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Abstract 
Solving the issues with global warming and climate change is one of the main targets for the 
leading politicians of the world. The transport sector, including the aviation sector is in desperate 
need for tools to make a transition towards a more sustainable future. While biofuels are 
becoming more popular in for example the automotive sector, the aviation sector is still far 
behind. To explore if and when this could be solved the authors have investigated the most 
promising biojetfuels on the market.  

This report studies the future costs for fossil jetfuel as well as biofuels for aviation and concludes 
that the production figures for biofuels for aviation can be sufficient the European market for 
aviation fuel, this however requires that the price for refining vegetable oils from jatropha and 
algae reach lower levels compared to today. Political policy implementations are possible and 
would help pushing the tipping point between the market for fossil fuels and biofuels for aviation 
to an earlier point of time. 
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Sammanfattning 
Klimatfrågan och den globala uppvärmningen är en av de stora frågorna som världens 
beslutsfattare brottas med i vår tid. Transportsektorn står för en stor del av koldioxidutsläppen 
som är den stora bidragande orsaken till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Med 
en internationell spelplan, mycket avancerade farkoster med höga säkerhetskrav och höga utsläpp 
är flygsektorn i stort behov av att finna miljövänligare alternativ till dagens fossila jetbränslen. 

Rapporten har som mål att svara på frågeställningen ”Hur kan Sverige/EU verka för en övergång till 
biodrivmedel för flyg från fossila bränslen med politiska och ekonomiska styrmedel? ” och detta ska göras 
genom att i första hand kartlägga marknaden för två av de mest intressanta typerna av 
biojetbränslen, de baserade på alger och jatropha. Parallellt ska även prisprognostiseringar och 
marknadsundersökningar göras för fossila jetbränslen. Vidare är målet att redovisa vilka politiska 
verktyg som finns för att styra användandet mot ett ökat användande av biojetbränslen samt hur 
de ska användas. 

Genom extensiva litteraturstudier och kontakt med bland annat politiker kartlades marknadsläget. 
Med all tillgänglig information redovisas sedan de mest troliga scenariona för utvecklingen på 
marknaden. 

Även om EU överlag verkar mycket för en grön omställning så är verktygen som används för att 
få denna omställning till stånd inom flygsektorn i dagsläget få. ETS, handeln med utsläppsrätter, 
är det huvudsakliga verktyget och kommer att börja innefatta även flygbranschen från och med 
2012. Det amerikanska försvaret och vissa företag är de som tydligast driver på utvecklingen i 
dagsläget. Från det politiska hållet har det höjts röster om att på grund av flygbranschens 
komplexitet, lösa denna sektors oljeberoende sist. ETS är ett såväl politiskt som ekonomiskt 
styrmedel. Andra sorters styrmedel som exempelvis krav att en viss mängd biojetbränsle ska 
användas i motorerna ter sig inte troliga inom den närmaste framtiden men kan komma att 
användas på längre sikt. 

Nyckeln ligger i raffineringen, om kostnaderna för denna kan sänkas kan biojetbränslen bli 
konkurrenskraftiga. Vad som framkom var att flera företag ligger mycket nära att i stor skala 
kunna börja producera biodiesel baserat på såväl alger som jatropha till konkurrenskraftiga priser. 
Storskaligheten är dock ännu några år bort.  

Tekniskt sett finns det redan i dagsläget fungerande alternativ till fossila jetbränslen. Dock 
kommer dessa med största sannolikhet inte att kunna konkurrera med de fossila dels med tanke 
på kostnad men även på grund av de kvantiteter som krävs. EU bereder dock väg för att när 
rimliga alternativ dyker upp kan implementeringen ske mycket snabbt. 
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Nomenklatur och förkortningar 

 

Begrepp 

CCS Carbon capture and storage 

ETS Emission Trading System – Europeiska systemet 
för handel med utsläppsrätter 

HRJ Hydro treated Renewable Jet (fuel) 

OWEM OPEC World Energy Model 

 

Enheter 

$ Amerikanska (USA) dollar

US$ Amerikanska (USA) dollar

ºC Grader Celsius

Fat På engelska ”barrel”, ca 159 liter, vanligaste måttet 
för olja 

kg Kilogram

mm Millimeter

ppm Parts per million

 

Organisationer 

EU Europeiska Unionen

GEXSI The Global Exchange for Social Investment 

IATA International Air Transport Association 

IEA International Energy Agency 

OECD Organisation for Economic Co-operation and 
Development 

OPEC Organization of the Petroleum Exporting 
Countries 

UHDSG Uppsala Hydrocarbon Depletion Study Group

UKERC UK Energy Research Center 
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Omräkningstabell 

# Enhet = # Enhet Källa

1 Fat  159 Liter (Reuters, 2008)

1 Amerikansk Gallon  3,785 Liter (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
2011) 

1 Tunnland  40471 M2 (Britannica, 2011)

1 Ton flygfotogen  7,9 Fat (Reuters, 2008)

1 Hektar  10 
000 

M2 (Nationalencyklopedin, 2011) 

 

Valutakurser 

# Enhet = # Enhet Källa

1 Euro  1,433 US$ (XE, 2011)

1 Rs.  0,022 US$ (XE, 2011)

    

 

 

 

  

                                                 
1 Acer på engelska översätts till tunnland på svenska. Dock är de olika stora. En acer är 4047 M2 
och det är denna storlek som använts i denna rapport då begreppet tunnland används. Det 
svenska tunnlandet är fastställt till 4 936 M2. (Nationalencyklopedin, 2011) 
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1 Introduktion 
Världen är idag beroende av fossilt flygbränsle som inte är hållbart, varken ekonomiskt, 
miljömässigt eller sett till sociala faktorer. Med detta som bakgrund har möjligheterna att ersätta 
dessa med biodrivmedel utvärderats. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att genom en grundläggande bild av marknadsläget för alger och 
jatropha som biojetbränslen på såväl kort som lång sikt ge en grund för vidare forskning såväl 
som del i beslutsunderlag på politisk nivå.  

1.2 Mål 

Rapportens syfte konkretiseras i tydliga mål som presenteras i detta avsnitt. 

Rapportens mål är att ge en bild av marknadsläget och åskådliggöra vilka faktorer som påverkar 
marknadspriserna för såväl fossila jetbränslen som jetbränslen baserade på jatropha och alger.  

Rapporten har vidare som mål att visa på vilka politiska verktyg som finns att tillgå och hur dessa 
kan användas för att styra utvecklingen mot ett ökat användande av biojetbränslen. 

Målet är att arbetet ska vara av sådan kvalité att den kan uppfylla syftet. 

1.3 Projektplan 

Tidigt i arbetets skede skrevs en grundläggande planering för hur arbetet skulle löpa under 
terminen samt vilka delar av arbetet som skulle utföras när. Denna planering finns detaljerat 
presenterad i form av det Gantt-schema som skrevs i arbetets inledande skede. Detta återfinns i 
appendix. 

1.4 Problemformulering samt grundläggande frågeställningar 

Problemformuleringen som rapporten baseras på kan skrivas som följande: 

Hur kan Sverige/EU verka för en övergång till biodrivmedel för flyg från fossila bränslen med politiska och 
ekonomiska styrmedel?  

Detta kan i sin tur delas upp i nedanstående huvudsakliga frågeställningar. Även övriga 
kringliggande och relevanta faktorer kommer att redovisas. 

• Vilka politiska styrmedel står till förfogande och hur kan dessa användas för att påverka 
övergången till biodrivmedel för flyg? 

• Hur ser de prognostiserade framtida kostnaderna ut för fossila bränslen och biodrivmedel 
för flyg? 

• Är det möjligt att övergå till biodrivmedel för flyg, och i så fall under vilken tidsperiod? 
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1.5 Metod 

Rapporten grundas i djupgående litteraturstudier och en intervju. Tydliga hänvisningar finns 
redovisade för all information som presenteras för att möjliggöra för läsaren att kontrollera och 
vid intresse öka sina kunskaper ytterligare. Informationen används sedan i matematiska modeller 
för att rendera de resultat som presenteras. 

 

1.6 Avgränsningar 

Förutom tillgängliga historiska data har prisutvecklingarna som prognostiseras gjorts löpande från 
dagsläget till och med till år 2035. Anledningen till denna avgränsning är att osäkerheten i 
prognoserna ökar kraftigt ju längre fram i tiden som prognoserna görs och i de flesta fall försöker 
inte ens de största organisationerna inom området sig på prognoser på längre sikt än detta. Detta 
leder till att data saknas för att kunna göra ordentliga prognoser på längre sikt och att de data som 
finns är mycket osäkra så pass långt fram i tiden.  

Då tid är en begränsande faktor har rapporten begränsats till att undersöka två av de mest 
lovande biodrivmedlen för flygmarknaden. Detta för att nödvändigt djup ska kunna uppnås. 
Biodrevmedel för flyg delas i sin tur ofta in i ”drop-in”-bränslen, det vill säga då en ombyggnad 
av befintliga motorer inte är nödvändig för att kunna använda det nya bränslet, möjligen till viss 
del uppblandat med fossilt bränsle. Den andra typen av bränslen kräver i sin tur en ombyggnad 
av motorerna. Vi har valt att undersöka biodrivmedel av jatrophaolja och algolja för flyg. 

