
prisökningen på gas och olja i första perioden steg priserna på utsläppsrätter till cirka 30 euro per 
ton. Priserna sjönk strax därefter till omkring åtta euro per ton i och med finanskrisen. När 
marknaden hade återhämtat sig något under våren 2009 stabiliserade sig priserna på 12 till 16 
euro. (Energiläget 2010, 2010) Från denna prishistorik kan konstateras att priset på utsläppsrätter 
har varit mycket instabilt och svårt att förutsäga under den första och andra handelsperioden, 
något som till stor del har sin förklaring i att det är ett nytt system där alla är ovana aktörer. Detta 
förväntas att stabiliseras i takt med att marknaden för utsläppsrätter mognar. Dock påverkas 
priserna av många olika faktorer och kommer därmed vara svåra att förutsäga även i framtiden.  
 
 
2.8.4.3 Kommande handelsperiod  
  
Den tredje handelsperioden kommer att ha sin början år 2013. En rad nya förändringar följer 
med denna handelsperiod, vilka beslutades om den 23 april 2009 av Europaparlamentet och 
Europeiska Rådet. En av förändringarna är att ett gemensamt tak sätts för alla medlemsländernas 
samlade utsläpp. Målet med detta tak är att till år 2020 ha nått en reduktion på 21 procent inom 
sektorerna berörda av handelssystemet. Den 21-procentiga minskningen är jämfört med 
utsläppsnivåerna då handelssystemet inleddes år 2005. I den tredje handelsperioden kommer 
utdelningen av utsläppsrätter främst bedrivas genom auktionering. (Vem gör vad, 2011) 
Ytterligare en förändring in i den tredje handelsperioden är att överskott från den andra 
handelsperioden kan tas med in i den tredje handelsperioden och även in i perioder därefter för 
eventuella underskott av utsläppsrätter i framtiden. Det innebär att det finns mer långsiktiga 
incitament för att investera i utsläppsrätter. (Konsekvenser av att EU skärper sitt klimatmål från -
20 till -30 procent, 2010) 
 
 
2.8.4.4 Prognoser för framtida priser 
 
Vid prognoser för framtida priser på utsläppsrätter är det många olika faktorer som spelar in och 
analysen blir därför mycket komplex. Antaganden om framtida BNP, energipriser, 
utsläppsminskningar och styrmedel är faktorer som alla påverkar en framtida prisbildning på 
utsläppsrätter. Under år 2009 tog Europeiska kommissionen fram en prognos för hur utsläppen 
av växthusgaser kommer att förändras fram till 2020. I denna prognos spås en minskning på 7,1 
procent inom EU jämfört med utsläppsnivåerna år 2005. Denna prognos skiljer sig mycket från 
en tidigare prognos från 2007. Enligt denna skulle utsläppen av växthusgaser öka med 5,5 
procent till 2020. Fram till år 2030 skiljer sig resultaten ytterligare från varandra i de olika 
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prognoserna. Orsaken till den stora skillnaden mellan de olika prognoserna är den ekonomiska 
krisen vilken innebar en förändrad prognos gällande BNP år 2020. Efter krisen spås BNP till 
2020 ha ökat med tio procentenheter mindre jämfört med prognosen 2007. Därtill hör även 
andra antaganden om energipriserna och marginalkostnader i handelssystemet. I Tabell 8 framgår 
de olika scenariona som beskrivs enligt prognosen från 2007 respektive den från 2009. I 
prognosen från 2007 beräknas utsläppsrättspriset år 2020 ligga på 22 euro per ton och i 
prognosen från 2009 väntas utsläppsrättspriset ligga på 25 euro per ton. (Prognoser för utsläpp 
av växthusgaser inom EU, 2011) De stora skillnaderna i prognoserna för dessa två år, med ett så 
pass kort tidsintervall emellan, exemplifierar svårigheten i en bedömning av priset på 
utsläppsrätter inom en så pass lång framtid som till år 2020 och en ännu större svårighet till 
2030.  
 
 
Tabell 8: Prognoser från 2007 respektive 2009 för BNP-tillväxt, oljepris och priser på utsläppsrätter 
(Prognoser för utsläpp av växthusgaser inom EU, 2011) 
 2007 2009 
BNP-tillväxt 2,2 % år 2005-2020 1,7 % år 2005-2020 
Oljepris 2020 61 USD/fat 88 USD/fat 
Oljepris 2030 69 USD/fat 106 USD/fat 
Marginalkostnad              
EU ETS 2020 

22 euro/ton CO2 25 euro/ton CO2 

Marginalkostnad              
EU ETS 2030 

24 euro/ton CO2 39 euro/ton CO2 

 
 
I och med finanskrisen har det prognostiserade priset på utsläppsrätter återigen sjunkit. Under 
finanskrisen sjönk produktionen vilket innebar lägre utsläpp och en möjlighet för företagen att 
spara utsläppsrätter in i kommande handelsperioder. Detta antas bidra till att hålla priserna nere 
även på längre sikt. (Konsekvenser av att EU skärper sitt klimatmål från -20 till -30 procent, 
2010) Enligt Energimyndighetens långsiktsprognos från 2010 antas den långsiktiga prisnivån på 
utsläppsrätter ligga kring 16 euro per ton koldioxid fram till år 2020. 16 euro per ton motsvarar 
cirka 145 kronor per ton. Detta lägre pris beror, förutom de insparade utsläppsrätterna från 
tidigare perioder, på en tro om lägre kostnader för att uppnå klimatmålen. I denna bedömning 
beräknas att fem till åtta procent av utsläppsrätterna under den andra handelsperioden kommer 
att sparas och tas med in i den tredje handelsperioden. Denna prognos utgår från att nuvarande 
mål om att minska utsläppen med 20 procent till år 2020 kvarstår. Om ambitionen höjs och 
utsläppstaket därmed sänks kommer det leda till höjda priser. (Långsiktsprognos 2010, 2011)  
 
Inom flygsektorn förväntas det uppstå en brist på utsläppsrätter och flyget kommer därför bli 
nettoköpare av utsläppsrätter. Det kommer leda till en vilja att reducera utsläppen genom 
energieffektiviseringar och en större användning av biodrivmedel. En högre inblandning av 
biodrivmedel är av stor betydelse då det på kort sikt är mer kostnadseffektivt än en introduktion 
av effektivare flygplan. Dagens flygplan har en livslängd på 30 till 40 år och det skulle därför vara 
mycket kostsamt att byta ut dessa för att uppnå utsläppsminskningar. En satsning på 
biodrivmedel ses därför som ett mer attraktivt alternativ för att uppnå utsläppsminskningarna till 
år 2020 och klara av de stränga kraven som utsläppsrättshandeln sätter. (Långsiktsprognos 2010, 
2011) 
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2.9 Marknaden 
 
Marknaden för biodrivmedel för flyg växer. På grund utav politiska styrmedel finns en ökad 
efterfrågan från flygbolag som vill köpa in biojetbränsle. Som ett exempel på 
marknadsefterfrågan tas företaget SAS och deras planerade inköp av biojetbränsle. Den ökade 
efterfrågan leder till en högre konkurrens.  
 
 
2.9.1 Köpintresse 
 
Regeringen har satt som mål att till år 2020 ha en tioprocentig andel förnyelsebar energi inom 
transportsektorn. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser minskas med 40 procent till samma 
år jämfört med utsläppsnivåerna år 1990. (Nationellt klimatarbete, 2011) Därmed bör flygsektorn 
minska sina utsläpp av växthusgaser samt öka sin andel förnybar energi i sitt drivmedel. Det 
ligger i flygbolagens intresse att minska utsläppen växthusgaser eftersom det dels innebär en lägre 
kostnad i och med införandet av handeln med utsläppsrätter för flygsektorn och dels eftersom 
lägre utsläpp skapar en miljöprofil för flygbolagen. Exempelvis SAS har målet att till 2020 
halvera utsläppen per person per utsläppskilometer. Idag ligger SAS:s koldioxidutsläpp på 120 
gram per kilometer per passagerare, vilket ska minskas till 65 gram per kilometer per passagerare. 
En stor del av detta kommer att uppnås genom en bättre täckningsgrad i flygplanen och genom 
en ökad användning av större flygplan, vilka kräver mindre bränsle per person. Den totala 
utsläppsminskningen från samtliga SAS-flygningar kommer till 2020 vara 20 procent. Detta 
kommer att uppnås dels genom olika typer av effektiviseringar så som effektiviseringar av 
flygmaskinerna och mer genomtänkta flygturer och dels genom en tioprocentig inblandning av 
biodrivmedel i sitt drivmedel till samma år. (Andersen, 2011)  
 
Det finns många olika typer av biodrivmedel, men det är få som fungerar som drivmedel för flyg. 
Exempelvis etanol går ej att använda eftersom det har för lågt energiinnehåll. SAS:s miljöchef 
Lars Andersen menar att det är andra generationens biodrivmedel som kommer att vara det 
drivmedel som kommer användas för att nå flygbolagets uppsatta mål om 
biodrivmedelsinblandning. Andersen menar vidare på att alger anses vara en av de bäst lämpade 
råvarorna för tillverkning av andra generationens biodrivmedel för flyg. När SAS väljer vilken typ 
av biodrivmedel som de köper in kommer de välja det som är mest prisvärt och som samtidigt 
uppfyller deras stränga krav på bränslekvalitet och säkerhet. Dock är andra generationens 
biodrivmedel ännu inte certifierade för flyg men de första typerna av dessa drivmedel förväntas 
bli certifierade inom en mycket snar framtid. (Andersen, 2011)  
 
För SAS är antalet passagerare per år förhållandevis stabilt och följer främst konjunkturen. På 
sikt väntas dock en viss uppgång av passagerarantalet, något som på grund av bättre 
täckningsgrader och effektiviseringar ändå kommer hålla flygbränslebehovet på en stabil nivå. 
Flygbränslet som går åt för transporter är i stor utsträckning transport av passagerarnas bagage, 
övrig transport är enligt SAS:s miljöchef försumbar i jämförelse med passagerartransporten för 
flyg i Sverige. SAS är enbart ett av flera flygbolag som behöver köpa flygbränsle på den svenska 
marknaden. Den totala försäljningen av flygbränsle förväntas ligga på 1 222 miljoner liter i 
Sverige år 2012, (Långsiktsprognos 2008, 2009). En stor efterfrågningsökning på den svenska 
marknaden för biojetbränsle är därför att vänta. Som det ser ut i nuläget köper SAS, liksom de 
flesta andra flygbolagen verksamma på den svenska marknaden, in sitt drivmedel ifrån flera olika 
leverantörer. SAS:s miljöchef menar på att det kommer fungera på liknande vis vid inköp av 
biodrivmedel. Detta eftersom leverantörernas makt inte ska bli för stark i förhållande till 
flygbolagens. (Andersen, 2011)    
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Flygbranschen är konkurrensutsatt och dessutom mycket beroende av företags och 
privatpersoners ekonomi och därmed av konjunkturen. Detta har exempelvis lett till att SAS de 
senaste åren har haft stora ekonomiska svårigheter och små marginaler. Därmed är flygbolagen 
mycket priskänsliga vad gäller bränslepriser. (Långsiktsprognos 2008, 2009) Alla kostnader måste 
i slutändan bäras av passagerarna som överlag inte är villiga att betala mer för en miljövänligare 
flygning. Som ett konkret exempel på detta är färre än en procent villiga att klimatkompensera då 
de köper flygbiljetter på Internet. Enligt SAS:s miljöchef är det en rimlig förenkling att anta att 
det pris som de och andra flygbolag kommer att vara villiga att betala för biodrivmedel är priset 
på fossilt jetbränsle plus den extra kostnaden för utsläppsrätter som flygbolaget annars hade 
behövt kompensera med. (Andersen, 2011)  
 
 
2.9.2 Konkurrens 
 
Det finns flera olika råvaror som kan användas för framställning av biodrivmedel för flyg, likt 
beskrivet i avsnitt 2.3. Flera av dessa råvaror produceras dock inte i Sverige på grund av Sveriges 
olämpliga klimat.  Det finns däremot en uppåtgående trend för svensk produktion av 
biodrivmedel från skogsråvara. Exempelvis har Preem våren 2011 lanserat sitt ”Evolution 
Diesel”, ett diesel tillverkat med 15 procent inblandad tallolja. (En svensk världsnyhet, 2011)   
 
Enligt SAS miljöchef Lars Andersen är det fortfarande oklart vilka som kommer att bli 
underleverantörer av biojetbränsle framöver, då marknaden ännu är omogen utan dominerande 
aktörer. I och med detta finns det ont om starka varumärken specialiserade på biodrivmedel. 
Med det ökade intresset för biodrivmedel växer dock marknaden och företagsnamn, exempelvis 
Swedish Biofuels, etableras allt mer. Dessutom bör tilläggas att flygdrivmedel kan importeras 
från utlandet och SAS:s miljöchef pekar på företag både i Norge och Danmark som är av 
intresse för SAS att köpa biodrivmedel av. (Andersen, 2011) 
 
Den starkaste konkurrensen kommer inom den närmaste framtiden att vara den ifrån fossila 
drivmedel. Likt SAS:s miljöchef uttryckte det så kommer flygbolagen betala priset för fossilt 
drivmedel och kostnaden för relaterade utsläppsrätter så länge som detta alternativ är billigare än 
att köpa biodrivmedel. Fossila jetbränslen är certifierade för att uppfylla alla de krav som ställs på 
flygdrivmedel och de fungerar väl i dagens flygmotorer. Branschen är invand vid detta 
drivmedelsberoende och det kommer att bli svårt för biodrivmedel att helt ta över som ny 
flygbränslestandard. För biodrivmedelsindustrin är alltså det allra starkaste hotet det från 
substitutprodukter, de fossila drivmedlen, istället för från andra biodrivmedel. (Andersen, 2011) 
 