Fokus ligger på Sverige och EU. Givetvis tas även omvärldsfaktorer hänsyn till, då exempelvis 
den absoluta merparten av världens oljeproduktion ligger utanför området. Dock är det mycket 
svårt att få fram information om vissa enskilda, slutna länder och vidare är det mycket 
tidskrävande. EU-länderna har dock mycket gemensamt då EU kan införa regleringar och är en 
stark maktfaktor i de länder som ingår i unionen. Vidare ligger EU sett till omvärlden ofta i 
framkant gällande gröna omställningar. Givetvis kan EU:s politik även påverka länder utanför 
unionen med påtryckningar och dylikt men detta faller utanför ramen för denna rapport och är 
ett område för vidarestudier. 
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2 Litteraturstudie 
Under detta avsnitt följer den litteratur och fakta som fungerar som grund för rapporten. I första 
hand har författarna vänt till erkända tidskrifter och publikationer samt relevanta personer och 
organisationer. På grund av områdets art har dock en större mängd information inhämtats även 
från företagshemsidor etcetera vilkas opartiskhet alltid kan diskuteras. 

2.1 Hållbar utveckling 

Ett begrepp som ofta dyker upp i bland annat klimatdebatten är hållbar utveckling och är även 
något denna rapport i viss utsträckning försöker ta fram redskap för att arbeta för. En allmänt 
accepterad definition är den som myntades av Brundtlandkommissionen 1987: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredställa sina behov”. (Lunds Universitet, 2010) 

Denna definition kan i sin tur utvecklas i tre aspekter, en social, en ekonomisk och en ekologisk. 
Alla måste tas hänsyn till för att en utveckling ska kunna betraktas som hållbar. 

2.1.1 Varför fossila bränslen inte är hållbara 

Till fossila bränslen tillhör bland annat kol, naturgas och olja. (Nationalencyklopedin, 2011) Vid 
förbränning av fossila bränslen så uppkommer utsläpp av koldioxid som bidrar till 
växthuseffekten, det är alltså inte miljömässigt hållbart. (Naturvårdsverket, 2011) Vidare så 
framställs mycket av all världens olja i politiskt instabila regioner som inte kan garantera en 
kontinuerlig leverans av olja, ett exempel är Irak som sitter på en av världens största oljereserver 
men som till följd av kriget har haft problem med sin produktion. Risken för avbrott och 
liknande är alltså ett problem och med paralleller till 70-talet och oljekriserna då så kan detta leda 
till stora kostnader. Olja är en mycket viktig resurs för människor, i västländernas medborgares 
vardag i synnerhet. Detta innebär att den opålitliga tillgången leder till att fossila bränslen inte är 
hållbara ur ett socialt perspektiv och ej heller ur ett ekonomiskt perspektiv om hänsyn tas till de 
konkreta konsekvenserna av denna opålitliga tillgång. Trots att oljepriset visat sig vara mycket 
volatilt står det klart att priset ökar på lång sikt. Detta beror till stor del på att för att möta den 
stigande efterfrågan ökar även kostnaden för den sista producerade tunnan råolja. Detta då, 
logiskt nog, utvinns den oljan som är billigast att utvinnas först, och därefter vänder man sig till 
allt dyrare alternativ. (IEA, 2010) Starka paralleller kan dras till utseendet på elmarknaden i 
Sverige. I slutändan innebär detta att prisnivåerna på sikt blir orimliga för allt fler 
samhällsgrupper, och därmed är de fossila bränslena inte hållbara på längre sikt varken socialt 
eller ekonomiskt.  
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2.1.2  Hur Sverige arbetar med hållbar utveckling 

Sverige är aktivt när det gäller området hållbar utveckling och har satt upp ett antal mål för hur 
landet ska arbeta med frågan. Svenskt ledarskap för hållbar utveckling har man sammanfattat i en 
proposition från miljödepartementet i fyra punkter (Regeringskansliet, 2010): 

• ”Sverige ska vara ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling, både vad gäller det vi gör här 
hemma och internationellt. 

• Miljöarbetet behöver engagera fler och allt fler inom näringsliv, kommuner och ideella organisationer 
behöver göras delaktiga. 

• Miljömålen ska samla aktörerna till ett arbete mot hållbara mål. 
• Regeringen inbjuder till långsiktigt samarbete för miljöpolitiken.” 

Miljöpolitik är i sig ett enormt område och berör mycket mer än vad som är relevant för denna 
rapport. Naturligt kommer endast de relevanta delarna ur miljöpolitiken, det vill säga de som 
berör rapportens frågeställningar, att tas upp och behandlas. Regeringen beskriver arbetet för 
hållbar utveckling som följande (Regeringen, 2010): 

”Miljöpolitiska avvägningar måste vara en central del i de beslut som påverkar utformningen av den framtida 
tillväxten och samhällsutvecklingen. Miljöutmaningarna ska användas som en ekonomisk hävstång för att skapa 
nya affärsmöjligheter. Vi arbetar för en sammanhållen hantering av miljömålen, klimatutmaningen och 
ekonomisk tillväxt- och näringspolitik i syfte att skapa långsiktig välfärd, förbättrat miljötillstånd, nya jobb och 
innovationer. ” 

Två miljömål som påverkar fossila bränslen som regeringen har tagit fram är ”temperaturmål” 
och ”koncentrationsmål som härleds från temperaturmålet”. Dessa två mål har man formulerat 
på följande sätt (Regeringen, 2010): 

”Temperaturmål: Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört 
med den förindustriella nivån. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta 
mål.  

Koncentrationsmål som härleds från temperaturmålet: Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till 
att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar 
koldioxidekvivalenter (ppm koldioxidekvivalenter).  
Enligt riksdagens beslut är möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålet till avgörande del beroende av internationellt 
samarbete och insatser i alla länder. ” 

Regeringen framhåller även att dessa mål endast kan nås genom global samverkan men att 
Sverige kan ta ett ansvar genom att föra en ”framsynt klimatpolitik” för att driva på utvecklingen 
(Regeringen, 2010). 

För att konkretisera frågan så har regeringen satt upp ett antal mål på vägen. Målet för år 2020 är 
att Sveriges växthusgasutsläpp2 ska vara 40 % lägre än år 1990, det vill säga ca 20 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter mindre än år 1990. Värt att notera är att upptag till och från skogsbruk och 
annan markanvändning för närvarande inte ingår i de nationella målen (Regeringen, 2010). 

Att ändra dessa mål i framtiden till att inkludera markanvändning kan vara viktigt för att kunna 
kompensera med biodrivmedelsproduktion. 

                                                 
2 Till växthusgaser tillhör koldioxid, dikväveoxid, metan, flour-kolväten, flourkarbonater och 
svavelhexaflourid. (Regeringen, 2010) 
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Som vision för år 2050 har man satt upp att Sverige inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i 
atmosfären. Vidare så nämner regeringen hur målen ska nås med följande formulering 
(Regeringen, 2010): 

”Sverige tar sin del av detta globala ansvar bl.a. genom utvecklade ekonomiska styrmedel såsom skärpta 
koldioxidskatter, skärpta utsläppskrav för fordon och främjande av miljöfordon och alternativa drivmedel i syfte 
att inleda arbetet med att bryta transportsektorns fossilberoende och klimatpåverkan samt satsning på förnybar 
energi och energieffektivisering och genom att fortsatt ha en elproduktion med låga utsläpp av koldioxid.” 

Avslutningsvis kan konstateras att skiftet från fossila bränslen till biodrivmedel är en mycket 
relevant fråga inom politiken och att år 2020 för tillfället är en viktig milstolpe i detta arbete. 

2.1.3  Hur EU arbetar med hållbar utveckling 

Även i EU så pågår arbete med hållbar utveckling. EU har satt upp ett antal mål för hur man ska 
möta klimatförändringen samtidigt som man höjer EU:s energisäkerhet och 
konkurrenskraftighet. Dessa mål, som har fått namnet ”20-20-20” målen, är följande (Europeiska 
kommissionen, 2010): 

• ”Minska utsläppen av växthusgaser i EU med minst 20 % mot nivåerna år 1990. 
• 20 % av EU:s energikonsumtion ska komma från förnyelsebara resurser. 
• En 20 % reduktion av primärenergianvändning mot prognostiserade nivåer, som ska lösas genom 

energieffektivisering.” 

År 2008 så lade den europeiska kommissionen fram ett energi- och klimatpaket för hur man ska 
implementera 20-20-20 målen, och som blev lag i mitten av år 2009. Detta klimatpaket innehåller 
fyra huvudpunkter (Europeiska kommissionen, 2010): 

• ”Att revidera och stärka handeln med utsläppsrätter (ETS) genom att minska taket på mängden 
utsläpp av växthusgaser per år och övergå löpande till auktionering av utsläppsrätterna istället för att fri 
tilldelning. 

• Att fördela utsläppen mellan medlemsstaterna i EU beroende på medlemsstatens tillgångar vad gäller de 
utsläpp av växthusgaser som inte går under handel med utsläppsrätter, som exempelvis transport, 
jordbruk, avfall och boende ingår. Detta innebär att de rikaste medlemsstaterna minskar sina utsläpp av 
växthusgaser inom dessa områden med 20 % och att de fattigaste medlemsstaterna ökar sina utsläpp med 
20 % inom samma områden. 