 
2.9.3 Oljepriser 
 
Vid analys av potentialen för en kommersialisering av algbaserat flygdrivmedel är det av vikt att 
undersöka vilket pris algdrivmedlen kan säljas för. Ett algbaserat drivmedel kommer att 
konkurrera med det fossila bränslealternativet och prisbilden kommer därför i hög grad påverkas 
av priset på fossila flygdrivmedel. Priset på fossila flygdrivmedel är direkt relaterat till priserna på 
fossil råolja. Sedan oljekrisen på 70-talet har prisutvecklingen för råolja varit mycket volatil, se 
Figur 5. Dock kan en tydligt uppåtgående trend utläsas för de senaste tio åren, bortsett från ett 
mindre prisras i och med finanskrisen under år 2008 och 2009. Priset på råolja var år 1946 18 
USD per fat och bortsett från små förändringar höll priset en stadig nivå fram till början av 70-
talet då priserna steg markant upp till omkring 100 USD per fat 1980. Därefter sjönk priserna för 
att återigen, 20 år senare, genomgå ytterligare en rejäl prisökning. År 2010 kostade ett fat råolja 
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cirka 72 USD per fat, vilket motsvarar 440 kronor per fat, där ett fat motsvarar 157 liter. Detta 
ger ett literpris för råolja på 2,8 kronor per liter. (Historical crude oil prices, 2011)  
 
 

Figur 5: Prisutvecklingen för råolja år 1946 till 2010 (Historical crude oil prices, 2011) 
 

Våren 2011 drev oroligheter i Mellanöstern upp oljepriserna och priset låg på kring 100 dollar 
per fat. (Varning för rusande oljepriser, 2011) Revolutioner i Tunisien och Egypten har minskat 
ländernas oljeexport, samtidigt som analytiker menar på att det ökar risken för att fler 
oljeproducerande länder i samma område skall bli politiskt instabila och därmed även de 
exportera mindre olja. (Prisrallyt på råolja fortsätter - press på globala ekonomin, 2011) Ifall oron 
i Mellanöstern håller i sig och möjligtvis blir än större, exempelvis sprider sig till den mycket 
stora oljeexportören Saudiarabien, skulle detta medföra kraftigt förhöjda oljepriser under en 
längre tid. Oljepriset påverkas även utav världsekonomins svängningar, effektiviseringar i 
oljeanvändningen och samt av utvecklingsländernas ökade efterfrågan av olja. (Masih, Algahtani, 
& Mello, 2010)  
 
Utöver priset på råolja beror flygbränslepriset på flera olika faktorer. Det nuvarande priset på 
flygdrivmedel ligger på cirka 5,5 kronor per kilogram i Sverige. Med en densitet på 0,8 kilogram 
per liter fås ett literpris på 6,9 kronor per liter. I detta pris är nationella skattesatser och 
framställningskostnader inkluderade. (Andersen, 2011) Från diagrammet i Figur 6 kan utläsas att 
den extra kostnaden för flygbränsle ligger på en relativt jämn nivå över priset för råolja.  
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Figur 6: Prisutvecklingen för råoljepriset och flygbränslepriset från år 2003 till 2011  (Jet fuel price 
development, 2011) 
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3 Fallstudie 
 
I litteraturstudien presenterades olika algarter, odlingssystem, skördesystem samt alternativet att 
odla i avloppsvatten. För genomförandet av lönsamhetsanalysen krävdes ett val av anläggning på 
vilken beräkningarna kunde utföras. Utifrån valt odlingssystem valdes därefter alg, skördesystem 
och fortsatta förädlingssteg så att produktionen blir effektiv och kostnaderna hålls nere.  
 
Förutom att redogöra för de beslut som har fattats kring faktorer som senare behandlats i 
modellen, och i viss mån ta in ny fakta såsom kostnader för vissa processer, innefattar fallstudien 
dessutom ”Porters fem krafter”. Porters femkraftsmodell användes i syfte att avgöra om 
marknaden för biodrivmedel för flyg är attraktiv att befinna sig på, och därmed huruvida en 
lönsamhetsanalys för algbaserat jetbränsle är av intresse att genomföra.  
 
 
3.1 Val kring produktionsanläggningen 
 
För lönsamhetsanalysen krävs ett val av produktionsanläggning för beräkningar av intäkter, 
grundinvesteringen samt driftskostnader för produktionen.  
 
 
3.1.1 Val av odlingssystem 
 
Med litteraturstudien som bakgrund dras slutsatsen att ett algbaserat biojetbränsle måste hålla 
lågt pris för att vara konkurrenskraftigt gentemot andra jetbränslen. Därmed anses kostnaden 
vara den viktigaste faktorn att se till vid val av odlingssystem.  
 
Utifrån de starka ekonomiska incitamenten att använda avloppsvatten i odlingen, i ett integrerat 
system i ett reningsverk med en extra koldioxidtillförsel, valdes avloppsvatten som vattentyp för 
denna lönsamhetsanalys. Utifrån det valet beslutades även om en öppen odlingsanläggning då 
denna vattentyp lämpar sig bäst i en sådan typ av anläggning. Från Tabell 6 kan dessutom utläsas 
att öppna raceway-dammar har en kostnadsfördel gentemot slutna fotobioreaktorer. I tidigare 
studier då alger använts i reningsprocesser har oftast öppna anläggningar använts, och detta med 
goda resultat. Att den öppna odlingsanläggningen är så kostnadseffektiv är av stor betydelse för 
systemets lönsamhet. Likt visas i Tabell 6 så kommer grundinvesteringskostnaderna att vara låga 
jämfört med en sluten anläggning av motsvarande produktionskapacitet, anläggningen kommer 
vara förhållandevis enkel att rengöra och underhålla och energiåtgången kommer vara låg jämfört 
med exempelvis en fotobioreaktor inomhus med konstbelysning. Låga anläggningskostnader 
bedöms som viktigare än att odlingsytan är liten.  
 
Som underlag för prognos om en potentiell odling har Käppala reningsverk används som 
utgångspunkt. Käppala reningsverk är dock beläget nedan jord, och att pumpa upp vattnet de 40 
meter som krävs för att nå marknivå skulle öka verkets energiåtgång. En potentiell möjlighet 
skulle vara att pumpa upp vattnet till denna höjd, för att därefter utvinna energi då vattnet åter 
faller ner till ordinarie reningsprocessen igen. Käppala genomgick dock omfattande utbyggnad 
och renovering till år 2000, och därmed är inte större investeringar och ombyggnader aktuella i 
dagsläget. Käppala reningsverk har en vanligt förekommande reningsprocess, som tillämpas på 
många andra reningsverk både i Sverige och internationellt. Ett reningsverk med liknande 
processer som Käppala, men med i dagsläget mindre effektiva processer och större behov av 
förnyelse, skulle därför med fördel kunna nyttja en algodling integrerad i sin reningsprocess. 
(Thunberg, 2011) 
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Anläggningen kommer att byggas i anslutning till ett avloppsreningsverk likt Käppala och vatten 
kommer att ledas till algodlingen som ett alternativ till den biologiska reningsprocessen. Den 
vattenmängd som tillförs algodlingen kommer att renas från kväve och fosfor likt den annars 
hade renats i den biologiska reningen. I en integrerad odling i ett avloppsreningsverk av Käppalas 
storlek kommer algodlingen stå för endast en liten del av reningen: den ordinarie 
reningsprocessen kommer fortfarande stå för merparten av reningen och slam kommer alltså 
fortfarande uppstå vid den biologiska reningen med mikroorganismer. Detta slam används 
därefter, likt det gör i dagsläget, till att framställa biogas genom rötning. Vid denna 
biogasframställning uppstår koldioxid av vilken en del kommer att tillföras odlingen istället för 
att släppas ut i atmosfären. Koldioxidgasen bedöms kunna ledas ner i algodlingen till en låg 
kostnad (Vienola, 2011), vilket rimligtvis avloppsreningsverket skulle stå för. Valet av odlingens 
storlek baserades på en önskad reduktionsförmåga av ett avloppsreningsverks koldioxidutsläpp i 
storlek med Käppalas. Käppala reningsverk har idag ett koldioxidutsläpp på 4 318 ton per år. 
Algodlingens upptag av koldioxid önskas motsvara 20 procent av Käppalas utsläpp i dagsläget 
under de månader som odlingen är i drift. Avloppsreningsverket antas vara villigt att betala 0,7 
öre per kilogram koldioxid som på grund av algodlingen inte släppas ut i atmosfären. Detta 
antagande baserar sig på priset för vad det kostar att klimatkompensera för ett kilo utsläppt 
koldioxid. (Köp neutralisering av CO2, 2011) 
 
Algerna kommer att odlas i öppna dammar med låga konstruktionskostnader. Den sammanlagda 
volymen dammarna kommer att ha motsvarar den odlingsvolym som krävs för reduktion av 
önskad mängd koldioxid. Eftersom även reningsverket kommer dra nytta av algodlingen antas 
reningsverket och algproducenten dela på kostnaden för anläggandet av dammarna. Dammar av 
ett djup på 2,5 decimeter kommer att grävas. Kostnaden som algproducenten kommer att stå för 
vid byggandet av dammarna motsvarar fem kronor per kvadratmeter för grävandet och en krona 
per kvadratmeter för tätande plast till dammarnas botten. (Alibaba - global trade starts here, 
2011) Fyra stycken raceway-dammar, se avsnitt 2.5.1, kommer att utformas med ett paddelhjul 
per damm som fästs vid inloppet för cirkulation i odlingen. Paddelhjulen för cirkulationen i 
dammarna kostar 50 000 kronor styck. (Alibaba - global trade starts here, 2011) Kostnaden för 
paddelhjulens elförbrukning är den enda elkostnaden för odlingsanläggningen. Elpriset antas 
ligga på dagens nivå av cirka en krona per kilowattimme. (Priser för ditt elområde, 2011) Inga 
energikostnader i form av uppvärmning eller konstbelysning tillkommer då algerna av 
kostnadsskäl endast kommer att odlas utomhus under de månader då både ljus- och 
temperaturförhållandena är tillräckliga för god tillväxt. Inga kostnader tillkommer för koldioxid 
och näringsämnen då dessa tillförs gratis från reningsverket. Elförbrukningen för omröringen, 
paddelhjulet, i odlingsanläggningen antas vara proportionell mot elförbrukningen för det 
biologiska reningssteget i Käppalaverket. Käppalaverket behandlar 55 miljoner kubikmeter 
avloppsvatten per år till en elförbrukning av 1,7 gigawattimmar för omröring i det biologiska 
reningssteget. Det kommer ta vattnet en vecka att passera genom odlingen. (Larsson & 
Lindblom, 2011)  
 
 
3.1.2  Val av odlingssäsong 
 
Provodlingen i Melbourne, beskriven i avsnitt 2.6, skedde under australiensisk vinter vilken är 
jämförbar med svensk sommar. Den optimala tillväxttemperaturen för den valda algarten 
Chlorella Vulgaris, se avsnitt 3.1.3, är runt 20 grader Celsius, men de klarar sig bra under kalla 
nätter ner till runt sex grader Celsius. (Larsson & Lindblom, 2011) Detta, tillsammans med 
beslutet att den biologiska reningsdelen ändå skall behållas eftersom den valda storleken på 
algodlingen ej renar allt avloppsvatten, ledde till beslutet att endast odla alger under 
sommarhalvåret. Käppala reningsverk är beläget i Stockholm och därför undersöktes 
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temperaturer för Stockholmsområdet för att besluta under vilka månader en odling är möjlig. 
Under maj månad anger SMHI att normaldygnets minimitemperaturs medelvärde ligger på noll 
till två grader Celsius, vilket är en för låg temperatur för en effektiv tillväxt av Chlorella Vulgaris. 
I juni har Stockholms minimitemperaturs medelvärde istället ökat till sex till åtta grader Celsius, 
vilket kan liknas vid de lägsta temperaturerna vid odlingen i Melbourne och är därmed en 
tillräckligt hög temperatur. I juli och augusti ligger de lägsta temperaturernas medelvärde på tio 
till tolv respektive åtta till tio grader Celsius och utgör därför ingen begränsning. Under 
september sjunker normaldygnets minimitemperaturs medelvärde till sex till åtta grader Celsius, 
vilket liksom i juni är en tillräcklig temperatur. Temperaturen börjar dock bli kritiskt låg i oktober 
med en lägsta medeltemperatur på fyra till sex grader Celsius, och odling kommer därför inte 
bedrivas under oktober. Från och med oktober fram till och med maj leds istället allt 
avloppsvatten, likt idag, till den ordinarie biologiska reningsdelen. Se Appendix B och Appendix 
C för illustration av klimatdata. (Temperaturobservationer, 2011) Solljus är en nödvändig faktor 
för fotosyntesen och därmed för en god tillväxt. I Sverige är ljusförhållandena goda under 
sommarhalvåret med långa dygn, men inte tillräckliga under vinterhalvåret. I Stockholmsområdet 
kommer den begränsande faktorn snarare vara en för låg temperatur, vilket sker innan 
ljusintensiteten blir för låg. (Ekendahl, 2011)  
 
 
3.1.3 Val av alg 
 
Olika algarter är mer eller mindre lämpade för olika vattentyper. Algerna kan vara av olika 
känslighetsgrad och ha olika förmågor att växa i olika vattentyper. Val av en alg som passar bra 
ihop med den valda vattenmiljön är därför av stor vikt. Vid odling i avloppsvatten i en öppen 
odlingsanläggning krävs en robust alg som, trots eventuella påfrestningar i vattnet och 
kontamineringar av andra alger i systemet, kan hålla en framträdande roll i odlingen och växa sig 
stark. Eftersom algerna ska användas för produktion av biodrivmedel är även ett högt 
lipidinnehåll avgörande. Chlorella Vulgaris är en robust alg med ett högt lipidinnehåll och är 
därför ett lämpligt val. Enligt Tabell 4 i avsnitt 2.4.2 är oljeinnehållet i Chlorella Vulgaris cirka 30 
procent av torrvikten och är därmed en av de algarterna med högst lipidinnehåll. Tack vare dess 
goda egenskaper har tidigare studier med Chlorella Vulgaris genomförts i avloppsvatten med 
goda resultat, exempelvis vid algodlingen i Melbourne. Även forskaren Susanne Ekendahl har 
valt Chlorella Vulgaris som lämplig alg vid sin forskning kring möjligheterna att framställa 
biodrivmedel baserat på alger i svenska förhållanden. Enligt studien av odling av Chlorella 
Vulgaris i avloppsvatten i Melbourne kan en biomassaproduktivitet på 0,264 gram per liter per 
dag uppnås vid odling i en öppen anläggning med ett djup på 2,5 decimeter. Algerna köps in till 
en kostnad av 1 000 kronor. Detta pris motsvarar endast en mindre mängd alger. Det räcker 
dock då algerna har en förmåga att sprida sig snabbt och utgör därför efter en kort tid den 
mängd som krävs. (Ekendahl, 2011) 
 
 
3.1.4 Skördesystem 
 
Efter odling skall algerna skördas. Detta kommer att utföras genom en sedimentering som är en 
enkel och kostnadseffektiv metod lämplig för en vidare produktion av biodrivmedel. Detta 
eftersom alger för biodrivmedelsproduktion inte kräver samma höga kvalitet som alger för 
exempelvis hälsokostproduktion, se avsnitt 2.7.1. För sedimenteringssteget krävs en 
sedimenteringsbassäng. Denna byggs i direkt anslutning till utloppet av raceway-dammarna till en 
kostnad av 50 000 kronor. (Alibaba - global trade starts here, 2011) Elförbrukningen för 
pumpningen av vatten till och från sedimenteringen antas vara densamma som elförbrukningen 
för omrörningen i odlingsdammarna. Kostnaden för elförbrukningen för pumpningen är den 
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enda driftskostnaden direkt knuten till skördeanläggningen. Därmed är driftskostnaden för 
skördesteget densamma som driftskostnaden för odlingen. Algerna avskiljs i detta steg från den 
större massan avloppsvatten, men har fortfarande ett högt vatteninnehåll. Det kvarvarande 
avloppsvattnet i skördebassängen återgår till reningen i avloppsreningsverket. Om odlingen 
skulle utföras på ett reningsverk med en process som den på Käppala skulle vattnet i det här 
läget återgå till reningsprocessen med sandfilter och inte till den biologiska reningen eftersom 
vattnet redan har renats från kväve och fosfor av algerna.  
 
 
3.1.5 Torkningssystem 
 
Den avskilda algmassan går efter skördesteget vidare till torkningen där den resterande mängden 
vatten avskiljs. Som torkningsmetod valdes spray-torkning då denna är lämplig för en vidare 
produktion av drivmedel, se avsnitt 2.7.2. Enligt Susanne Ekendahl är en grov uppskattning på 
vad detta kan kosta 0,3 kronor per kilogram torr algmassa. (Ekendahl, 2011) 
Spraytorkningsmaskinen införskaffas till ett pris av 70 000 kronor. (Alibaba - global trade starts 
here, 2011) 
 
 
3.1.6 Utvinning av olja och framställning av biojetbränsle 
 
Processen för utvinning av jetbränsle från algmassan överlåts till annat företag. Anledningen är 
en annars mycket hög ytterligare kostnad för grundinvesteringen då oljeutvinning, samt en 
ytterligare förädling till biojetbränsle från olja, idag är en kostnadskrävande process som kräver 
en tekniskt avancerad anläggning. Genom outsourcing av dessa produktionssteg kan dessutom 
en lägre kostnad uppnås om produktionen sker hos företag, såsom Swedish Biofules, som 
kommer ha en mer storskalig produktion av biojetbränsle och kan därmed utföra processen till 
en lägre kostnad i och med en skaleffekt. Lönsamhetsanalysen i denna rapport bygger därför på 
en egen produktion av alger, vilket får ses som kärnverksamheten, med en outsourcing av de 
fortsatta produktionsstegen. Utvinningen av oljan beräknas enligt Susanne Ekendahl ligga på en 
kostnad av cirka 1,5 kronor per liter algolja om detta produktionssteg överlåts till ett företag med 
hög produktionskapacitet. (Ekendahl, 2011) Vidare ligger kostnaden för framställningen av 
biojetbränsle från algolja på cirka 4,7 kronor per liter färdigt jetbränsle. (IATA Report on 
Alternative Fuels, 2009) Färdigt biojetbränsle har en densitet på cirka 0,8 kilogram per liter. 
(IATA Report on Alternative Fuels, 2009) 
  
För lagerhållning av det färdiga bränslet kommer en tank införskaffas till en kostnad av 30 000 
kronor. (Alibaba - global trade starts here, 2011) 
 
 
3.1.7 Ytterligare ekonomiska faktorer i produktionen  
 
En ingenjör kommer att anställas på heltid de fyra månaderna som produktionen är drift för 
underhåll och drift av anläggningen. Denne kommer få en lön på 27 00 kronor i månaden. 
(Sveriges ingenjörer - Lönestatistik, 2011). Ytterligare möjligheter för grundare och övriga 
intressenter att ta ut pengar från produktionen är under de första åren inte möjligt på grund av 
de stora utgifterna i samband med uppstartandet. Kostnaden för underhåll och rengöring 
uppskattas till 5 000 kronor i månaden de månader anläggningen är i drift. Alla 
anläggningstillgångar antas ha en ekonomisk livslängd på fem år och skrivs av linjärt. 
Avloppsreningsverket antas låna ut den mark som behövs för anläggningen kostnadsfritt.  
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3.1.8 Principskiss av produktionen 
 
I Figur 7 illustreras den integrerade produktionsanläggningen i ett avloppsreningsverk.  
 

 
 
Figur 7: Principskiss av det integrerade produktionsanläggningen och vidare förädling. De röda strecken visar 
ett typexempel på avloppsvattenflödet i ett reningsverk. De gröna strecken visar de värdeskapande aktiviteterna, 
värdekedjan, i produktionen av algbaserat biodrivmedel. 

 
 
3.2 Porters fem krafter 

 
Porters femkraftsmodell är en modell som används för att utvärdera hur attraktiv en marknad är 
för ett företag att befinna sig på. Olika potentiella hots styrka bedöms: hot från befintlig 
konkurrens, risk för ny konkurrens, hot från substitut, kunders makt och leverantörers makt. 
Genom denna utvärdering kan ett beslut fattas kring huruvida det är en lämplig marknad att gå 
in på. Om så är fallet är nästa steg att utföra en lönsamhetsanalys för ett företagande på denna 
marknad. I Figur 8 framgår en principskiss av Porters femkraftsmodell.  
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Figur 8: Porters fem krafter: hot från befintlig konkurrens, risk för ny konkurrens, hot från substitut, kunders 
makt, leverantörers makt (Porter's 5 Forces, 2011) 
 
 
Exakt utvärdering av de olika faktorerna för bedömning av hur starkt trycket är från olika 
potentiella hot kan diskuteras, men en ungefärlig bedömning av deras styrka sammanfattades i 
tabeller. I dessa tabeller har de olika faktorernas inverkan på att förstärka hoten bedömts som 
låg, medel eller hög. Låg, medel och hög beskriver alltså för varje faktor hur starkt trycket är som 
skapas mot ett enskilt företag på den aktuella marknaden. (Porter's 5 Forces, 2011)  
 
 
3.2.1 Befintlig konkurrens 
 
För att bedöma hotet från den befintliga konkurrensen utvärderades råvaror, andra än alger, för 
framställning av biodrivmedel som kan användas i flyg, se avsnitt 2.3. I egenskap av 
biodrivmedel har dessa under sin livscykel betydligt lägre koldioxidutsläpp jämfört med fossila 
alternativ. De olika biodrivmedlen ger därmed samma sorts värde till kunderna, vilket sätter 
dessa i direktkonkurrens med algbaserat biojetbränsle.  
 
För att avgöra hur starkt tryck det finns från den befintliga konkurrensen på en marknad 
utvärderades följande faktorer: 

• Differentieringsgrad (kan uppnås exempelvis genom innovativt försprång) 
• Antalet aktörer på marknaden 
• Övriga företags marknadsföringsstrategi och varumärkesstyrka 
• Kunders lojalitet till ett visst företag 
• Kostnaden för att lämna marknaden (Porter's 5 Forces, 2011) 

 
Vad det gäller certifierade biodrivmedel kan dessa sägas vara förhållandevis likartade, homogena. 
Den främsta faktorn som kunden kommer se till vid inköp av biojetbränslen är priset. 
(Andersen, 2011) Produkterna på biodrivmedelsmarknaden för flyg kan därmed sägas ha låg grad 
av differentiering. Dock utgör det en konkurrensmässig fördel om drivmedlet är energirikare och 
effektivare än andra, något som dock i vissa fall skulle kunna räknas med i priset (pris per energi). 
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Just vad det gäller flygbränsle blir dessutom bränsleegenskaper såsom att tåla lägre temperaturer 
betydelsefulla. Algbaserat biojetbränsle har en differentieringsfördel, då det tål låga gradtal som 
råder uppe på högre höjder. Dessutom har alger en ytterligare fördel över flera råvaror till 
biojetbränsle eftersom de inte nödvändigtvis tar upp odlingsbar mark, se avsnitt 2.2. Mellan olika 
aktörer som tillverkar biojetbränslen av alger är det än svårare att utmärka sig annat än 
prismässigt.  
 
Antal etablerade aktörer på den svenska marknaden för andra generationens biojetbränslen är 
idag få, se avsnitt 2.3, även om det väntas öka. Det bör nämnas att även utländska företag kan 
sälja till svenska köpare, men idag finns det ännu inte några väletablerade företag som exporterar 
biojetbränsle till Sverige, se avsnitt 2.9.2. I och med detta finns det inte heller ett starkt hot från 
andra företags starka marknadsföringsstrategier och väletablerade varumärken. Dessutom 
medför detta att kunder inte ännu har stark lojalitet till ett speciellt företag.  
 
Beroende på hur komplex anläggningen är och hur stora grundinvesteringskostnaderna är för att 
bygga anläggningen och andra uppstartskostnader blir det förlorade värdena av att avveckla 
verksamheten olika stora. Denna kostnad beror dels på anläggningstillgångar som inte längre kan 
användas och dels på att ett komplext system kan vara kostsamt att avveckla. Resultaten av 
utvärderingen av den nuvarande konkurrenssituationen redovisas i Tabell 9.  
 
 
Tabell 9: I vilken utsträckning vissa faktorer gäller och därmed skapar lågt, medel eller högt tryck som bidrar 
till ”Hot från befintlig konkurrens” 
Faktor Låg Medel Hög 
Differentieringsgrad X   
Antal aktörer X    
Andra starka 
varumärken 

X   

Kunders lojalitet X   
Kostnad för att 
lämna marknad 

 X  

 
 
Hotet från den befintliga konkurrensen bedöms med bakgrund i Tabell 9 som lågt, även om det 
kan komma att stiga framöver eftersom det är en växande marknad.  
 
 
3.2.2 Hot från substitutprodukter 
 
Som substitutprodukter räknades andra generationens drivmedel för flyg, men även substitut till 
flyget som sådant (främst tåg). Det absolut kraftigaste hotet från substitutprodukter utgörs av 
fossila flygbränslen såsom bensin, drivmedel och syntetiskt fossilbränsle av kol eller naturgas, se 
avsnitt 2.9.2. Vid utvärderingen av hur starkt hotet från substitutprodukter är togs följande 
faktorer in i beaktning: 

• Köparens benägenhet att välja substitutprodukter 
• Kostnaden för substitutprodukten  
• Antal tillgängliga substitutprodukter på marknaden 
• Svårigheten för kunden att byta mellan produkt och substitutprodukt 
• Hur differentierade produkten och substitutprodukterna är, såsom skillnader i 

produkternas kvalité (Porter's 5 Forces, 2011) 
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Kundernas benägenhet att välja substitutprodukter är hög, eftersom fossila drivmedel är standard 
för flyg. Fossildrivmedlet för flyg är certifierat, motorerna är anpassade att tankas med detta 
drivmedel och det har kända bränsleegenskaper, se avsnitt 2.9.2. Dessutom har priset, med få 
undantag historiskt, varit lägre för fossildrivmedel än för biodrivmedel, se avsnitt 2.9.3. Att 
kostnaden är lägre för fossilt jetbränsle skapar ett starkt tryck på biojetbränslemarknaden från 
substitutprodukter (det fossila jetbränslet). Dessutom är exempelvis tåg en substitutprodukt av 
relevans, i vart fall till inrikesflyg. Tåg är på vissa sträckor billigare och ger dessutom kunden ett 
värde i att vara miljövänligare än flyg. (Snabbtåget som ska köra om flyget, 2011) 
 
Det finns, även om många är likartade, en stor mängd fossildrivmedelsprodukter på marknaden 
för flyg. Många väletablerade aktörer, med väl utvecklade distributionskanaler som förenklar för 
kunderna, erbjuder flygbränsle. (Stockholm fuelling services AB, 2011) Det kan därför sägas att 
trycket skapat av mängden aktörer på substitutmarknaden är starkt. Vad det gäller tåg- och 
båtresor som substitut till flygtrafik finns visserligen många olika färderbjudanden (det finns 
många båt- och tåglinjer), men det går inte att ersätta flygtrafik på exempelvis längre sträckor.  
 