• Binda nationella mål för andel förnyelsebar energi för att totalt sett inom EU nå en andel förnyelsebar 
energi på 20 %. För Sveriges del menas detta med att 49 % av all energi i landet ska vara förnyelsebar 
år 2020. 

• Skapa en legal struktur för att stödja utvecklingen och användandet av insamling och lagring av 
koldioxid, även kallad CCS. Planen är att sätta upp pilotanläggningar till år 2015 för att nå 
kommersialiserbarhet år 2020.” 
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2.2 Politiska faktorer och verktyg 

Förutom då faktorer som politisk instabilitet i exempelvis mellanöstern påverkar oljepriset finns 
det även politiska verktyg som kan användas för att styra utvecklingen i den riktning som ses 
lämplig. Framöver kommer säkerligen allt fler verktyg att tas fram inom olika sektorer. 

2.2.1 ETS 

2005 infördes det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, EU ETS. Den 
bakomliggande tanken är att varje land får en kvot för hur mycket koldioxidutsläpp de får släppa 
ut och denna delas upp på olika företag, industrier etc. Planen är att utsläppen år 2020 ska vara 21 
% lägre än 2005. Förutom de 27 EU-länderna deltar även Norge, Island och Liechtenstein. Om 
ett företag använder mindre än sin kvot kan de sälja överskottet. Flygbolagen kommer att börja 
omfattas från och med 2012. (Europeiska kommissionen, 2011) 

2.2.1.1 ETS som prispåslag för jetbränsle 

Mycket intressant är, att den modell för ETS för flyg som EU har fastslagit inte tar någon 
egentlig till om mängden utsläpp påverkas. Det är snarare en fast avgift på varje förbrukat fat 
jetbränsle som införs, och inte ett utsläppstak. Att EU saknar beskattningsrätt rimmar illa med 
detta faktum. IATA, den organisation som representerar de flesta internationella flygbolagen, har 
antagit att effekten av ETS kommer att vara ett prispåslag på $15,9 per fat3 jetbränsle från år 
2012 fram till år 2020. Efter år 2020 kommer detta prispåslag att stiga linjärt till $39,75 per fat4 år 
2030. (IATA, 2009) 

 

  

                                                 
3 Omvandlat från $0,1 per liter. 
4 Omvandlat från $0,25 per liter 
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2.3 Flygbränsle 

Kommersiellt Jet-bränsle har beteckningen Jet A-1 och består av ren fotogen (engelska kerosene) 
som raffinerats från råolja. En anledning till att jetbränsle utvecklades var för att få fram ett 
bränsle med högre ”flashpoint” än vanlig bensin. ”Flashpoint” är temperaturen då bränslet 
producerar ångor som kan antändas av en öppen låga. För vanlig bensin är denna temperatur 
omkring -1 ºC, för Jet A-1 är temperaturen 49 ºC. Olika längd på kolvätekedjorna hos råoljan ger 
olika kokpunkt vilket gör att de kan separeras. Sett till kolvätekedjornas längdordning placeras 
fotogen mellan bensin och diesel. (Day, 2003) 

2.3.1  Marknaden för flygbränsle 

År 2008 var världskonsumtionen av jetfotogenbränsle för flyg 1 899,7 miljoner fat5. 
(International Energy Agency, 2008) Av denna konsumtion så stod OECD länderna i Europa 
samma år för 73,7 miljoner fat för flygtrafik inom Europa.6 (IEA, 2008). 

Boeing har förutspått en tillväxttakt för flygplansflottan i Europa på 2,8 % per år fram till år 
2029. (Boeing, 2010). 

För IATA:s medlemmar ökade bränsleeffektiviteten för flyg med 3,1 % mellan år 2006 och år 
2007. Historiskt sett har bränsleeffektiviteten ökat med 70 % på 40 år och med 20 % på 10 år. 
(IATA, 2011) 

För att prognostisera den framtida marknaden för flygbränsle så har den här rapporten utgått från 
data från ovanstående källor och sammanfattat dessa i Tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Marknaden för jetfotogenbränsle för flyg år 2008 med tillväxttakt och 
bränsleeffektivisering för flyg per år 

Marknad för jetfotogenbränsle 
i OECD-Europa år 2008 (IEA, 
2008) 

Tillväxttakt för flyg i Europa 
per år (Boeing, 2010) 

Bränsleeffektivisering för flyg 
per år (IATA, 2011) 

73,7 miljoner fat 2,8 % 3,1 %

 

  

                                                 
5 Omräknat från 240 476 tusen ton 
6 Omräknat från 9 333 tusen ton 
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2.4 Oljemarknaden och dess omgivande faktorer 

Då priset på råolja är den mest dominerande faktorn för priset på jetbränsle (Air Transport 
Association, 2011) läggs här stort fokus på att studera råoljans framtida prisutveckling.  

2.4.1 IEA 

IEA, The International Energy Agency, är en internationell autonom organisation som bildades 
år 1974 till följd av oljekrisen för att hjälpa medlemsländerna att hantera avbrott i oljetillgången 
och möta dessa på ett effektivt sätt. Idag arbetar IEA med att garantera pålitlig, billig och ren 
energitillgång för sina medlemmar och världen. IEA har 28 medlemsländer och till dessa räknas 
bland annat Sverige, USA, Storbritannien, Frankrike, Italien och Tyskland. (The International 
Energy Agency, 2011) 

IEA har fyra huvudfokus (The International Energy Agency, 2011): 

• ”Energisäkerhet: verka för diversifiering, flexibilitet och effektivitet inom energisektorerna. 
• Ekonomisk utveckling: garantera en stabil energitillgång till länderna inom IEA och värna om 

den fria marknaden för att stödja ekonomisk tillväxt. 
• Miljömedvetenhet: stödja den internationella kunskapen för de olika val som finns för att möta 

klimatförändringen. 
• Världsomspännande engagemang: ha ett nära samarbete med icke-medlemsländer, då särskilt 

större producenter och konsumenter, för att hitta lösningar till delade energi- och miljöfrågor.” 

En av de viktigaste rapporterna som IEA släpper är World Energy Outlook, Energimyndigheten 
beskriver denna enligt följande  (Energimyndigheten, 2011): 

”World Energy Outlook utkommer årligen och utgör en central referenspunkt för lagstiftare och bransch- och 
intresseorganisationer vad gäller prognoserna för framtida energianvändning och energisektorns klimatpåverkan.” 

I den senaste rapporten, World Energy Outlook 2010, tar IEA upp tre tänkbara scenarion för 
oljans utveckling fram till år 2035: Current Policies Scenario, New Policies Scenario och 450 
Scenario. (IEA, 2010)  

2.4.1.1 New Policies Scenario 

New Policies Scenario utgår från de redan existerande policys och implementeringar och de 
framtida planer och implementeringar som regeringar har tillkännagivit i länder runt om i världen, 
som exempelvis uttalade målsättningar, och använder dessa för att prognosticera framtiden fram 
till år 2035. IEA har valt att inte försöka gissa framtida policys och satsningar i det här scenariot 
utan utgår endast från fakta. New Policies Scenario är den centrala delen av World Energy 
Outlook 2010. (IEA, 2010) 

2.4.1.1.1 Prognoser om tillgång och efterfrågan av energi 

Den globala efterfrågan för samtliga bränslekällor antas öka, det är främst länder som inte tillhör 
OECD där den största ökningen antas ske. Dessa länder antas stå för 93 % av den 
prognosticerade ökningen av efterfrågan på primärenergi i världen år 2035. Efterfrågan drivs 
främst av en ökad användning av transportbränslen. Ökade priser på fossila bränslen, ökade 
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avgifter för kolbaserade bränslen, gröna policyimplementeringar och övergång till alternativa 
energikällor kommer att minska energianvändningen och hålla tillbaka tillväxten för fossila 
bränslen. (IEA, 2010) 

Oljeproduktionen i världen kommer att uppgå till 96 miljoner fat per dag år 2035, vilket ska 
jämföras med 84 miljoner fat per dag år 2009. För råoljan så når denna en platå vid  en nivå på 68 
till 69 miljoner fat per dag år 2020 och stannar vid denna nivå. Den topp för oljeproduktionen 
som inträffade år 2006 på 70 miljoner fat råolja per dag kommer inte att nås igen. (IEA, 2010) 

OPEC kommer att stå för en större del av produktionen av råolja och kommer att ha en 
kontinuerligt ökande produktionstakt fram till 2035. Av denna produktionsökning kommer Irak 
att stå för en stor del och beräknas nå 7 miljoner fat per dag år 2035, även Saudiarabien väntas 
öka produktionstakten från 9,6 miljoner fat per dag år 2009 till 14,6 miljoner fat per dag år 2035. 
För länder som inte tillhör OPEC antas produktionen vara konstant fram till år 2025 och därefter 
minska. (IEA, 2010) 

2.4.1.1.2 Känslighetsfaktorer 

Prognosen är starkt driven av Kinas efterfrågan på energi och de variabler som påverkar denna. 
Om Kina exempelvis anammar ny teknologi kan detta komma att påverka prognosen avsevärt. 
Även utvecklingen i Irak är en känslighetsfaktor, prognosen förutsätter att oljeproduktionen i 
landet snabbt kan utvecklas vilket förutsätter ett stabilt Irak. (IEA, 2010) 