Det är inte enkelt för kunden att gå över från substitutprodukten fossilt jetbränsle (dagens 
standard) till biojetbränsle, något som ytterligare bidrar till att skapa ett starkt tryck från 
substitutprodukter på grund av kundens svårighet att byta mellan biodrivmedelsprodukter och 
dess substitut fossildrivmedelsprodukter (se avsnitt 2.9.2). Däremot vad det gäller att välja 
alternativa färdsätt är det inte en extra ansträngning för kunden att välja flyg en gång och tåg 
nästa gång om det skulle passa bättre. Dagens flygbränslen som görs av fossila råvaror är 
certifierade för användning och har därmed bevisat att de uppfyller kvalitetskraven, se avsnitt 
2.9.2. Dessa har funnits längre på marknaden och är därmed välutvecklade och med egenskaper 
speciellt lämpade för flygmotorer. Biodrivmedel för flyg är i de flesta fall ännu på 
forskningsstadiet och har därmed ännu inte uppnått samma kvalité som fossila flygdrivmedel. 
Algbaserat biodrivmedel visar dock potential till att kunna passa mycket bra för flyg, och att ha 
positiva egenskaper såsom låg fryspunkt vilket passar för flygning på höga höjder. (Algae for the 
third generation biofuel, 2011) Vad det gäller tåg som substitut för flyg kan båda upplevas som 
överlag högkvalitativa och bekväma, även då flyg har en stor fördel i att det på de flesta sträckor 
går mycket snabbare. Resultaten för utvärderingen av substitutprodukternas hot redovisas i 
Tabell 10.  
 
 
Tabell 10: I vilken utsträckning vissa faktorer gäller och därmed skapar lågt, medel eller högt tryck som bidrar 
till ”Hot från substitutprodukter” 
Faktor Låg Medel Hög 
Köparens 
benägenhet att välja 
substitutprodukten 

  X 

Substitutets pris   X 
Antal tillgängliga 
substitut 

  X 

Svårighet att byta 
till substitut 

 X  

Kvalitetsskillnader  X  
 
 
Kraften skapad av substitutprodukter bedömdes därmed som medel till hög.  
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3.2.3 Hot från nya aktörer 
 
Vid analysen av ”hot från nya aktörer” undersöks hur många nya biojetbränsleföretag som tar sig 
in på marknaden och hur mycket marknaden beräknas växa. Lönsamma marknader är attraktiva 
för nya företag att etablera sig på, något som på sikt leder till lägre lönsamhet för de redan 
befintliga företagen på marknaden. För att uppskatta hur starkt hotet är från nya aktörer 
beaktades följande: 

• Hur lönsamma företagen på marknaden är 
• Marknadens inträdesbarriärer  
• Starka etablerade varumärken på marknaden 
• Kundens kostnad för att byta till ett annat företag 
• Höga investeringskostnader för att kunna etablera sig på marknaden 
• Tillgång till distributionskanaler  
• Kunders lojalitet till existerande företag på marknaden (Porter's 5 Forces, 2011)  

 
Marknaden för att producera biojetbränsle i Sverige utmärker sig i dagsläget inte som mycket 
lönsam, men många tror att marknaden har bra framtidspotential. Inträdesbarriärerna kan sägas 
vara ganska låga, eftersom staten gärna ser att fler företag etablerar sig på denna marknad, se 
avsnitt 2.8.1.  
 
I Sverige utgör inte de redan befintliga varumärkenas styrka något större hot för nyetablerade 
företag, även om exempelvis Swedish Biofuels börjar positionera sig som ett starkt varumärke, se 
avsnitt 2.9.2. Kundens kostnader för att byta till en annan biojetbränsleleverantör är låg. 
Produkterna är homogena jämfört med produkter på andra marknader. Existerande infrastruktur 
kan dock försvåra bytet av leverantör för kunden, såsom exempelvis om ett visst oljeföretag har 
kontrakt med en biojetbränsledistributör, eller själva väljer att producera biojetbränsle, och 
kunden är beroende av detta företags distributionskanaler. Därmed kan nya företags tillgång till 
distributionskanaler vara begränsad.  
 
Investeringskostnaderna kan hållas låga, för att vara inom energibranschen. Vid en öppen odling 
är grundinvesteringskostnaderna låga, se Tabell 6 i avsnitt 2.5.3, det krävs endast en grävd damm 
med en plasttäckt botten och om odlingen bedrivs i avloppsvatten är kostnaderna för tillförd 
näring försumbara. Dessutom kan extra koldioxid tillföras vattnet från avloppsreningsverket. 
Endast energi för omrörning krävs, se avsnitt 2.6. Likt beskrivet i avsnitt 2.3 så har Sverige gott 
om skog, som skulle kunna användas för att tillverka biodrivmedel. Detta skulle kunna ge 
upphov till att ett ökat antal nya aktörer anser det lönsamt att investera i tillverkning av 
biodrivmedel från skogsråvara. Dock kan argumenteras för att ett kostnadseffektivare sätt att 
använda Sveriges skog istället skulle vara att producera värme av den, se avsnitt 2.3.4.  
 
Kunders lojalitet till existerande företag på biojetbränslemarknaden kan sägas vara låg eftersom 
inga starka biojetbränslevarumärken ännu finns på marknaden. Observera att i ”marknadens 
lönsamhet” har framtidspotentialen, till viss del skapad av politiska styrmedel, vägts in. Hur 
risken för nya aktörer skapar tryck på företag på biojetbränslemarknaden sammanfattas i Tabell 
11.  
 
 

 

 



48 
 

Tabell 11: I vilken utsträckning vissa faktorer gäller och därmed skapar lågt, medel eller högt tryck som bidrar 
till ”Hot från nya aktörer” 
Faktor  Låg Medel Hög 
Marknadens lönsamhet  X  
Låga inträdesbarriärer  X  
Avsaknad av starka 
varumärken 

  X 

Svårighet att byta leverantör  X  
Höga investeringskostnader   X 
Tillgång till 
distributionskanaler 

 X  

Kundens lojalitet till 
existerande företag 

  X 

 
 
Sammanvägt är alltså hotet från nya aktörer medel till högt. Biojetbränslebranschen är en 
växande bransch både i Sverige och internationellt, och allt fler aktörer äntrar denna marknad.  
Exempel på detta kan återfinnas i avsnitt 2.3, såsom att Domsjö fabriker övergått från 
traditionellt massabruk till bioraffinaderi.  
 
 
3.2.4 Konsumenternas makt 
 
Konsumenternas makt skapas av vilka möjligheter kunder har att utöva påtryckningar på företag 
på den aktuella marknaden. Dessa påtryckningar gynnar kunderna medan företagen på 
marknaden kanske måste göra något för kunderna som ökar kostnaderna (exempelvis höja 
kvalitén på befintlig produkt) eller sänka priserna (och därmed få lägre marginaler). Hur stark 
konsumenternas makt är påverkas av: 

• Hur många köpare det finns i jämförelse med säljande företag på den aktuella marknaden 
• Hur bundna kunderna är till ett visst företag på grund av befintliga distributionskanaler 
• Köparens volym 
• Tillgänglig information för köparen (exempelvis om alternativa företag de skulle kunna 

köpa billigare av) 
• Köparens möjlighet att röra sig bakåt i värdekedjan och själva börja producera produkten 

de behöver 
• Köparens priskänslighet 
• Hur differentierade produkterna på den aktuella marknaden är (såsom att ett visst företag 

på marknaden producerar en unik produkt som kunden är beroende av) (Porter's 5 
Forces, 2011) 

 
I detta avsnitt var det av intresse att betrakta biojetbränslemarknaden, men att även väga in 
substitutmarknaden fossila jetbränslen som är dagens standard för kunder att köpa från. De 
större aktörerna har ofta kontrakt med flera leverantörer av jetbränslen, vilket kan sägas öka 
kundernas makt i att det finns många leverantörer jämfört med de stora kunderna. Exempelvis 
SAS har sett till att inte göra sig beroende av en viss leverantör genom att alltid köpa in från flera 
olika leverantörer. (Andersen, 2011). Dock präglas oljeindustrin av komplexa distributionssystem 
som är associerade med höga investeringskostnader. Kunderna är därmed i viss utsträckning 
beroende av att köpa från en viss eller vissa leverantörer som har investerat i att erbjuda leverans 
till denna kund. De flesta flygbolag köper in stora mängder drivmedel och har därmed stor makt 
mot sina leverantörer. (Andersen, 2011) Detta kan givetvis variera beroende på flygbolag, men 



49 
 

överlag köper de allra flesta kunder på flygbränslemarknaden stora volymer (att jämföra med 
exempelvis den vanliga bildrivmedelsmarknaden där de flesta kunder endast köper drivmedel till 
den egna bilen). Flygbolagen kan sägas ha bra information om vilka alternativ de har till att köpa 
jetbränslen från andra leverantörer och vad detta skulle kosta, mycket eftersom 
jetbränslemarknaden är så konkurrensutsatt. Flygbolag skulle kunna producera eget biojetbränsle, 
men det är inte relaterat till deras nyckelverksamhet så de skulle förmodligen inte ha någon större 
vinning av att göra detta själva. Detta kan därmed sägas utgöra ett lågt hot. Köparna 
(flygbolagen) är priskänsliga eftersom människor väljer att flyga mer då det är billigt vilket 
innebär att flygbolagen måste hålla jetbränslekostnaderna nere. (Andersen, 2011) Dessutom har 
flygbranschen de senaste åren gått dåligt och marginalerna har varit små, se avsnitt 2.9.1, vilket 
har skapat ytterligare en priskänslighet. Denna priskänslighet ökar kundens påtryckningar och 
makt på företagen som säljer jetbränsle. Det faktum att de olika jetbränslena, produkterna, 
överlag inte är särskilt differentierade ger kunden ytterligare makt över jetbränsleföretagen, 
eftersom kunderna kan byta till en annan leverantör med bibehållen kvalitet. Biojetbränslen har 
dock en fördel över fossilt jetbränsle i att vara miljövänligt, vilket kan reducera kundens makt 
något då de bör välja ett biojetbränsle för att hålla en miljöprofil. Dock finns flera företag som 
producerar förhållandevis likvärdigt biojetbränslen. De olika faktorernas inverkan som skapar 
tryck från konsumenterna visas i Tabell 12. 
 
 
Tabell 12: I vilken utsträckning vissa faktorer gäller och därmed skapar lågt, medel eller högt tryck som bidrar 
till ”Hot från konsumenter” 
Faktor Låg Medel Hög 
Antal köpare i 
förhållande till antal 
säljare 

 X  

Hur bundna 
köparna är till en 
viss leverantör 

 X  

Köparens volym   X 
Köparens 
information 

  X 

Kundens möjlighet 
att integrera bakåt i 
värdekedjan 

X   

Kundens 
priskänslighet 

  X 

Kundernas 
beroende av en viss 
leverantörs 
varukvalité 

  X 

 
 
Konsumenternas makt över aktörer på biojetbränslemarknaden kan utifrån Tabell 12 sägas vara 
medelstor. Detta beror främst på att konsumenterna till stor del vill eller bör (exempelvis stora 
företag som vill hålla en miljöprofil) vara miljövänliga och därmed använda biojetbränslen, men 
att de på grund av kostnader och invanda standarder ofta väljer bort det.  
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3.2.5 Leverantörernas makt 
 
Med leverantörer menas de som försörjer företaget med material, komponenter, arbete och 
service. För den aktuella biojetbränslemarknaden och marknaden för råvaror till biojetbränsle 
innefattades alltså leverantörer av allt som behövs för att odla det som olja sen utvinns ur, och 
det som krävs för att omvandla denna olja till biojetbränsle. Hur stark makt dessa får påverkas 
av: 

• Hur differentierade varorna leverantören levererar är  
• Antal tillgängliga leverantörer i förhållande till företag på den aktuella marknaden 
• Kostnad och svårighet för leverantören att byta ut företag de levererar till i förhållande 

till kostnaden och svårigheten för företaget att byta leverantör 
• Tillgängliga substitut till det som leverantören erbjuder 
• Risken att leverantören integrerar framåt i värdekedjan (Porter's 5 Forces, 2011) 

 
Råvarorna som behövs för biojetbränsleproduktion överlag är väldigt enkla och odifferentierade. 
Det finns därmed många leverantörer, då de dessutom levererar även till andra branscher. Till 
odling av råvaror till biojetbränsle behövs vatten, olika näringsämnen, byggmaterial, energi för 
exempelvis omröring i odlingen, skörderedskap, ljus, med mera. Överlag kan ett företag på 
biojetbränslemarknaden, med eget tekniskt kunnande, hitta de råvaror, produkter och material 
som de behöver till sin produktion från flera olika likartade leverantörer. Därmed har företagen 
på marknaden en makt över leverantörerna snarare än tvärt om. I och med att leverantörerna 
erbjuder så många olika varor till denna marknad (energi, näring, byggmaterial med mera) så kan 
flera av dem ha likvärdiga substitut. Dock kan tilläggas att vad det gäller den måhända inköpta 
tjänsten att omvandla utvunnen bioolja (exempelvis algolja) till jetbränsle så kan det vara färre 
leverantörer som erbjuder detta, vilket ger dessa leverantörer en viss makt. Jämfört med andra 
branscher är dock leverantörernas differentiering låg. (Svedin, 2011)   
 
Risken att leverantörerna integrerar framåt i värdekedjan bedöms som liten, eftersom det krävs 
ett stort tekniskt kunnande för att producera biojetbränsle jämfört med råvaror till odlingar och 
eftersom dessa branscher inte är så relaterade. För de företag som erbjuder sig att förädla bioolja 
till jetbränsle är inte heller risken för framåtintegrering särskilt stor, även om det är mer 
relaterade branscher.  Krafterna från leverantörer visas i Tabell 13. 
 
Tabell 13: I vilken utsträckning vissa faktorer gäller och därmed skapar lågt, medel eller högt tryck som bidrar 
till ”Hot från leverantörer” 
Faktor Låg  Medel Hög 
Differentierade 
leveransvaror 

X   

Antal leverantörer X   
Svårighet att byta 
leverantör och 
svårighet för 
leverantören att 
byta kund 

X   

Substitut till 
leveransprodukten 

X   

Risken att 
leverantören 
integrerar framåt i 
värdekedjan 

X   



51 
 

 
 
En klar slutsats som drogs från detta var att trycket som skapas från leverantörerna mot företag 
på biojetbränslemarknaden är mycket lågt.  
 
 
3.2.6 Sammanvägning av Porters fem krafter 
 
En sammanfattning av de olika krafternas styrka visas i Tabell 14.  
 
 
Tabell 14: Sammanvägning av Porters fem krafter 
Kraft Låg Medel  Hög 
Befintlig 
konkurrens 

X    

Substitutprodukters 
hot 

  X  

Hot från nya 
aktörer 

  X  

Konsumenternas 
makt 

  X  

Leverantörernas 
makt 

X    

 
 
Utifrån Tabell 14 gjordes bedömningen att det sammanvägda trycket från de olika krafterna är 
låga till medel på ett befintligt företag på marknaden för biojetbränsleframställning. Därmed är 
hotet inte alltför stort på företag på aktuell marknad. En bedömning gjordes därmed att detta är 
en i stort attraktiv marknad att befinna sig på. Detta är en bedömning utifrån Porters modell, 
som likt alla modeller har begränsningar. Mer om detta i avsnitt 6.1 om felkällor. Dock ger 
modellen ett bidrag till lönsamhetsanalysen som helhet och användningen av modellen visade att 
marknaden potentiellt är intressant och att det var värt att undersöka fler aspekter av marknaden 
än exempelvis köpintresse.  
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4 Modell 
 
En modell upprättades för genomförandet av en lönsamhetsanalys för ett projekt med en 
produktionsanläggning beskriven enligt fallstudien, se avsnitt 3.1. Den övergripande modellen 
för lönsamhetsanalysen beskrivs enligt Figur 9. I modellen ingår beräkningar av inparametrar 
som krävs för att modellen ska generera resultat för en lönsamhetsanalys. 

 

 
Figur 9: Övergripande modell för en lönsamhetsanalys för ett projekt med en produktion av biojetbränsle för flyg 
baserat på alger 
  
 
4.1 Beräkning av odlingsarea och oljeproduktion 
 
Käppala reningsverk har ett koldioxidutsläpp per år på 4 317 600 kilogram, vilken betecknas som 

. Med antalet dagar D = 365 per år beräknades det dagliga utsläppet av koldioxid, betecknat 
, enligt formel (1).    

  
           (1) 

Från formel (1) fås ett dagligt koldioxidutsläpp från Käppalaverket på 11 830 kilogram. För att 
beräkna vilken mängd koldioxid algerna ska ta upp för att åstadkomma en 20-procentig 
reduktion genomfördes beräkningar enligt formel (2) där betecknar det krävda upptaget 
av koldioxid per dag.  
 

               (2) 
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Enligt formel (2) ska algodlingen ta upp 2370 kilogram koldioxid per dag.  

 
Vid odling av Chlorella Vulgaris i en öppen anläggning med ett djup på 2,5 decimeter kan en 
biomassaproduktivitet på 0,264 gram per liter per dag uppnås, betecknad . Djupet i 
odlingsanläggningen betecknas d. Om denna odling har en area på 78 hektar är odlingens upptag 
av koldioxid 96 400 kilogram per dag enligt studien i Melbourne.   betecknar odlingens 
koldioxidupptag per dag i Melbourne och   betecknar odlingsarean i Melbourne. Utifrån detta 
beräknades hur stort koldioxidupptaget är per odlad hektar enligt formel (3). Koldioxidupptaget 
per odlad hektar betecknas . 
 

                    (3) 

Beräkningar enligt formel (3) gav ett resultat på 1240 kilogram per hektar per dag. Den krävda 
odlingsarean, betecknad , för en 20-procentig reduktion av Käppalaverkets koldioxidutsläpp 
beräknades med formel (4).  
 

                            (4) 

 
Enligt beräkningar utförda enligt formel (4) krävs en odlingsarea på 1,9 hektar. Därmed valdes 
att i beräkningarna för lönsamhetsanalysen ha en odlingsarea på två hektar, betecknad ,  som 
beroende på uppnådd effektivitet skulle innebära en utsläppsminskning på cirka 20 procent 
jämfört med dagens utsläppsnivåer från Käppalaverket under de dagar odlingen är i drift.   
  
För att beräkna den producerade biomassan i odlingssystemet krävs beräkningar för 
odlingsanläggningens volym, vilken betecknas . Volymen för odlingsanläggningen beräknades 
enligt formel (5).  

 
                   (5) 

Volymen för odlingen beräknades till 5 000 kubikmeter. Vid en odling av Chlorella Vulgaris i en 
anläggning av den storleken kan biomassaproduktionen beräknas. Produktionen av biomassa per 
dag betecknas och beräknades enligt formel (6).  
 

                         (6) 
 
Beräkningarna enligt formel (6) gav en biomassaproduktion på 1 320 kilogram per dag. Algerna 
kommer att odlas från och med juni till och med september. Antalet dagar per år som 
algodlingen är i drift, betecknad  , beräknades enligt formel (7) där , ,  och 

 betecknar antalet dagar i juni (30), juli (31), augusti (31) respektive september (30).  
 

                     (7) 
 
Odlingen kommer att vara i drift 122 dagar per år. Den årliga produktionen av biomassa, , 
för en odling av den här storleken som är i drift 122 dagar per år beräknades enligt formel (8).  
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                        (8) 
 
Produktionen av Chlorella Vulgaris blev utifrån beräkningarna i formel (8) 161 ton i torrvikt. 
Chlorella Vulgaris har ett oljeinnehåll på cirka 30 procent. Den årliga oljeproduktionen, , 
från odlingsanläggningen beräknades enligt formel (9). 
 

                        (9) 
 
Beräkningarna utifrån formel (9) gav en årlig oljeproduktion på 48,300 ton. Oljan omvandlas i 
flera steg för att tillslut bli ett färdigt jetbränsle med en densitet, , på 0,8 kilogram per liter. 
Enligt formel (10) beräknades hur stor volym jetbränsle, betecknad  , som kan utvinnas 
från den årliga produktionen av olja.   
 

                             (10) 

 
Beräkningarna enligt formel (10) gav en volym på 60 400 liter per odlingssäsong. 
 
 
4.2 Prisuppskattning  
 
För att göra en uppskattning av det framtida pris som kommer att vara möjligt att få ut för 
biojetbränsle krävs en uppskattning av det framtida priset på fossilt jetbränsle. Priset på det 
fossila jetbränslet är av intresse eftersom biojetbränslet konkurrerar med det fossila bränslet. För 
att biojetbränsle ska vara konkurrenskraftigt antogs att dess pris ska ligga på samma nivå som 
priset på fossilt jetbränsle plus de extra kostnaderna relaterade till utsläppen av koldioxid från det 
fossila bränslet.   
 
 
4.2.1 Framtida priser för fossilt jetbränsle  
 
För att uppskatta det framtida priset för fossilt jetbränsle krävs en analys av framtida råoljepriser 
eftersom råoljan utgör basråvaran för tillverkningen. För att få ett värde på det framtida priset 
för fossilt jetbränsle adderas även en extra kostnad för framställning och skatter. I Figur 6 i 
avsnitt 2.9.3 utläses att priset på fossilt flygbränsle under tidsperioden låg på en relativt jämn nivå 
över priset på råolja. Med detta som bakgrund gjordes antagandet att priset på flygbränsle 
kommer att ligga på en konstant nivå över priset på råolja även till år 2020. Priset på råolja låg år 
2010 på 2,8 kronor per liter och betecknas . Samma år låg flygbränslepriset, betecknat 

 i Sverige på 6,9 kronor per liter år 2010. Prisdifferensen,  beräknades enligt 
formel (11) till 4,1 kronor per liter.  
 

                          (11) 
       
Genom antagandet om en stabil nivå för tillverkningskostnaderna och skattesatser kommer 
kostnaden för fossilt flygbränsle år 2020 vara det uppskattade värdet på fossil råolja plus 4,1 
kronor per liter.  
 
Det framtida priset på råolja år 2020 skulle uppskattas. I en graf plottades de historiska data för 
oljepriserna år 1946 till 2010. I samma graf plottades därefter med hjälp av Excel de 
extrapolerade råoljepriserna per fat enligt rörliga medelvärden. De rörliga medelvärdena 
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baserades på fem år respektive 15 år bakåt i tiden, se Figur 10. Som kan utläsas ur grafen 
kommer enligt denna metodik råoljepriserna år 2020 ligga på runt 70 USD per fat (motsvarande 
430 kronor per fat och 2,7 kronor per liter) vilket är strax lägre än dagens pris. Det framtida 
råoljepriset år 2020 betecknas  och utgör priset i modellens huvudscenario.  
 
 

 
Figur 10: Extrapolerade råoljepriser per fat enligt rörliga medelvärden för fem respektive 15 år utifrån 
historiska data. 
 
 
Utifrån bedömningen av det framtida råoljepriset enligt Figur 10 och utifrån beräkningen av 
prisdifferensen i formel (3) beräknades det framtida priset på fossilt flygbränsle år 2020 enligt 
formel (12).   betecknar det framräknade priset på jetbränsle per liter år 2020. 
 

                   (12) 
 

Utifrån beräkningarna enligt formel (12) bedömdes det framtida priset på fossilt jetbränsle ligga 
på 6,8 kronor per liter.  
 
Vidare genomfördes även en exponentiell regression av råoljepriser per fat baserat på samma 
historiska data. Även denna utfördes i Excel, som då fann den bäst anpassade funktionen till 
y=20,611e

0,0129x
, se Figur 11. Denna regressionslinje visar en utjämnad linje, och den erhållna 

uppskattningen på råoljepriset år 2020 blir därmed runt 55 USD per fat.  
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Figur 11: Regression av oljepriser per fat 
 
 
Ett konfidensintervall bildades för priset på råolja år 2020. För att möjliggöra detta krävdes 
skattningar av framtida råoljeprisers väntevärde, samt skattning av råoljeprisets standardavvikelse 
historiskt sett. Råoljeprisdata är inte normalfördelat, men ses i denna modell som approximativt 
normalfördelat för att möjliggöra bildandet av ett konfidensintervall. Genom detta kunde 
approximativa metoden för intervallbildande användas, se Figur 12. 
 
 

 
Figur 12: Approximativa metoden 
 

 motsvarar väntevärdet på det framtida råoljepriset. I många matematiska sammanhang 
skattas detta med medelvärdet av alla data. Då oljepriset uppvisar en stigande trend var dock en 
bättre skattning att använda det extrapolerade råoljepriset som kunde utläsas ur grafen i Figur 10, 
cirka 70 UDS per fat.  
 
Konfidensintervallet sätts till att ha konfidensnivån 95 procent, , vilket gör  till 5 procent 
och därmed  till 2,5 procent. Värdet på  avläses i tabellen i Appendix D till 1,96. 
Medelvärdet som behövs för att skatta , standardavvikelsen, ges av formel (13), där  är 
antalet data och  betecknar medelvärdet för råoljepriset.   

 
                 (13) 
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Standardavvikelsen skattas därefter med  delat på roten ur  (antalet data, 65), där  är 
variansen, se formel (14).  
 

              (14) 
 
I Excel beräknas med formel (13) medelvärdet  till 39,2 USD per fat. Detta medelvärde sattes 
in i formel (14) som med hjälp av Excel beräknade standardavvikelsen, , till 20,4 USD per fat. 
Genom formel (15) beräknades sedan konfidensintervallet, .  
 

                  (15) 
 

Enligt formel (15) blev konfidensintervallet (65, 75). Detta illustreras i Figur 13 utifrån ett 
stapeldiagram med överlappande konfidensintervall.  
 
 

 
Figur 13: Förväntat råoljepris per fat år 2020 med ett överlappande konfidensintervall.  
 
 
4.2.2 Framtida pris på utsläppsrätter  
 
Enligt Energimyndighetens långsiktsprognos från 2010 bedöms priset på utsläppsrätter 
stabilisera sig på en nivå kring 145 kronor per ton koldioxid fram till år 2020. Priset för utsläppen 
av ett ton koldioxid betecknas . Den volym fossilt flygbränsle som leder till utsläpp av ett 
ton koldioxid betecknas  och är i storleksordningen 400 liter.  Enligt formel (16) beräknades 
kostnaden för de utsläpp en liter fossilt flygbränsle ger upphov till, vilket betecknas . 
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                     (16) 
 
Utifrån formel (16) bedömdes den framtida kostnaden för koldioxid uppgå till 0,4 kronor per 
förbränd liter fossil koldioxid. Denna kostnad låg till grund för lönsamhetsanalysen enligt ett 
huvudscenario.  
 
 
4.2.3 Konkurrenskraftigt pris för biodrivmedel för flyg 2020 
 
Utifrån beräkningarna i stycke 4.2.1 och stycke 4.2.2 beräknades ett konkurrenskraftigt framtida 
pris på biodrivmedel för flyg, betecknat , till år 2020 enligt formel (17). 
 

                   (17) 
 
Beräkningarna enligt formel (17) gav ett framtida pris på biodrivmedel för flyg på 7,2 kronor per 
liter, vilket är priset som användes i huvudscenariots lönsamhetsanalys.  
 
  
4.2.4 Scenarioanalys  
 
Det framräknade framtida priset på både fossilt flygbränsle och utsläppsrätter är behäftade med 
osäkerhet. Det framtida priset på fossilt flygbränsle beror till stor del på prisutvecklingen för 
råolja, vilken är mycket svårbedömd, se avsnitt 4.2.1. Priset på råolja beräknades till år 2020, 

, ligga på en nivå av 2,7 kronor per liter. För att bedöma det framtida priset på fossilt 
flygbränsle adderades sedan en kostnad för skatter och framställning, , av storleken 4,1 
kronor per liter. Ett totalt pris för fossilt flygdrivmedel, , beräknades till 6,8 kronor per 
liter.  antas förenklat vara konstant och den faktorn som kan få det fossila flygbränslepriset 
att variera är variationer av råoljepriset.  
 
Ett konfidensintervall beräknades i syfte att erhålla ett lämpligt intervall inom vilka priser det 
framtida råoljepriset kunde förväntas. På grund av de historiskt sett små svängningarna i 
råoljepris och det höga antalet tillgängliga data blev dock standardavvikelsen och därmed 
intervallets bredd mycket litet. För att kunna göra en relevant scenarioanalys, som visar på 
möjliga framtida scenarion med betydande skillnader, valdes därför att inte använda 
konfidensintervallets nedre och övre gräns som möjliga framtida scenarion på råoljepris. Istället 
valdes två värden utifrån tillvägagångssättet beskrivet i nästföljande stycke.  
 