2.4.1.1.3 Oljepriset  

Den prognostiserade utvecklingen av oljepriset för New Policies Scenario visas i grafen Figur 2.1, 
år 2035 beräknas priset för råolja ligga på $ 113 per fat i 2009 års US $. (IEA, 2010) 

2009 2015 2020 2025 2030 2035
Råolja¹ $60,40 $90,40 $99,00 $105,00 $110,00 $113,00 

$-
$20,00 
$40,00 
$60,00 
$80,00 

$100,00 
$120,00 

Priset på råolja per fat - New Policies 
Scenario

Råolja¹

 
Figur 2.1 Prognos på priset på råolja per fat från år 2009 till år 2035 enligt New Policies 
Scenario. 1 (IEA, 2010) 
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2.4.1.2 Current Policies Scenario 

Detta scenario har sitt ursprung i det gamla referensscenariot, Reference Scenario, av IEA. I detta 
scenario utgår IEA från de implementeringar av policys som har utförts fram till och med mitten 
av år 2010 för att prognostisera framtiden fram till år 2035. Målsättningar om energi och 
klimatmål räknas alltså inte med i detta scenario, inte heller förändringar i policys från mitten av 
2010. Detta Scenario används främst för att fungera som en jämförelse med New Policies 
Scenario och ska inte ses som en bild som förklarar framtiden. (IEA, 2010) 

2.4.1.2.1 Oljepriset 

Den prognostiserade utvecklingen av oljepriset för Current Policies Scenario visas i grafen Figur 
2.2, år 2035 beräknas priset för råolja ligga på $ 135 per fat i 2009 års US $. (IEA, 2010) 

2009 2015 2020 2025 2030 2035
Råolja¹ $60,40 $94,00 $110,00 $120,00 $130,00 $135,00 

$-

$50,00 

$100,00 

$150,00 

Priset på råolja per fat - Current Policies 
Scenario

Råolja¹

 

Figur 2.2 Prognos på priset på råolja per fat från år 2009 till år 2035 enligt Current Policies 
Scenario. 1 (IEA, 2010) 

 

2.4.1.3 450 Scenario 

Namnet 450 Scenario knyts an till målet på ett tak för koncentrationerna av växthusgaser på 450 
ppm koldioxidekvivalenter, vilket är maxnivån för att den globala temperaturen inte ska stiga mer 
än omkring 2 ºC över förindustriella nivåer. (Baker, 2009) 450 Scenariot fungerar enligt IEA som 
en bedömningsgrund på hur mycket som måste göras för att nå en hållbar framtid och hur detta 
kan göras. (IEA, 2010) 

2.4.1.3.1 Prognoser om tillgång och efterfrågan av energi 

IEA antar att efterfrågan på olja når en topp precis innan år 2020 på 88 miljoner fat per dag, och 
därefter sjunker till 81 miljoner fat per dag till år 2035. Det energibehov som finns ersätts till 
största delar med förnyelsebar energi. (IEA, 2010) 
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2.4.1.3.2 Oljepriset 

Den prognostiserade utvecklingen av oljepriset för 450 Scenario visas i grafen Figur 2.3, år 2035 
beräknas priset för råolja ligga på $ 90 per fat i 2009 års US $. (IEA, 2010) 

2009 2015 2020 2025 2030 2035
Råolja¹ $60,40 $87,90 $90,00 $90,00 $90,00 $90,00 

$-

$20,00 

$40,00 

$60,00 

$80,00 

$100,00 

Priset på råolja per fat - 450 Scenario

Råolja¹

 

Figur 2.3 Prognos på priset på råolja per fat från år 2009 till år 2035 enligt 450 Scenario.     
1 (IEA, 2010) 

 

2.4.2 OPEC 

OPEC står för Organization of the Petroleum Exporting Countries och är en mellanstatlig 
organisation där 12 oljeexporterande länder ingår och som syftar till att samordna och koordinera 
medlemsländernas policys rörande olja. (OPEC, 2011) 

2.4.2.1.1 Prognoser om tillgång och efterfrågan av olja 

OPEC har en prognos på en efterfrågan av olja på en nivå av 105,5 miljoner fat per dag år 2030 i 
sitt referensscenario. Kyotoprotokollets mål är inte implementerade i detta scenario. (OPEC, 
2010) 

2.4.2.1.2 Oljepriset 

Den prognostiserade utvecklingen av oljepriset för OPEC:s referensscenario visas i grafen Figur 
2.4. Oljepriset antas enligt referensscenariot ligga på en nivå kring $ 70 till $ 85 per fat råolja fram 
till år 2020. År 2030 beräknas priset för råolja ha stigit till $ 106 per fat. Dessa prisnivåer har 
beräknats med hjälp av OPEC:s modell ’World Energy Model’, även kallad OWEM. (OPEC, 
2010) 
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2010 2020 2030
Råolja¹ $85,00 $85,00 $106,00 
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Figur 2.4 Prognostiserade priset för råolja från år 2010 till år 2030 enligt OPEC. Grafen 
visar genomsnittliga lägsta och högsta nivåer för oljepriset uttryckt i grå respektive svart 
färg.  1 (OPEC, 2010) 

 

2.4.3 Sammanställning av oljepriset beroende på scenario 

Graf Figur 2.5 visar en sammanställning av oljepriset beroende på scenario. 
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Figur 2.5 Sammanställning av råoljepriset per fat beroende på scenario. Observera att 
värdena år 2025 för OPEC:s scenario är linjärinterpolerade. 1 (IEA, 2010)  2 (OPEC, 2010) 
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2.4.4 Peak Oil 

Ett begrepp som har kommit att aktualiseras i debatten om det framtida oljepriset och den 
framtida tillgången på olja är peak oil, eller oljeproduktionstopp. Vad som menas med peak oil 
sammanfattas av nationalencyklopedin enligt följande: 

“oljeproduktionstopp, engelska peak oil, tidpunkten när den globala oljeproduktionen når ett maximum för 
att sedan kontinuerligt avta. Oljeproduktionstoppen inträffar då produktionen av olja från nya fyndigheter inte 
kan kompensera för avtagande produktion i gamla fyndigheter. Tidpunkten är mycket omdiskuterad. Den 
inträffar enligt vissa bedömare i våra dagar, enligt andra senare.” (Nationalencyklopedin, 2011) 

Fenomenet peak oil är debatterat men acceptansen för det har på senare tid ökat, här nedan följer 
ett antal slutsatser om peak oil av olika grupper och organisationer. 

2.4.4.1  UHDSG 

UHDSG, Uppsala Hydrocarbon Depletion Study Group, grundades år 2003 vid Uppsala 
Universitet och bedriver forskning om Peak Oil och dess relaterade problemområden. Gruppen 
leds av professor Kjell Aleklett. (Uppsala Universitet, 2008) 

En artikel av bland annat Aleklett har granskat IEA:s scenarion i World Energy Outlook 2008 och 
motsätter sig IEA:s prognos om den framtida oljetillgången. Artikeln hänvisar till ett eget 
referensscenario vid namn Uppsala World Oil Outlook 2008 där oljetillgången år 2030 beräknas vara 
75,8 miljoner fat per dag istället för de 101,5 miljoner fat per dag som återfinns i World Energy 
Outlook 2008. Med oljetillgång räknas här all form av olja, även icke-konventionell olja och NGL, 
dock inte biobränsle. (Aleklett, m.fl., 2010) För att jämföra med New Policies Scenario i World Energy 
Outlook 2010 så beräknas oljetillgången år 2035 vara 99,0 miljoner fat per dag, då inte heller 
inräknat biodrivmedel. (IEA, 2010) Att det inte kommer att produceras mer olja i framtiden 
jämfört med idag menar artikelförfattarna indikerar att vi redan har nått Peak Oil. (Aleklett, m.fl., 
2010) 

2.4.4.2 IEA 

IEA menar i World Energy Outlook 2010 att det inte är troligt att Peak Oil kommer att inträffa 
innan år 2035, även om produktionen kommer vara nära att nå en topp. Man varnar dock för vad 
som skulle kunna hända om världen inte engagerar sig för att minska oljeberoendet, vilket skulle 
innebära att den ekonomiska bördan av oljeanvändningen skulle stiga och störningar i tillgången 
kosta mer. (IEA, 2010) 

2.4.4.3 OPEC 

OPEC avfärdar Peak Oil och menar att den höga prisnivån på olja som har förekommit på 
senare tid kan förklaras av spekulation i oljepriset och att oljan har förvandlats till en finansiell 
tillgång. Denna finansiella spekulation i olja har dessutom fått en knuff framåt av de låga 
räntorna. (OPEC, 2010) 

2.4.4.4 Övriga källor 

En artikel som sammanfattar en större rapport från UKERC, UK Energy Research Center som 
har studerat de studier som finns för framtida oljeproduktion, har kommit fram till slutsatsen att 
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en topp på oljeproduktionen före år 2030 är sannolik och att det finns en signifikant risk för en 
topp innan år 2020. Det som artikeln pekar på är att de studier som menar att en topp av 
oljeproduktionen kommer att inträffa först efter år 2030 har gjort flera antaganden som är högst 
optimistiska. Artikelförfattarna menar dock att det är svårt att säga någonting i detalj då mycket 
av informationen om modellerna är otillgängliga. (Sorrell, m.fl., 2010) 

 

2.5 Biodrivmedel 

Oavsett om det är biodrivmedel baserade på alger, jatropha, palmolja, raps eller andra växter är 
det viktigt att belysa att även om detta biodrivmedel må generera koldioxidutsläpp under 
användning, tar de också ofta upp stora mängder koldioxid då de växer. (IATA, 2011) 

Liksom tidigare nämnts delas biodrivmedel för flyg in i två kategorier. Den ena som kräver 
utbyggnad av befintliga motorer och den andra, ”drop-in”-bränslen som oftast består av en 
blandning av bio- och fossila bränslen. Dessa kräver inte en ombyggnad av motorerna. Sett till 
vilka försök som gjorts i dagsläget går utvecklingen mest åt ”drop-in”-alternativet. Detta då 
ombyggnad av motorer inte är nödvändigt. Nackdelen som detta medför är givetvis att fossila 
bränslen fortfarande används i viss utsträckning. En möjlig utveckling skulle kunna vara att dessa 
”drop-in”-bränslen kommer att användas under en övergångsperiod, för att på sikt öka andelen 
av biodrivmedel i blandningen mer och mer, för att slutligen ersätta den fossila komponenten 
helt.  (SAS, 2008) 

Flera pågående försök med biodrivmedel finns i dagsläget. Bland de större är det som ska utföras 
av Lufthansa under 2011. Lufthansa kommer med start i april 2011 att genomföra kommersiella 
flygningar med 50 % biomassa i en av sina motorer i ett av flygplanen.  Försöket ska pågå i 6 
månader på sträckan Hamburg-Frankfurt-Hamburg och finska Neste Oil kommer att leverera 
biomassan. Detta försök väntas kosta företaget 6,6 miljoner euro och innebära en minskning av 
koldioxidutsläppen med 1500 ton. (Infrastrukturnyheter, 2010) 

Ett steg som alla biodrivmedel måste gå igenom är certifieringen. Ett bränsle måste bli certifierat 
innan det kan börja användas kommersiellt. Beslutsfattare överlag verkar dock av förklarliga skäl 
vara välvilligt inställda till detta så länge som det går att bevisa att det nya biodrivmedlet, eller 
blandningen, är säker. I exempelvis Lufthansas fall väntas en certifiering av deras blandning 
månaden innan försöket börjar, det vill säga i mars 2011. (Infrastrukturnyheter, 2010) 

En föregångare till Lufthansas experiment finns redan i Air New Zeeland. Dessa lyckades redan 
för ett par år sedan med att genomföra en flygning på 50 % biodrivmedel. Det var en 
tvåtimmarsflygning ovanför Auckland och biodelen av bränslet bestod utav Jatropha.  Jatropha 
ses som en av de potentiella kandidaterna till stora ”drop-in”-bränslen för framtiden. Det har 
flera fördelar, som att det kan odlas i torra områden, t.ex. i Afrika, där inget annat egentligen kan 
växa. Därför så inkräktar detta inte på matproduktion till skillnad från exempelvis palmolja eller 
dylikt. Tvärtom skull en storskalig produktion i flera regioner kunna vara mycket positivt för den 
ofta fattiga lokalbefolkningen. (Business Green, 2009) 

Ett annat stort ”drop-in”-bränsle på framtåg är det där biokomponenten är baserad på alger. 
Mycket forskning görs på alger i dagsläget, exempelvis hävdar vissa amerikanska forskare att de 
inom ett par år kommer att kunna producera ett biodrivmedel till 50 % baserat på alger till 
samma kostnad som de klassiska fossila. Förläggningen av anläggningarna är ett problem som 
diskuteras i dagsläget. Många alger kräver en viss temperatur och en viss mängd solljus för att 
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frodas, varför det blir svårt med öppna anläggningar i exempelvis norden. Då är snarare sjöar och 
dammar i varmare länder att föredra. Investeringskostnaden kontra avkastningen för 
inomhusanläggningar är även det något som måste övervägas.(Goldenberg, 2010) 

Ett faktum är dock att liksom i bilindustrin kommer knappast ett enda biodrivmedel att räcka för 
att ersätta de fossila utan mer troligt är snarare en blandning av flera. Här blir fördelen med 
”drop-in”-bränslena än mer tydlig då en ombyggnad av motorer till att passa blott ett specifikt 
bränsle skulle göra att de planen inte kan använda något annat. ”Drop-in”-bränslena lider inte av 
samma begränsning. 

 

2.5.1 Flygbranschen om biodrivmedel 

IATA har följande att säga om biodrivmedel för flyg (IATA, 2011): 

”Hållbara biobränslen stöds av IATA för att de har visat över sin livscykel att ha den största potentialen att 
tackla klimatförändringen. Både alternativa bränslen och biobränslen bidrar till energioberoende och har typiskt 
sett renare förbränningsegenskaper än konventionellt jetbränsle vilket resulterar i förbättrad kvalitet på den lokala 
luften.” 

De mest lovande biodrivmedlen för flyg anser IATA vara camelia, jatropha och alger. För att 
förenkla certifiering av biodrivmedel har IATA samlat större aktörer inom flygbranschen till en 
panel för att diskutera frågan och arbeta tillsammans, men då IATA nu anser att EU och USA 
har kommit så pass långt med egna certifieringar så försvinner behovet för dessa frivilliga 
samarbeten. (IATA, 2011) 

De tre främsta anledningarna till att satsa på biodrivmedel för flyg anser IATA vara (IATA, 
2011): 

• ”Vilja att minska utsläppen av växthusgaser 
• Öka oberoendet av energi vilket leder till prisstabilisering 
• Handel med utsläppsrätter beräknas kosta avsevärda summor i framtiden” 

2.5.1.1 Marknaden för biodrivmedel för flyg 

Gällande marknadsandelar utgör i dagsläget biodrivmedel inom flyg inte ens 1 % av marknaden. 
Som tidigare nämnt befinner det sig på teststadiet. 1 % -gränsen är dock en viktig att nå över, 
Airbus och Boeings analyser tyder på att det är då som det börjar bli kommersiellt hållbart att 
satsa på det. Det är möjligt att den gränsen passeras redan 2015. Enligt Airbus kan 30 % av allt 
flygbränsle vara biobränslen år 2030. (Centre for Asia Pacific Aviation, 2010) 

 

2.5.2 Alger 

Biodrivmedel går att framställa ur många olika råvaror, en av de anledningar som gör alger mer 
framstående är just att de inte konkurrerar med matproduktion så som exempelvis palmolja. 
Ännu en mycket viktig faktor som gör alger till ett intressant alternativ är mängden energi som 
går att utvinna per yta. Exempelvis går det att ur algodlingar att extrahera upp till 30 gånger mer 
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energi än ur sojabönsodlingar. (ExxonMobil, 2011) I Tabell 2.2 åskådliggörs hur mycket 
biobränsle som kan genereras från olika typer av råvaror.   

Tabell 2.2 Mängd biobränsle per tunnland per år per vegetabilisk källa (ExxonMobil, 
2011) 

Råvara Mängd biobränsle per tunnland per år

Soja 50 US gallon 
Korn 250 US gallon 

Sockerrör 450 US gallon 
Palm 650 US gallon 
Alger 2000 US gallon 

 

Biodrivmedel baserat på alger har flera fördelar gentemot andra biodrivmedel. Bland de viktigaste 
som framhålls som kan hjälpa till att göra det kommersiellt gångbart är att testflygningar visat att 
ingen anpassning av motorerna behövs. Vidare så är biodrivmedel baserade på just alger tåliga ur 
köldsynpunkt, det vill säga att fryspunkten är låg, detta är något som andra gröna drivmedel haft 
problem med. (Gouveia, 2011) 

Vid jämförelse med biodiesel från exempelvis palmolja eller sojabönor så kräver dessa alternativ 
betydligt större ytor för samma mängd diesel och konkurrerar dessutom med matproduktionen. 
Utmaningen och osäkerheten kring användandet av alger ligger i att än så länge har inga 
storskaliga försök genomförts och kunnat utvärderas. Detta är dock något som pågår i dagsläget. 
Beräkningar tyder på att för att helt ersätta USA:s konsumtion av fossila bränslen med biodiesel 
från alger skulle en yta på 10 miljoner tunnland krävas. Detta är dock bara 1 % av ytan som 
landet idag använder för jordbruk och djuruppfödning. (Oilgae, 2011) 

Fokus måste ligga på att ta fram biodrivmedel som utnyttjar så lite av odlingsbar landyta som 
möjligt. Som exempel kan tas att 2006 användes 14 miljoner hektar odlingsbar jord för att odla 
biodrivmedel, vilket utgjorde 1 % av världens drivmedel. Mängden jord som togs i bruk för 
ändamålet motsvarade 1 % av jordens totala odlingsbara yta. Att fortsätta på samma sätt är inte 
hållbart. (Gouveia, 2011) 

2.5.2.1 Alger idag 

I dagsläget är produktion fortfarande på experimentstadiet, ingen direkt kommersiell produktion 
finns. Liksom tidigare nämnts har testflygningar gjorts där olja från alger ingått i bränslet. Olika 
typer av försök med alger utförs på flera håll i världen i dagsläget. Det bör dock framhållas att 
steget till kommersiell produktion enligt många källor är inom räckhåll. Liksom många gånger 
tidigare i historien sker utvecklingen inom det militära området och en av de aktörer som lägger 
stora resurser på att få fram ett jetbränsle från alger är amerikanska försvarsdepartementet. 
(Goldenberg, 2010) 

2.5.2.2 Framställning 

Genmodifiering är ett verktyg som används på många håll inom livsmedelsbranschen. Det är 
även ett naturligt steg för att få fram så effektiva biodrivmedel som möjligt. I fallet med algerna 
ger deras korta livscykler en chans till att utföra en sorts selektiv, effektiv Darwinism. Helt enkelt 
kan många olika algodlingar igångsättas simultant, små skillnader uppstår naturligt och man 
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fortsätter med de mest lämpade. En schematisk bild på hur en process för att ta fram biodiesel ur 
alger kan se ut redovisas i Figur 2.6. 