Enligt Figur 10 syns en tydlig trend vad gäller stigande råoljepriser sedan år 2000. Utifrån figuren 
utlästes även att den kortsiktiga medelvärdeskurvan skär den långsiktiga medelvärdeskurvan runt 
år 2003 och ligger därefter stadigt över denna. Detta visar på att råoljepriset på senare år uppvisar 
en trend av att öka mer än under tidigare år. Utifrån detta gjordes bedömningen att den troligaste 
förändringen vad gäller råoljepriser fram till år 2020, jämfört med det framräknade värdet på 2,7 
kronor per liter, är ett högre pris. Med tanke på den branta positiva lutningen för den kortsiktiga 
medelvärdeskurvan de senaste tio åren beräknades ett alternativt råoljepris 2020, vilket sattes till 
50 procent över priset i huvudscenariot beräknat i stycke 4.2.1. Det alternativa råoljepriset för år 
2020 betecknas  och beräknas enligt formel (18). 
 

                        (18) 
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Det alternativa råoljepriset för år 2020 beräknades till 4,05 kronor per liter, vilket innebär ett pris 
på fossilt flygbränsle på 8,2 kronor per liter.  
 
Det framtida priset på utsläppsrätter är även det svårbedömt. Enligt Energimyndighetens rapport 
från år 2011, ”Långsiktsprognos 2010” bedöms priserna på utsläppsrätter ligga på en relativt 
stabil nivå av 145 kronor per ton fram till år 2020. Dock är marknaden för utsläppsrätter ung och 
priserna har sedan handelssystemets start varit mycket volatila. För en bredare bild av tänkbara 
scenarier vad gäller framtida kostnader för utsläpp av koldioxid per förbränd liter fossilt 
flygdrivmedel beräknades därför alternativa framtida kostnader som bygger på dels en 25-
procentig ökning och dels en 25-procentig sänkning av priset utifrån Energimyndighetens 
prognostiserade nivå. De alternativa kostnaderna för koldioxidutsläpp per liter flygbränsle 
betecknas  och beräknas enligt formel (19). 
 

                 (19) 
 
Beräkningarna enligt formel (19) ger kostnaderna 0,3 respektive 0,5 kronor per liter fossilt 
flygbränsle.  
 
Utifrån beräkningarna i avsnitt 4.2.1 bedömdes ett framtida pris på fossilt flygdrivmedel ligga på 
6,8 kronor per liter år 2020. Ifall råoljepriset år 2020 ligger på en nivå 50 procent över den 
bedömda nivån i huvudscenariot beräknades priset på fossilt flygbränsle ligga på 8,2 kronor per 
liter. Enligt beräkningarna i avsnitt 4.2.2 framgick att kostnaden för koldioxidutsläppen per liter 
fossilt flygbränsle bedömdes ligga på 0,4 kronor per liter år 2020. Två alternativa kostnader 
beräknades på en nivå 25 procent över respektive 25 procent under den bedömda nivån. De 
alternativa kostnaderna landade på 0,5 respektive 0,3 kronor per liter. Utifrån dessa olika 
scenarier beräknades fyra olika konkurrenskraftiga priser på biodrivmedel för flyg. Dessa priser 
framgår i Figur 14. 
 

        
Figur 14: Fyra olika framtida scenarion för priser på biodrivmedel för flyg år 2020  
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4.3 Beräkningar för resultaträkningen och kassaflödesanalysen 
 
För att undersöka lönsamheten utfördes resultaträkningar och kassaflödesanalyser för 
huvudscenariot och scenario ett till fyra. Utifrån kassaflödesanalysen utfördes beräkningar för 
återbetalningstiden samt beräkningar för en nuvärdesanalys. Se Appendix F och Appendix G för 
huvudscenariot och scenario fyra. I nuvärdesanalysen antas en internränta, , på 15 procent. För 
nuvärdesanalysen användes formel (20) för beräkning av den faktor, , som varje års resultat 
multiplicerades med för att få det värde det årliga kassaflödet har vid år 2013.  betecknar antalet 
år fram i tiden från år 2016.  
 

                  (20) 
 

Återbetalningstiden beräknas enligt formel (21).  betecknar kassaflödet för vardera år, där 
 motsvarar år 2016,  år 2017 och så vidare upp till och med , vilket motsvarar 

år 2023.  
 

                (21)  
 
Om värdet blir större än noll har investeringen återbetalats vid det år  motsvarar.  
 
Ytterligare två fall testades med utgångspunkt att ett högre pris (10,7 respektive 10,8 kronor per 
liter) än det framräknade konkurrenskraftiga priserna i huvudscenariot och scenario ett till fyra 
kan tas ut för biojetbränslet. Detta pris baserades på den lägsta prisnivå som krävs för ett positivt 
nuvärde beräknat för perioden från år 2016 till 2023 med en internränta på 15 procent, se 
Appendix H och Appendix I. De två tillkomna scenarierna betecknas scenario fem respektive 
scenario sex.  
 
Parametrar som behövdes för att utföra resultaträkningen och kassaflödesanalysen var intäkter 
från försäljning och övriga intäkter, kostnaden för byggnation av anläggningen och tillhörande 
maskiner och slutligen kostnaden för outsourcingen.  
    
Intäkterna från avloppsreningsverket för rening av vatten och koldioxidupptag betecknas 

 och antogs uppgå till en nivå motsvarande ett bidrag för reningsverket, , på 
0,07 kronor per kilogram utsläppsminskning av koldioxid. Odlingen beräknades ha förmågan att 
uppta, , 2370 kilogram koldioxid per dag, se formel (2) i avsnitt 4.1. , betecknar alla 
dagarna under hela odlingssäsongen.  beräknades därefter till 20 200 kronor enligt formel 
(22). 
 

              (22) 
 
För beräkning av grundinvesteringen krävdes beräkningar av kostnaden för byggandet av 
dammarna. Kostnaden för algproducenterna att gräva dammarna, fem kronor per kvadratmeter 
betecknas , och kostnaden för plasten, en krona per kvadratmeter, betecknas . De 
tillhörande paddelhjulen beräknades kosta 50 000 kronor styck, , ett per damm behövs. 
Enligt formel (4) beräknades odlingsarean, , till 2 hektar. Kostnaden för anläggandet av 
odlingsanläggningen , beräknades uppgå till 320 000 kronor enligt formel (23).  
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            (23) 
 
Övriga uppstartningskostnader samt den totala grundinvesteringen framgår i tabellen i Appendix 
E. 
 
Käppala reningsverk har i sitt biologiska reningssteg en elförbrukning för omrörning per 
år, , på 1,7 gigawattimmar. Genom detta reningssteg passerar 55  109 liter per år, betecknat 

. För att beräkna kostnaden för elförbrukningen i odlingen per odlingssäsong, , 
användes formel (24). Odlingen upptar en volym, , på 5  106  liter, vilken passerar genom 
anläggningen på 7 dagar, . Vidare är anläggningen i drift i 122 dagar, . Vid 
beräkningarna av driftskostnaden för odlingsanläggningen anats elpriset, , ligga på dagens 
nivå av cirka en krona per kilowattimme.  
 

                 (24) 
 
Beräkningarna enligt formel (24) ger en kostnad på 2 700 kronor för omrörning i 
odlingsbassängerna. Driftskostnaden för skörden kommer även den ligga på 2 700 kronor, se 
avsnitt 3.1.4.  
 
Driftskostnaden för torkning, betecknad , ligger på en nivå av 0,3 kronor per kilogram 
torr algmassa. Med en producerad algmassa per år, , på 161 040 beräknad enligt formel (8) 
i avsnitt 4.1 beräknades driftskostnaden för torkning per odlingssäsong, betecknad , enligt 
formel (25). 
 

                 (25) 
 
Från beräkningarna enligt formel (25) uppgår driftskostnaden för torkningen till 48 300 kronor.  
 
Kostnaden för utvinning av olja samt framställningen av biojetbränsle beräknas enligt formel 
(26). Kostnaden för framställning av olja från torr algmassa ligger på en kostnad av 1,5 kronor 
per liter olja, . Algoljan har en densitet, , på 0,9 kilogram per liter och den årliga 
produktionen av algolja, , beräknades enligt formel (9) i avsnitt 4.1 till 48,3 ton. Den totala 
kostnaden för framställningen av oljan per säsong betecknas . Processen för att framställa 
jetbränsle av algoljan ligger på en kostnad av 4,7 kronor per liter framställt biojetbränsle och 
betecknas . Biojetbränsle har en densitet, , på 0,8 kilogram per liter. För att beräkna 
kostnaderna för outsourcingen, , användes formel (26).   
 

               (26) 

 
Kostnaden för outsourcingen kommer enligt beräkningarna i formel (26) ligga på 362 500 kronor 
per säsong.  
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5 Resultat 
 

Det framtida råoljepriset kommer att utifrån modellens huvudscenario att år 2020 ligga på en 
nivå av 2,7 kronor per liter. Detta framställs till jetbränsle för en kostnad av 4,1 kronor per liter 
vilket ger en total kostnad för fossilt jetbränsle på 6,8 kronor per liter. Kostnaden för utsläpp av 
koldioxid från fossilt jetbränsle uppgår i huvudscenariot år 2020 till 0,4 kronor per liter. Detta 
sammanslaget resulterar i ett konkurrenskraftigt pris på biojetbränsle på 7,2 kronor per liter år 
2020.  
 
En prissättning enligt huvudscenariot ger ett negativt resultat samt negativt kassaflöde för 
samtliga år inkluderade i lönsamhetsanalysen, se Appendix F. Även för scenario ett, två och tre 
är resultaten och kassaflödena negativa samtliga år. I scenario fyra är resultatet negativt de fem 
första åren med ett efterföljande positivt resultat år sex och sju. Kassaflödet är positivt samtliga 
år, se Appendix G. Intäkterna är dock fortfarande inte av tillräcklig storlek för att kunna väga 
upp kostnaderna och återbetalningstiden är mycket högre än sju år. En prissättning enligt 
scenario ett till fyra är inte tillräcklig för att projektet ska vara lönsamt.    
 
I scenario fem och sex beräknades det lägsta försäljningspris som krävs för att projektet ska vara 
lönsamt. Vid ett försäljningspris på 10,7 kronor per liter enligt scenario fem, se Appendix H, är 
de årliga resultaten och kassaflödena positiva och investeringen har en återbetalningstid på fem 
år. Dock innebär ett försäljningspris på denna nivå ett negativt nuvärde och projektet kan därför 
inte anses lönsamt och bör inte antas. I scenario sex ökas försäljningspriset till 10,8 kronor per 
liter. Investeringens återbetalningstid är i detta scenario max fyra år och nuvärdet är positivt, se 
Appendix I. Vid ett försäljningspris på 10,8 kronor per liter är projektet lönsamt. Ett 
försäljningspris på 10,8 kronor är högre än priset beräknat i huvudscenariot och är därför ett 
premiumpris. Detta premiumpris innebär en 50-procentig ökning av det konkurrenskraftiga 
biojetbränslepriset i huvudscenariot. I Tabell 15 framgår försäljningsprisen, resultaten samt 
beräknade nuvärden och återbetalningstid för huvudscenariot och scenario ett till sex.      
 
  
Tabell 15: Försäljningspris, årligt resultat, nuvärde och återbetalning utifrån huvudscenariot, scenario ett till 
fyra samt två scenarior, fem och sex, för brytningspriset där ett positivt nuvärde uppnås.  
Scenario Försäljningspris 

(kr/l) 
Årligt 
resultat år 
1-5 

Årligt 
resultat 
år 6-7 

Nuvärde 
(kr) 

Återbetalningstid 
(år)  

Ha 7,2 -183 300 -89 100 -841 700 - 
1 7,1 -189 300 -95 100 -866 700 - 
2 8,5 -104 800 -10 600 -515 100 - 
3 7,3 -177 300 -83 100 -817 401 - 
4 8,7 -92 700 1100 -465 100 >>7 
5 10,7 20 800 90 500 -12 400 5 
6 10,8 25 200 95 000 6 200 4 
a Huvudscenariot 

 
 
5.1 Diskussion av resultat 
 
Diskussion av resultaten: Scenario sex, det enda lönsamma scenariot, har ett premiumpris som 
ligger högt över det förväntade huvudscenariots pris. Rimligheten i huruvida ett sådant pris kan 
vara möjligt att ta i framtiden är osäkert. Enligt Porters fem krafter i fallstudien är visserligen 
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detta en attraktiv marknad att befinna sig på, och en tydlig efterfrågan finns på marknaden. 
Enligt SAS:s miljöchef får dock inte priset överskrida priset på fossilt jetbränsle inklusive de 
extra kostnaderna för de relaterade koldioxidutsläppen. Detta eftersom ett extra pris skulle slås ut 
direkt på biljettpriset och resenärerna är en priskänslig grupp som gärna flyger miljövänligt, men 
inte är beredda att betala en extra kostnad för det. Dock har SAS satt som mål att flyga på tio 
procent biojetbränsle år 2020, ett mål som de bör uppfylla. De höga framställningskostnaderna 
för biojetbränsle från vegetabiliska råvaror är höga för samtliga råvaror och innebär därför en 
hög kostnad för framställning av alla typer av biojetbränslen. Om alla biojetbränslen har en hög 
prisnivå kommer även jetbränslet baserat på alger kunna säljas till ett högre pris, ett premiumpris, 
som är högre än priset på fossilt jetbränsle plus kostnaden för koldioxidutsläppen från fossilt 
jetbränsle. Detta eftersom SAS, om det inte finns billigare biojetbränsle att tillgå, kommer att 
behöva köpa in biodrivmedel till ett premiumpris om företagets mål om den tioprocentiga 
inblandningen till 2020 skall uppnås.  
 
Som långsiktigt hållbar prisstrategi är dock ett så högt premiumpris inte gångbart. För att en 
produktion såsom den i rapporten beaktade skulle kunna vara lönsam på sikt krävs därmed 
förändrade externa faktorer.   
 
Ett högre pris på råolja och/eller på utsläppsrätter skulle kunna möjliggöra att detta högre pris på 
10,8 kronor per liter skulle vara konkurrenskraftigt på marknaden. En ökning med 50 procent 
ifrån huvudscenariots råoljepris kombinerat med en 25 procentig ökning av utsläppsrättspriser, 
såsom visat i scenario fyra, är dock långt ifrån tillräckligt för att göra biojetbränsle 
konkurrenskraftigt mot fossilt jetbränsle. Att världens oljeproduktion når toppen, ”peak oil”, 
eller att svåra oroligheter i mellanöstern inträffar skulle kunna leda till en så kraftfull ökning i 
fossildrivmedelspris att algbaserat biodrivmedel blir konkurrenskraftigt. Även kraftigt förstärka 
statliga incitament såsom exempelvis att taket för koldioxidutsläpp sänks kraftigt, vilket skulle 
leda till höga kostnader för utsläppsrätter, skulle möjliggöra en högre prisbild för algbaserat 
biodrivmedel.  
 
En framgångsrik forskning och utveckling inom alla led i produktionen av algbaserat 
biojetbränsle skulle möjliggöra en mer kostnadseffektiv produktion. Det är möjligt att 
forskningsresultat av betydelse hinner uppnås redan innan den planerade anläggningen tas i bruk 
år 2017, så att produktionen ökar eller produktionskostnaderna minskar. Detta skulle i så fall 
sänka priset som måste tas ut för att gå med vinst, och därmed göra priset på det algbaserade 
biodrivmedlet mer långsiktigt konkurrenskraftigt.  
 
Att odlingen endast bedrivs fyra månader under året gör att den möjliga produktionsvolymen blir 
avsevärt mycket mindre än vad den hade kunnat vara om ett varmare klimat hade tillåtit odling 
året om. Valet att odla i Sverige kan därför ifrågasättas.  
 
 
5.2 Förslag till framtida forskning 
 
Ytterligare forskning behövs inom samtliga av de olika produktionsstegen för att uppnå högre 
kostnadseffektivitet. Av intresse vore att en produktionsanläggning likt den i arbetet föreslagna 
upprättades i ett reningsverk i Sverige (utöver det i Umeå som har vissa likheter) för att se de 
faktiska resultaten. I denna rapport avgränsas studierna till öppna anläggningar där Chlorella 
Vulgaris odlas i avloppsvatten. Inget utrymme fanns att i arbetet variera val av odlingssystem och 
skapa exempelvis en fullständig kostnadsbild av en odlingsanläggning i form av en 
fotobioreaktor i svenska förhållanden. Detta är något som lämnas åt vidare forskning.  
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Av extra vikt är forskning kring hur miljömässiga faktorer påverkar och påverkas av en 
algbaserad produktion av biodrivmedel. Dels vore en fullständig livscykelanalys, inkluderande 
energiåtgång och koldioxidutsläpp under hela livscykeln, önskvärd. Genom en livscykelanalys, 
tillsammans med undersökningar kring hur ekosystem påverkas då odling bedrivs i naturliga 
miljöer, kan den faktiska miljömässiga vinningens storlek med en algbaserad 
biodrivmedelsproduktion erhållas.  
 
Om en algproduktion visar sig vara miljömässigt hållbart och miljöfrämjande jämfört med andra 
råvaror för biodrivmedel, vore det utav ytterligare intresse att uppskatta faktiska miljövinster med 
en algdrivmedelsproduktion. Detta görs genom att sätta ett värde på de kostnader som miljön 
annars får betala för om exempelvis en fortsatt användning av fossila drivmedel fortsätter. Ett 
sätt att göra detta på är att uppskatta de samhällsmässiga kostnaderna för att ta hand om avfall, 
åtgärda försurning etc. De kostnadsuppskattningar som besparas vid algbaserad 
biodrivmedelsproduktion kan därefter ligga till grund för att ge alger ökat ekonomiskt stöd 
(såsom bidrag) och för att styrka ekonomiska incitament för att utöka en algproduktion (såsom 
att exempelvis sänka koldioxidtaken än mer). Detta anses vara ett viktigt område för fortsatt 
forskning.  
 
 
5.3 Källkritik 
 
Vid val av lämpliga källor har en bredd försökt uppnås. Faktainhämtandet har skett både från 
tekniska rapporter, studiebesök, intervjuer, företagshemsidor, tidningsartiklar och övriga 
hemsidor. Myndighetshemsidor bedöms ha relevant och saklig fakta. Fakta inhämtat från 
företagssidor kan ibland ge en vinklad bild av företagets verksamhet och branschen i stort. 
Därför har dessa källor främst används i begränsad utsträckning och främst i sammanhang då 
relativt objektiv fakta söks (exempelvis ett företags erbjudna produkter och områden de 
investerar på). För mer subjektiva uppgifter, såsom exempelvis jämförelser mellan olika typer av 
odlingsanläggningar, har ett användande av tekniska rapporter använts. Dock finns undantag, 
och i vissa fall har hemsidor med seriöst intryck använts, trots att sidans upphovsman och 
faktiska syfte är okänt. De forskare på området som intervjuats antas vara förhållandevis pålitliga 
i sin objektivitet. Då intervjuer skett med företagsrepresentanter har detta främst varit i syfte att 
få information om företaget i frågas framtida strategier angående biodrivmedel, vilket gör att 
liten risk föreligger för snedvriden fakta även då vissa företag kanske vill verka än mer 
miljövänliga än de är. I stort anses större delen av källorna, så som de använts, ha mycket hög 
trovärdighet. Dock är mängden använda källor så pass stor, samtidigt som enskild kritisk 
granskning av varje källa saknas, att viss risk för mindre faktafel föreligger.  
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6 Känslighetsanalys 
 
Modellen inkluderar till viss del olika förenklingar och uppskattningar. Dessa har sitt ursprung i 
litteraturstudien, men mindre felaktighet bland dessa kan förekomma. Vid förändrade 
antaganden förändras indata till modellen och därmed resultaten. Olika bedömningar kan ha 
olika stor påverkan på resultaten och de slutsatser som dras.  
  
 
6.1 Möjliga felkällor 
 
I syfte att bedöma kostnader och intäkter har förenklingar och uppskattningar fortlöpande 
använts i rapporten. Dessa genererar huvudsakligen tre olika sorters osäkerhetsfaktorer: 
ekonomiska, marknadsmässiga och produktionsmässiga. Till de ekonomiska förenklingarna hör 
att valutaomräkningar skett utifrån rådande växlingskurser vid skrivandets stund, att kalkylräntan 
satts till ett fast värde på 15 procent samt att inflationen inte tagits i beaktning.  
 
Vid bedömningen utav marknadsmöjligheter är Porters femkraftsmodell, se avsnitt 3.2, för 
bedömning av huruvida marknaden för biojetbränsle är en attraktiv marknad att befinna sig på, 
mycket beroende utav personen som utför denna. Detta eftersom olika parametrar skall 
utvärderas, utvärderingar som trots faktaunderstöd ändå i viss utsträckning kan göras på olika 
sätt och därmed ge olika resultat. Dock bedöms slutsatsen från Porters femkraftsmodell vara så 
starkt att även andra personer, med andra referensramar, troligen skulle ha uppnått liknande 
resultat.  
 
Modellen för att förutsäga framtida råoljepriser, se avsnitt 4.2, är väldigt förenklad och därmed 
behäftad med stor osäkerhet, trots att förutsägelsen görs på intervallform. Modellen tar ingen 
hänsyn till tidigare, nuvarande eller framtida oroligheter och konflikter i Mellanöstern. Modellen 
tar vidare ingen ställning till när fenomenet ”peak oil” kommer att ske, vilket är när världens 
oljeproduktion kommer att nå sin topp. I scenario två och fyra analyseras en 50-procentig ökning 
av råoljepriset, men på grund av exempelvis oroligheter i Mellanöstern och fenomen så som 
”peak oil” kan råoljepriset stiga betydligt mer än med de beräknade 50 procenten. Det 
uppskattade värdet på det framtida råoljepriset i både huvudscenariot och i scenario två och fyra 
bedöms därför vara en stor osäkerhetsfaktor.  
 
Marknaden för utsläppsrättshandeln är en omogen marknad, med priser som hitintills varierat 
kraftigt och varit svåra att förutsäga. Viss stabilisering av priserna på utsläppsrätter beräknas ske, 
eftersom det numera är tillåtet att behålla utsläppsrätter inhandlade i en handelsperiod till 
nästföljande handelsperiod. Flyget kommer att innefattas av detta handelssystem först från och 
med år 2012, vilket försvårar uppskattningarna av framtida priser. Trots pålitlig källa för prognos 
om framtida utsläppsrättspriser (Energimyndigheten) så bedöms utsläppsrättspriserna som 
används i rapporten ha en hög grad av osäkerhet.  
 
En ytterligare förenkling som gjorts är att både framtida råoljepris och framtida utsläppsrättspris 
endast är uppskattade för år 2020. Värdena för år 2020 används i modellen som ett medelvärde 
för samtliga år då dessa år ligger precis innan och precis efter år 2020. Det anses vara en rimlig 
förenkling.  
 
En ytterligare osäkerhetsfaktor är de många prisuppskattningarna som gjorts till 
produktionsanläggningen. Då exakt fakta saknats kring kostnader för maskiner, konstruktioner 
och processer har kostnaderna uppskattas. Detta har skett genom att titta på maskiner med vad 
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som bedöms vara rätt funktion och storlek, samt genom att använda fakta om liknande 
konstruktioner och processer. Vid beräknandet av framställningskostnaden användes en 
förenklad modell med ett konstant kostnadspåslag per liter för framställningen som adderades 
direkt med kostnaden för råolja. Detta är en ungefärlig modell med utrymme för fel.  
 
Även om någon av kostnaderna skulle kunna skilja sig åt väsentligt från den verkliga bedöms 
prisuppskattningarna inte påverka arbetets resultat allt för mycket. Detta eftersom de felaktiga 
uppskattningarna troligtvis till viss del tar ut varandra, så att det sammanlagda felet då blir litet 
jämfört med andra möjliga felaktiga uppskattningar.  
 
En annan möjlig felkälla är att den framräknade mängden producerade alger och därmed även 
volymen producerat jetbränsle. Produktionsmåtten har baserats på värden från andra liknande 
algodlingar. Detta eftersom inga faktiska odlingar bedrivits för att testa vad som skulle bli 
resultatet av specifikt denna odling. En ytterligare effekt av detta skulle kunna vara att vissa 
faktorer som krävs för produktionen inte har inkluderats. Kostnader som ej är direkt knutna till 
produktionen, såsom exempelvis transportkostnader, har till stor del bortsetts från. Sammanvägt 
bedöms detta bidra till ytterligare osäkerhet av betydande storlek.  
 
 
6.2 Utförande av känslighetsanalys 
 
I syfte att undersöka modellens och resultatens trovärdighet genomfördes en känslighetsanalys. 
En mängd indata tillfördes modellen som utifrån dessa indata genererades resultat. På grund av 
bedömningar och förenklingar vid framställningen av dessa indata råder en viss osäkerhet kring 
resultaten. Det råder större eller mindre osäkerhet kring olika inparametrar då faktaunderlaget 
och metoden för framtagandet av dessa skiljer sig åt. För att studera vilken effekt förändringar i 
olika inparametrar skulle ha på resultatet i modellen förändrades värdet på ett urval inparametrar, 
vilka sedan fördes in i modellen, ett åt gången. Resultatet av denna känslighetsanalys visas i 
Tabell 16.       
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Tabell 16: En känslighetsanalys av resultatet från modellen. Olika nya inparametrar har förts in i modellen för 
undersökning av vilken effekt den nya parametern har på resultatet. Ändrade parametrar och ändrade resultat på 
grund av den ändrade parametern markeras med fetstil.  
Ändring av 
inparametrar 

Intern-
räntan 
(%) 

Jetbränsle-
pris (kr/l) 

Kostnad för 
CO2-uysläpp 
(kr/l) 

Biojetbränsle-
pris (kr/l) 

Krävt extra 
prispåslag 
(kr/l) 

Premiumpris 
(kr/l) 

Resultat från 
modellen för scenario 
6 

15 6,8 0,4 7,2 3,6 10,8 

Råoljepriset utifrån 
ett rörligt medelvärde 
på 20 år 

15 6,2 0,4 6,6 4,2 10,8 

Råoljepriset utifrån 
ett rörligt medelvärde 
på 30 år 

15 5,7 0,4 6,1 4,7 10,8 

Råoljepriset ökar med 
300 % 

15 14,9 0,4 15,3 Inget extra 
påslag krävs 

Inget 
premiumpris 

Kostnaden för 
utsläppsrätter ökar 
med 50 % 

15 6,8 0,6 7,4 3,4 10,8 

Kostnaden för 
utsläppsrätter 
minskar med 50 % 

15 6,8 0,2 7 3,8 10,8 

Grundinvesteringen 
ökar med 100 % 

15 6,8 0,4 7,2 5,7 12,9 

Tillväxten i odlingen 
är 30 % högre 

15 6,8 0,4 7,2 2,7 9,9 

Tillväxten i odlingen 
är 30 % lägre 

15 6,8 0,4 7,2 5,3 12,5 

Internräntan är 2 % 
högre 

17 6,8 0,4 7,2 3,8 11 

Internräntan är 2 % 
lägre 

13 6,8 0,4 7,2 3,5 10,7 

Produktionen kan 
pågå året om  

15 6,8 0,4 7,2 0,8 8 
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Fortsättning Tabell 16 
Ändring av 
inparametrar 

Procentuell 
ökning av 
priset p.g.a. det 
krävda 
prispåslaget 
(%) 

Grund-
invester-
ing (kr) 

Försälj-
nings-
volym  
(l) 