 
Figur 2.6 återger ett exempel på hur processen kan se ut för att framställa biodiesel från 
alger. (Oilgae, 2011) 

 

2.5.2.3 Företag och framtiden 

Många företag arbetar och forskar inom biodrivmedel, vissa är mer framstående än andra. En 
parallell skulle kunna dras till hur det såg ut på IT-marknaden under 90-talet. Många olika idéer, 
många stora investeringar i omlopp, ingen vet säkert vilken, om någon idé segrar men ingen vill 
missa tåget. 

2.5.2.3.1 DARPA 

DARPA (The Defense Advanced Research Projects Agency) har redan lyckats extrahera olja från 
algdammar till en kostnad av $94 per fat7. Denna siffra är på väg mot $47 per fat8. Nu pågår 
arbete med att på sikt kunna raffinera detta till jetbränsle till en kostnad av mindre än $126 per 
fat. Representanter från DARPA tar upp att under 2011 ska produktionstakten av olja från 
algdammar vara uppe i 189,25 miljoner gallon9 per år. Kostnaden ska sjunka ytterligare och de är 
övertygade om att prismässigt kommer de inom kort att kunna konkurrera med fossila bränslen. 
(Goldenberg, 2010) 

                                                 
7 Omräknat från $2 US Gallon 
8 Omräknat från $1 US Gallon 
9 Omräknat från 50 miljoner US Gallon 
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2.5.2.3.2  Solazyme 

Ett företag som samarbetar med bland annat amerikanska försvaret är Solazyme. I samarbete 
med företag som Chevron så har Solazyme börjat leverera, om än i blygsam skala, diesel till 
amerikanska flottan. 2010 levererade de 80 000 liter av det patenterade bränslet och detta 
genererade ett kontrakt på ytterligare 550 000 liter. Solazyme räknar med att inom ett par år 
kunna tillverka biodiesel för mellan $60 och $80 per fat. Solazyme låter sina genmodifierade alger 
matas med olika näringsämnen i mörka tankrar och de producerar då olja. (Solazyme, 2011) 

2.5.2.3.3  Joule Unlimited 

Ytterligare ett intressant företag är Joule Unlimited. De hävdar sig ha tagit fram en teknik som 
med solljus som kraftkälla och lite andra näringsmedel ger deras genmodifierade 
mikroorganismer, som har vissa likheter med alger, möjlighet att omvandla koldioxid till diesel, 
etanol och andra kemikalier. Pilotverksamheten är igång och de räknar med att kunna producera 
på kommersiell skala under 2012. Både tekniken och mikroorganismerna är patenterade och de 
påstår sig kunna sälja diesel för motsvarande $30 per fat. De beräknar kunna producera 15 000 
gallon diesel årligen per tunnland, vilket är betydligt mer per ytenhet än den ”vanliga” 
produktionen av biodiesel från alger aspirerar på. Med flera tunga namn i företaget blir det 
framöver mycket intressant att se vilket genomslag företaget får. Tanken är att vilket land som 
helst med tillgång till land, sol och koldioxid kommer kunna producera sitt eget bränsle, som 
också går att raffinera till jetbränsle. (Alspach, 2011) (Oilgae, 2010) 

2.5.2.3.4 Jämförelse och framtid 

Amerikanska marinen har som mål att 50 % av bränslet som används ska vara biodrivmedel år 
2020. (Oilgae, 2010) Detta och liknande mål gör att givetvis många företag vill börja producera. 
Gällande alginriktade gröna drivmedelsproducenter har de ett par tydliga kännetecken. Det ena är 
att de flesta fortfarande befinner sig på experimentstadiet. Bevis för fungerande, effektiv, 
storskalig produktion saknas i dagsläget. Å andra sidan hävdar de att de kommer att kunna 
producera till priser som är konkurrenskraftiga gentemot fossila alternativ baserade på råolja. 
Överlag innebär detta att de närmaste åren blir mycket intressanta att följa. Vilka 
teknologier/företag som klarar av att driva storskalig produktion går ej att avgöra i dagsläget. 
Utan tvekan ligger dock enorma vinster inom räckhåll för de eventuella företag som lyckas. I ett 
scenario där tekniker liknande Solazymes och Joule Unlimiteds blir de som slår igenom finns det 
inget som säger att det inte finns utrymme för båda, i synnerhet initialt då efterfrågan på gröna 
drivmedel som är billigare än fossila motsvarigheter vida överskrider efterfrågan. Till exempel 
kräver Joule Unlimiteds teknik solljus, till skillnad från Solazymes. Med tanke på kostnader för 
frakt etcetera kan det eventuellt visa sig billigare med Solazymes teknik på nordligare breddgrader.  

2.5.2.4 Sammanställning av priser för algolja 

Liksom på övriga marknader måste företag inom den gröna drivmedelsbranschen gå med vinst 
för att kunna överleva. De priser som de presenterade företagen inom algoljeindustrin måste ta 
för att överleva måste överstiga de kostnader för tillverkning som presenteras sammanställt i 
Tabell 2.3. 

Tabell 2.3 Sammanställning av ekonomiskt hållbara kostnader för framställning av 
vegetabilisk olja av alger 
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Källa År 2008 - 2011  I framtiden

DARPA (Goldenberg, 2010) $94 $47 

Solazyme (Solazyme, 2011) Max

Min 

$80 

$60 

Joule Unlimited (Alspach, 2011) $30 

 

2.5.3 Jatropha 

Jatropha är en oljerik planta som troligen har sitt ursprung i Sydamerika. Genom att pressa 
plantans frön går det att få fram en vegetabilisk olja som sedan kan raffineras till biodiesel. 
Plantan trivs bra i ett tropiskt och subtropiskt klimat och klarar stora påfrestningar vilket gör att 
den går bra att odla i ett brett band runt ekvatorn, exempelvis i stora områden i Afrika. (D1 Oils 
plc, 2011) 

I dagsläget pågår stora försök med att använda jatropha som biodrivmedel i flyg istället för fossila 
bränslen. Ett exempel är Airbus som tillsammans med flygbolag har genomfört testflygningar där 
de kör på en blandning bestående av till hälften flygbränsle av jatropha och till hälften 
konventionellt fossilt flygbränsle. (Airbus, 2010) 

Studier visar på att Jatrophabaserat biodrivmedel för flyg kan minska avtrycket för utsläpp av 
koldioxid med upp till 80 %. (Airbus, 2010) Detta är en av orsakerna som gör Jatropha till en 
intressant kandidat för ersättning av fossila bränslen. 

En annan undersökning som är framtagen av D1 Oils visar att de totala utsläppen av koldioxid 
från Jatropha är 68 % mindre än motsvarande konventionell diesel, den största delen av 
utsläppen kommer då från processering och transport och distribution. (D1 Oils plc, 2009) 

2.5.3.1 Testflygningar med Jatropha 

Air New Zeeland genomförde en flygning den 20:e december 2008 där en av motorerna kördes 
med en blandning av 50 % diesel från Jatropha och 50 % vanligt Jet A-1 bränsle. Flygplanet som 
användes var av modellen Boeing 747-400. I detta fall så var dieseln från jatropha framställd 
genom hydroprocessering och det visade sig att det gick bra att köra på denna typ av diesel som 
drop-in bränsle. En intressant detalj är att det finns potential till bränslebesparingar på 1,2 % 
genom att flyga med iblandningen av jatropha, detta på grund av ett högre energiinnehåll. 
(Blakey, m.fl., 2011) 

Även Japan airlines och Continental airlines har genomfört flygningar med iblandning av jatropha 
i bränslet utan några problem. (Blakey, m.fl., 2011) 

2.5.3.2 Framställning 

Jatropha klarar torka men för att växa bra så kräver plantan trots det mycket vatten, mellan 300 
till 1000 mm per år är bra förhållanden. Till detta så är en temperatur mellan 20-28 grader Celsius 
optimalt men plantan överlever även lägre temperatur. (Asselbergs, m.fl., 2006) 

Från det att jatrophaplantan planteras tar det två år innan den börjar producera olja. (GEXSI - 
The Global Exchange for Social Investment, 2011) men för att planteringen ska ge full skörd tar 
det 5 till 6 år. (Nakanishi, 2008) 
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Trots att Jatropha klarar dåliga förhållanden så krävs det bra förhållanden för plantan för att få en 
bra skörd, vilket är viktigt för att få odlingen ekonomiskt lönsam (Asselbergs, m.fl., 2006) 