Årligt 
resultat 
2017 till 
2021 (kr) 

Årligt 
resultat 2022 
till 2023 (kr) 

Återbetal-
ningstid (år) 

Resultat från 
modellen för 
scenario 6 

50 471 000 60 400 25 200 95 000 4 

Råoljepriset utifrån 
ett rörligt 
medelvärde på 20 år 

64 471 000 60 400 25 200 95 000 4 

Råoljepriset utifrån 
ett rörligt 
medelvärde på 30 år 

77 471 000 60 400 25 200 95 000 4 

Råoljepriset ökar 
med 300 % 

Inget påslag 471 000 60 400 226 300 296 400 2 

Kostnaden för 
utsläppsrätter ökar 
med 50 % 

46 471 000 60 400 25 200 95 000 4 

Kostnaden för 
utsläppsrätter 
minskar med 50 % 

54 471 000 60 400 25 200 95 000 4 

Grundinvesteringen 
ökar med 100 % 

79 942 000 60 400 49 400 188 800 4 

Tillväxten i odlingen 
är 30 % högre 

38 471 000 78 500 26 600 96 300 4 

Tillväxten i odlingen 
är 30 % lägre 

74 471 000 24 800 24 800 42 300 4 

Internräntan är 2 % 
högre 

53 471 000 60 400 34 100 103 900 4 

Internräntan är 2 % 
lägre 

49 471 000 60 400 20 800 90 500 5 

Produktionen kan 
pågå året om  

11 471 000 180 700 28 600 98 300 4 

 
 
Det framtida råoljepriset bedömdes utifrån rörliga medelvärden på fem respektive 15 år bakåt i 
tiden. För känslighetsanalysen testades även framräknade framtida råoljepriser baserade på 20 
respektive 30 år bakåt i tiden. Utifrån dessa nya framtida råoljepriser landade det framtida priset 
på fossilt jetbränsle på nya nivåer och därmed även det konkurrenskraftiga priset på 
biojetbränsle. Differensen för det extra prispåslaget upp till en den lägsta premiumprisnivån som 
krävs för att projektet ska antas och anses lönsamt skiljer sig från resultatet vid dessa justeringar 
av råoljepriset. I resultatet krävs ett extra prispåslag motsvarande 50 procent av det 
konkurrenskraftiga priset för biojetbränsle. Vid beräkning av råoljepriset utifrån ett rörligt 
medelvärde på 20 år, det vill säga fem år mer än vid modellberäkningarna för resultatet, framgår 
att det extra prispåslaget för lönsamhet motsvarar 64 procent av det konkurrenskraftiga priset på 
biodrivmedel för flyg. En ändring till ett rörligt medelvärde på 30 år, det vill säga 15 år mer än ett 
rörligt medelvärde på 15 år, gav ett krävt prispåslag på 77 procent av priset på biojetbränslet. Vid 
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denna analys framgår att en relativt liten ändring av modellens indata (hur många år det rörliga 
medelvärdet beräknas på) genererar stora förändringar för vilket extra pris som måste tas ut för 
att projektet ska vara lönsamt.  
 
I modellen tas inte hänsyn till faktorer såsom konflikter i Mellanöstern och fenomen som ”peak 
oil” vilka kan ha stor påverkan på råoljepriset. Ett kraftigt höjt råoljepris på 300 procent över det 
beräknade priset fördes därför in som ny parameter i modellen. Resultatet blev ett kraftigt höjt 
pris på fossilt jetbränsle och därmed också en kraftig höjning av det konkurrenskraftiga priset på 
biojetbränsle. Vid en så stor höjning av råoljepriset är projektet lönsamt vid ett försäljningspris 
som är det samma som det konkurrenskraftiga priset på biojetbränsle. Ingen höjning av priset till 
en premiumprisnivå krävs. Vid en höjning av råoljepriset med 300 procent blir dessutom de 
årliga resultaten betydligt högre jämfört med resultaten för scenario sex. Ett råoljepris på denna 
nivå får även en effekt på återbetalningstiden som förkortas till två år. Från denna 
känslighetsanalys kan utläsas att en stor förändring av inparametern råoljepris innebär stora 
förändringar för hela projektets lönsamhet.  
 
I det beräknade konkurrenskraftiga försäljningspriset för biojetbränsle inkluderas kostanden för 
de koldioxidutsläpp som förbränning av motsvarande volym fossilt jetbränsle hade gett upphov 
till. För att analysera hur stor effekt en förändrad kostnad för koldioxidutsläpp skulle ha på 
resultaten i scenario sex justerades kostnaden för koldioxidutsläpp. Handeln med utsläppsrätter 
är en relativt omogen marknad och prisbilden har under de senaste åren varit mycket volatil. Av 
denna anledning testades två nya kostnader för koldioxidutsläpp, dels på en nivå 50 procent över 
priset i scenario sex och dels på en nivå 50 procent under kostnaden i scenario sex. De stora 
förändringarna i kostnaderna för koldioxidutsläpp innebar små förändringar i modellens resultat 
för scenario sex. Den procentuella ökningen av försäljningspriset på grund av det krävda 
prispåslaget sjunker till 46 procent och ökar till 54 procent för en höjning respektive sänkning av 
kostnaden för utsläppsrätter jämfört med ett 50-procentigt prispåslag i scenario sex.   
 
För att beräkna kostnaden för grundinvesteringen gjordes flera prisuppskattningar. Dessa är 
behäftade med en viss osäkerhet och därför utfördes en känslighetsanalys för hur stor effekt 
grundinvesteringens storlek har på modellens resultat. Vid en grundinvestering 100 procent 
större än den egentliga uppskattade grundinvesteringen krävs ett premiumpris högre än det i 
scenario sex för att projektet ska anses lönsamt. Vid en högre grundinvestering blir det negativa 
kassaflödet för år 2016 högre. Det medför ett krav på ett högre försäljningspris jämfört med 
scenario sex för att projektet ska få ett positivt nuvärde. Premiumpriset som krävs ligger på en 
nivå på 12,9 kronor per liter, vilket innebär en ökning av det konkurrenskraftiga priset med 79 
procent. Stora justeringar i inparametern grundinvesteringen leder enligt känslighetsanalysen till 
stora förändringar i resultaten av ungefär motsvarande storlek.  
 
En förändrad produktionsvolym på grund av en lägre alternativt högre tillväxt skulle innebära 
förändringar i den möjliga försäljningsvolymen. Inparametern tillväxt justeras därför till en 30 
procent högre respektive lägre nivå, vilket innebär en motsvarande ökning samt minskning av 
försäljningsvolymen. Känslighetsanalysen visar att förändringar av denna inparameter ger 
upphov till nya försäljningspriser som krävs för lönsamhet. Vid en 30 procent högre produktion 
krävs ett försäljningspris på 9,9 kronor per liter, vilket även det utgör ett premiumpris. Det 
innebär en ökning av det konkurrenskraftiga priset med 38 procent, vilket är lägre än den krävda 
prisökningen i scenario sex. Om produktionen är 30 procent lägre än i scenario sex krävs ett 
försäljningspris på 12,5 kronor per liter vilket är högre än premiumpriset i scenario sex. Med en 
30 procent lägre produktionsvolym krävs en ökning av det konkurrenskraftiga priset med 74 
procent. En förändring av inparametern tillväxten i odlingen leder till förändringar vars storlek är 
jämförbar med förändringarna av resultatet.   
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Internräntan är i modellen satt till 15 procent. Vid en förändrad internränta påverkas resultatet i 
nuvärdesanalysen. Inparametern internräntan ändrades till 13 respektive 17 procent. Dessa 
ändringar gav endast små förändringar av resultatet med krav på ett något lägre och ett något 
högre premuimpris för en internränta på 13 respektive 17 procent, jämfört med scenario sex. 
Förändringar av internräntan har enligt denna känslighetsanalys en liten effekt på modellens 
slutliga resultat.      
 
I modellen antas en produktionsvolym motsvarande möjlig produktion för de 122 dagar om året 
som odlingen är i drift. Om odlingen skulle bedrivas året om, vilket exempelvis skulle vara 
möjligt på en plats med varmare klimat än Stockholmsområdet, vilket valdes som odlingsplats 
för modellen. Inparametern odlingssäsongen ändrades från 122 till 365 dagar om året. Denna 
ändring utgör en stor ändring av inparametern odlingssäsong vilket i sin tur leder till en stor 
förändring av modellens tidigare resultat. Ökningen av den årliga möjliga försäljningsvolymen är 
motsvarande ökningen av antalet odlingsdagar per år. I och med den ökade försäljningsvolymen 
krävs ett mycket lägre premiumpris för lönsamhet jämfört med premiumpriset i scenario sex. 
Endast en ökning av det konkurrenskraftiga priset på biojetbränsle av elva procent krävs i det 
här fallet för ett lönsamt projekt. Detta resultat är en stor förändring jämfört med den 50-
procentiga ökning av det konkurrenskraftiga priset som krävs i scenario sex, dock låg en stor 
förändring av en inparameter till grund för den stora förändringen i resultatet.  
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7 Slutsatser 
 
I huvudscenariot är produktionen inte lönsam.  Även då kostnaden för råolja stiger med 50 
procent och priserna på utsläppsrätter samtidigt stiger 25 procent så bör för given 
diskonteringsränta investeringen ej göras eftersom återbetalningstiden är mycket längre än sju år. 
Därmed är det inte troligt att detta projekt är värt att investera i. Utvärderingen med Porters 
femkraftsmodell leder till slutsatsen att biodrivmedelsmarknaden är en attraktiv marknad att 
befinna sig på, men de höga investerings- och driftskostnaderna i förhållande till beräknad volym 
producerat biojetbränsle och det konkurrenskraftiga försäljningspriset innebär att projektet med 
största sannolikhet kommer att gå med förlust. 
 
Det framräknade försäljningspriset som skall sättas för att produktionen skall gå med vinst är på 
10,8 kronor och det är möjligt att viss försäljning skulle kunna ske till detta pris då det ännu inte 
finns så stort utbud av biodrivmedel som uppfyller kraven för biojetbränsle. På sikt bedöms 
dock detta pris vara för högt över konkurrenternas för att tillräcklig försäljning skall kunna ske. 
För att produktionen skall bli lönsam krävs en större extern förändring än de som förutsägs i 
modellen.  
 
Ifall ”peak oil” inträffade eller en betydande konflikt i Mellanöstern drastiskt ändrade 
råoljepriserna skulle detta höja jetbränslepriserna så kraftigt att kunderna skulle vara beredda att 
betala mycket mer för biojetbränsle än idag, vilket skulle göra produktionen av algbaserat 
biodrivmedel lönsamt. Detta visades i känslighetsanalysen då råoljepriset ökades till 300 procent 
jämfört med prisnivån i huvudscenariot. En sådan ökning av råoljepriset skulle innebära ett pris 
14,9 kronor per liter för fossilt jetbränsle. Ett sådant högt pris för fossilt jetbränsle skulle 
innebära ett konkurrenskraftigt pris för biojetbränsle på 15,3 kronor per liter. Utifrån 
lönsamhetsanalysen skulle priset på algbaserat jetbränsle även kunna ligga på en nivå under priset 
på fossilt jetbränsle och fortfarande innebära lönsamhet. I det här fallet skulle alltså en mycket 
konkurrenskraftig prissättning på algbaserat biojetbränsle kunna uppnås.   
 
Produktionsanläggningen skulle också kunna visa sig vara lönsam ifall en användning av 
algbaserat biodrivmedel visar sig mycket miljömässigt effektivt och därför starkt skulle främjas 
genom bidrag och ytterligare statliga incitament såsom sänkt tak för tillåtna koldioxidutsläpp och 
därmed kraftigt höjda priser på utsläppsrätter.  
 
Ifall en motsvarande odling istället bedrevs i ett soligare land med varmt klimat kunde odlingen 
ha varit i drift året om. Detta hade ökat produktionsmöjligheterna betydligt.  I scenarioanalysen 
visas ett exempel på detta. I scenarioanalysen odlas algerna årets alla dagar, vilket gav ett krävt 
premiumpris för biojetbränsle bara strax över det konkurrenskraftiga priset i huvudscenariot.    
 
Möjligheten finns även att denna investering skulle bli lönsam ifall den fortsatta forskningen och 
utvecklingen på området förbättrade effektiviteten i produktionen så att kostnaderna sjönk 
alternativt produktionen ökade. Redan tills då anläggningen tas i bruk år 2017 skulle vissa 
kostnader kunna vara lägre tack vara nya tekniker och förfining av befintliga.  
 
De föreslagna externa förändringarna har alla mycket stor sannolikhet att äga rum i viss 
utsträckning. En övergripande slutsats är dock att produktionen av algbaserat biojetbränsle i 
Sverige inte kommer att vara lönsam såvida inte större externa förändringar sker. En 
produktionsmöjlighet utomlands, i ett land med ett klimat som möjliggör odling året runt, bör 
därmed undersökas då denna tros ha större potential att vara lönsam. 
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Appendix A 
 
Gantt-schema 

Vecka 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Informationssökning                  
Bakgrund                  
Lämpliga alger                  
Produktionsteknik                  
Geografisk odlingsplats                  
Miljöpåverkan                  
Analys                  
Slutsats                  
Feedback                  
Abstract, källkritik, 
inledning, övergripande 
struktur 

                 

Slutgranskning                  
  

Problemformuleringsrapport in, 28e januari 

Seminarium 1, 31a januari 

Delrapport in, 4e mars 

Seminarium 2, 8e mars 

Slutrapport in, 9e maj 

Seminarium 3, 18e maj  
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Appendix E 
 
Grundinvestering  Kostnad (kr) 
Odling  
Gräva 4 dammar 100 000 
Plast för att täta dammarna 20 000 
4 paddelhjul 200 000 
Alginköp 1 000 
Skörd  
Bassäng för flotering 50 000 
Torkning  
Spray-torkningsmaskin 70 000 
Lagerhållning  
Tank för färdigt biojetbränsle 30 000 
Totalt 471 000 
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