Uppgifterna om hur mycket som går att producera per yta går isär. Pushpito Goss vid Central 
Salt and Marine Chemicals Research Institute hävdar att på ett hektar är en rimlig skörd 500 – 
750 kg biodiesel. (The Jatropha System, 2003) Samtidigt hävdar företaget D1 Oils att de hade, 
efter undersökningar, hittat jatropha där en skörd på 2,7 ton olja per hektar var möjlig. 
(Nakanishi, 2008) 

För att framställa olja ur Jatrophans frukter samlas frukterna först in. Därefter torkas de och 
rensas. Sedan pressas oljan ut ur frukten och denna filtreras sedan så att oljan kan förpackas som 
Jatrophaolja. Dessa steg är enkla så tills vida att en jordbrukare själv kan utföra dem och leverera 
jatrophaolja. (Asselbergs, et al., 2006) 

2.5.3.3 Jatropha idag och i framtiden 

En större rapport av GEXSI från år 2008 tar upp läget för jatropha runt om i världen och listar 
de projekt och planer som finns, både för nuvarande produktion och en framtidsprognos. År 
2008 fanns det 900 000 hektar jatropha planterat runt om i världen, med merparten i Asien. Då 
prognostiserades utbyggnadstakten till mellan 1,5 och 2 miljoner hektar per år för de kommande 
5 till 7 åren. År 2010 beräknas det finnas 5 miljoner hektar jatrophaodlingar i världen och för 
2015 är denna siffra 13 miljoner hektar. Rapporten konstaterar dock att i stort sett alla projekt är 
väldigt unga, de flesta inte äldre än 2 år, och inget har rapporterats ge en signifikant skörd hittills. 
En etiskt intressant punkt som rapporten tar upp är att jatropha, hittills, till de största delar inte 
har använt mark som tidigare använts för matproduktion eller att skogsavverkning skett för att 
bereda plats för odlingar. (GEXSI, 2008) 

Försök med att låta lokala bönder använda sin mark och odla jatropha har bland annat gjorts i 
Indien, där beräkningar visar att det finns över 30 miljoner hektar mark som är lämplig för 
jatrophaodling. 2007 beräknade man att det fanns cirka 500 000 till 600 000 hektar som användes 
för jatrophaodling i Indien. Kina är ett annat land som rapporteras ha satsat stort på jatropha och 
rapporterade att 2007 hade 2 miljoner hektar jatropha odlats och planer fanns på att utöka med 
11 miljoner hektar. Farhågor finns om att det är svårt att få ut den skörd på 1300 liter olja per 
hektar som antas och det finns de som menar att de verkliga siffrorna är hälften så stora och att 
satsningen på jatropha då skulle vara ogynnsam för jordbruket. (The Jatropha System, 2003) 

D1 Oils, en av de större producenterna av jatropha och som samarbetar med BP, menar i sin 
årsredovisning från 2008 att fram till mitten av 2008 hade 900 000 hektar jatropha odlats och 
citerar en rapport från WWF. Därtill beräknas tillväxten av Jatrophaodlingar växa med takten 1,5 
till 2 miljoner hektar per år sett 5 till 7 år framöver. Värt att notera att D1 Oils i maj 2009 hade 
omkring 220 000 hektar mark där jatropha odlades för bränsle, denna mark var till största delen i 
Indien och ägdes inte av D1 Oils utan var kontrakterad med lokala bönder där. (D1 Oils plc, 
2008) 

2.5.3.3.1 Exempel på företag på marknaden 

Sun biofuels är ett brittiskt företag som bedriver odling av jatropha i Moçambique och Tanzania. 
(Sun Biofuels, 2011) De har idag odlingar i Moçambique på 2500 hektar men på sikt ska de 
utökas till 10000 hektar. Till år 2018 planerar företaget att producera runt 2 miljoner liter bränsle 
per år. (Reuters, 2011) 
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SG biofuels är ett företag som arbetar med att framställa nya hybridsorter av jatropha för att öka 
möjligheten att göra jatropha till ekonomiskt lönsam. Som exempel nämns deras senaste sort av 
jatropha som är anpassad för förhållanden i Guatemala och som beräknas få en dubbelt så stor 
produktion av olja per hektar än med tidigare sorter. (SG biofuels, 2011) 

2.5.3.4 Orosmoln 

Rapporter har visat att det finns vissa problem med jatropha, det som främst tas upp är att även 
om jatropha växer på annars icke odlingsbar mark så blir inte skörden så bra på dålig mark. För 
att få ett bra resultat krävs bra mark och gödningsmedel. Ett exempel är Sun Biofuels som odlar 
jatropha i Moçambique, där odlas jatropha på bra mark som tidigare används till tobaksodlingar 
och som där beräknas ge en skörd på två ton olja per hektar. (Reppert-Bismarck, 2011) Om 
genmodifiering eller någon annan lösning kan påverka detta får framtiden utvisa. 

2.5.3.5 Kostnad för att framställa jatrophaolja 

En studie av forskare vid Tamil Nadu Agricultural University i Indien har undersökt kostnaden 
för att producera biodiesel av jatropha, då genom transesterifiering. Slutsatsen är att det med en 
vinst på $10,5 per fat10 och ett inköpspris av rå jatrophaolja på $77 per fat11 går det att sälja 
biodiesel för $112 per fat12. (Ramesh, m.fl., 2003) Det framgår inte av studien om detta är en 
verksamhet som bedrivs eller om det endast befinner sig på experimentstadiet, det bör även 
tilläggas att det är biodiesel som säljs och inte jetbränsle. 

 Företaget D1 Oils gick 2008 ut med information om att de enligt sina beräkningar skulle kunna 
få lönsamhet på jatropha vid ett oljepris på $60 - $65 per fat. Goldman Sachs uppskattade år 2007 
att redan ett oljepris på runt $40 per fat skulle göra det möjligt att tjäna pengar på jatropha. 
(Nakanishi, 2008) 

Företaget SG Biofuels menar att de kan framställa rå jatrophaolja idag för $58 per fat och att de i 
framtiden kan få ett tillverkningspris på omkring hälften av detta. (SG biofuels, 2011) 

2.5.3.6 Sammanställning av priser på jatropha 

I Tabell 2.4 listas kostnaderna för att tillverka rå jatrophaolja beroende på källa och producent.  

Tabell 2.4 Sammanställning av tillverkningskostnader för rå jatrophaolja 

Källa År 2008 - 2011  I framtiden

Goldman Sachs (Nakanishi, 2008) $40 

SG Biofuels (SG biofuels, 2011) $58 $29 

D1 Oils (Nakanishi, 2008) $65  

Tamil Nadu Agri. Uni. . (Ramesh, 
Samapathrajan, & Venkatachalam, 2003) 

$77  

 

                                                 
10 Omvandlat från 3 indiska rupier per liter till US$ per fat 
11 Omvandlat från 22 indiska rupier per liter till US$ per fat 
12 Omvandlat från 32 indiska rupier per liter till US$ per fat 

-30- 
 



2.5.4 Raffinering av jatropha- och algolja 

För att omvandla vegetabilisk olja till biodiesel kan en metod kallad transesterifiering användas. 
(Asselbergs, et al., 2006) Transesterifiering är en reaktion mellan oljan och en alkohol som bildar 
estrar och som biprodukt glycerol, reaktionen sker med hjälp av en katalysator som vanligast är 
natriumhydroxid eller kaliumhydroxid. (Biofuel Express, 2011) En annan metod för att framställa 
biodrivmedel av jatropha är genom hydroprocessering. (National Renewable Energy Laboratory, 
2006) Hydroprocessering innebär att råmaterial som i detta fall är jatropha, får reagera med väte i 
närhet av en katalysator. Reaktionen ger biodiesel. (Energy Daily, 2008)  

För jetbränsle av typ HRJ, Hydrotreated Renewable Jet fuel, är transesterifiering av vegetabilisk 
olja inte möjligt, utan det krävs istället hydroprocessering vilket är en dyrare process. 
Hydroprocessering kräver i sin tur också större industriella anläggningar än transesterifiering 
vilket ökar investeringskostnaden. Biprodukterna av hydroprocessering bedöms däremot vara av 
större värde varför kostnaden på en större skala kan komma i nivå med vanlig 
biodieselproduktion med transesterifiering. (IATA, 2010) 

IATA hänvisar till bevisade raffineringskostnader av vegetabiliska oljor till biojetbränsle på $253 
per fat13, men att det även finns studier som pekar på kostnader på upp till 10 gånger så mycket. 
Detta till trots menar IATA att en raffineringskostnad i nivå med kostnaden för raffinering av 
biodiesel med transesterifiering är trolig, där priset på vegetabilisk olja utgör 80 % av det 
slutgiltiga priset, och att det finns stor potential att minska kostnaderna i framtiden. (IATA, 2010)  

 

  

                                                 
13 Omräknat från $1,59 per liter 
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3 Intervju med riksdagspolitiker 
Givetvis kan politiker genom olika verktyg styra, gynna och även hämma utvecklingen inom olika 
sektorer. En omställning mot ett grönare samhälle diskuteras frekvent men hur pass aktuell 
frågan är just i dimensionen som behandlar flyg är svårare att utröna. Med detta som bakgrund 
utfördes en intervju med Lars Hjälmered som är civilingenjör och riksdagsledamot för 
moderaterna. Han är även bland annat ledamot i EU-nämnden och ledamot i Miljö- och 
jordbruksutskottet. (Sveriges riksdag, 2010) 

Den bilden som Hjälmered gav var att för det första så diskuteras inte just den gröna 
omställningen för flyg speciellt mycket. Lejonparten av utsläppen kommer från andra sektorer 
som kan vara lättare att påverka. Problemet med att påverka flygsektorn är att den är så pass 
internationell. Exempelvis är det relativt enkelt att införa trängselskatter för bilar som går på 
fossila bränslen, höja bensinskatten inom landet etc. För att påverka flyget måste internationella 
överenskommelser till, som både är mycket tidskrävande och kostsamma att få till stånd. Sedan är 
det långt mindre komplext att exempelvis bygga upp ett distributionsnät för biogas inom ett rikes 
gränser än att bygga upp ett motsvarande internationellt. Det ska dock påpekas att bara att bygga 
upp ett fungerande rutnät för biogas i Västsverige tog 15år. Förutom de internationella 
överenskommelserna tillkommer givetvis logistik som frakt av bränslet etcetera. På frågan om en 
ny nationell beskattning på fossila flygbränslen kunde bli aktuell löd svaret ”Nationell beskattning 
finns inte på kartan så länge som alliansen sitter vid rodret”. (Hjälmered, 2011) 

En viktig ståndpunkt, om måhända något politiskt färgad som Hjälmered presenterar är att alla 
transportslag ska bära sina kostnader. Miljökostnader innefattas av detta och det innebär att om 
till exempel flygsektorn släpper ut mycket koldioxid ska den även stå för kostnaderna. Vidare 
gäller detta även subventioneringar. Hjälmered framhåller att även om staten kan satsa pengar på 
forskning, demonstration av ny teknik och initial subventionering så måste på sikt det nya 
bränslet, tekniken eller motsvarande kunna stå på egna ben. Det är inte rimligt att subventionera 
något tills vidare för mycket lång tid framöver. Ett exempel var etanolbilarna som kunde 
subventioneras på olika sätt i början men sedan fått stå mer på egna ben. (Hjälmered, 2011) 

Connie Hedegaard som är EU:s klimatkommissionär är av ståndpunkten att de investeringar som 
görs för att sänka utsläppen till största del ska göras inom det egna rikets gränser. (Hedegaard, 
2011) Till argumenten för detta finns att europeisk industri inte ska missgynnas av att 
medlemsländer vill gå till de överenskomna utsläppsminskningarna billigare. 

Regeringens åsikt skiljer sig till viss del på kort sikt i denna fråga. Anledningen är att regeringen 
anser att då pengarna investeras för att kapa utsläpp i vissa mycket fattiga regioner fungerar även 
dessa pengar till viss del som bistånd och då gör pengarna mer nytta. På lång sikt ligger dock 
regeringens politik i linje med vad Hedegaard presenterade. (Hjälmered, 2011) 

Hjälmered framhåller att det även framöver kommer att vara av stor vikt att kunna transportera 
varor och människor till en rimlig kostnad. Just komplexiteten gällande flygsektorn gör att på 
vissa håll höjs röster för att lösa fossilberoendet för flyg sist. Inom ett par år kommer förvisso 
även flygbranschen att omfattas av ETS, även om hur väl ETS fungerar kan diskuteras. Det 
sistnämnda är ett tecken på det som EU framhållit, att om inte förslag på lösningar för flyg- och 
sjöfart kommer från andra håll kommer EU att lägga förslag. Sett till de senaste årens utveckling 
ligger EU-länderna med hänsyn till utsläppen mycket bättre till än vad som prognostiserats. 
Avgörande har dock varit finanskrisen och ett bakslag är att vänta. (Hjälmered, 2011) 
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Vad som kan vara positivt är att i de fall som utsläppsrätter för flyg skulle börja höja 
biljettkostnaderna markant kan passagerarna vara beredda att betala. Anledningarna till detta är 
att för det första saknas i många fall rimliga alternativ. Vidare ser många medborgare i exempelvis 
Sverige flygplanen som mycket stora utsläppsbovar. Förvisso står flygbranschen för en del 
utsläpp, men långt mycket mindre än vad de får klä skott för. Orsaken till denna attityd är en källa 
för vidare studier. (Hjälmered, 2011) 

En relevant fråga är om dagens flygplansmarknad är hållbar. Flygplansmodellerna förnyas i 
mycket långsam takt och marknadens uppbyggnad har sin del av skulden. I dagsläget tjänar 
flygplanstillverkare knappt någonting på att sälja ett flygplan, de stora vinsterna ligger i 
reservdelsmarknaden. Detta bäddar för en situation där gamla plan hålls vid liv mycket länge. En 
parentes i detta är att Ryanair har Europas bästa flygflotta sett till miljö, då deras plan är nyast. 
(Hjälmered, 2011) 

Certifieringen av olika gröna bränslen är också av stor vikt. Motortillverkarna måste ge sitt 
klartecken men ganska väntat är att om exempelvis Lufthansa beslutar att vilja köra på ett grönt 
bränsle blir det svårt för en enskild tillverkare att hålla emot. (Hjälmered, 2011) 

Avslutningsvis bör kommenteras att Sverige har Europas högst ställda målsättningar gällande 
utsläpp, och att bland dessa ingår att 2030 ska Sveriges transportflotta ej längre vara beroende av 
fossila bränslen. (Hjälmered, 2011) 
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4 Modell 
I detta avsnitt presenteras de beräkningar som är utförda i rapporten för att få fram de resultat 
som visas. I de flesta beräkningar har exempelvis ett antal grundfakta hämtats och bearbetats med 
en ekvation för att få fram ett relevant resultat. Värt att notera är att i detta stycke har många 
olika saker beräknats som är relevanta för slutresultatet men som kan te sig osammanhängande 
när de presenteras var för sig. 

4.1 Prognos för framtida marknad för flygbränsle 

För att prognostisera den framtida marknaden för jetfotogenbränsle för flyg används ekvation: 

      (4.1) 

Där Mn står får marknaden för jetfotogenbränsle år n. M0 står för marknaden för 
jetfotogenbränsle år 0. Tillväxttakten för flyg per år betecknas rf och bränsleeffektiviseringen för 
flyg per år betecknas rb. 

Med ekvation 4.1 och indata från Tabell 2.1 kan den framtida marknaden för jetfotogenbränsle i 
Europa prognostiseras i Tabell 4.1 nedan. 

Tabell 4.1 Prognostiserade marknaden för jetbränsle för flyg inom Europa (OECD) i 
miljoner fat per år. Beräknade med ekvation 4.1, data inhämtad från Tabell 2.1 

 2008 2015 2020 2025 2030 2035 

Marknad 
jetbränsle 

73,70 71,73 70,35 69,00 67,68 66,38 

 

4.1.1 Prognos för produktion av rå jatrophaolja 

För att prognostisera den framtida produktionen av olja från jatropha har modellen utgått från 
nuvarande odlad areal av jatropha och den prognostiserade ökningen av odlad areal per år. Odlad 
areal i framtiden bestäms av 4.2. 

       (4.2) 

Där Mn står för odlad areal i hektar år n, M0 står för odlad areal i hektar år 0 och g står för 
tillväxttakten i hektar per år. För år 2008 var det beräknade antalet hektar odlingar 900 000 hektar 
och tillväxttakten bedöms till 1 500 000 till 2 000 000 hektar per år. (GEXSI, 2008) Detta har 
beräknats på två möjliga utfall, ett med en svag tillväxttakt på 1 500 000 hektar per år och ett fall 
med en stark tillväxttakt på 2 000 000 hektar per år, tidshorisonten är satt till 2035. Den framtida 
odlade arealen jatropha för dessa två fall uträknade med ekvation 4.2 är illustrerade i Tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Areal odlad jatrophaolja i hektar från år 2008 till år 2035 för två fall uträknade 
med ekvation 4.2 

 2008 2015 2020 2025 2030 2035 

Stark 
tillväxttakt 

900 000 14 900 000 24 900 000 34 900 000 44 900 000 54 900 000 

Svag 
tillväxttakt 

900 000 11 400 000 18 900 000 26 400 000 33 900 000 41 400 000 
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Beräknad produktion i fat olja för odlad areal har beräknats med ekvation 4.3. 

       (4.3) 

Där A står för total produktionen i fat olja och M står för odlad areal i hektar. amin står för lägsta 
prognostiserade avkastning olja per hektar och amax står för högsta prognostiserade avkastning 
olja per hektar, dessa beräknades vara 500 kg per hektar (The Jatropha System, 2003) respektive 
2 700 kg per hektar (D1 Oils plc, 2011).  står för den relativa densiteten som för jatrophaolja är 
0,92 kg per liter. (Shirke Biohealth Care, 2011) och siffran 159 står för antalet fat per liter.  

Med data från Tabell 4.2 omvandlat med ekvation 4.3 fås produktionen jatrophaolja i antal 
producerade fat per år, vilket illustreras i Tabell 4.3. En förenkling och felkälla i denna modell är 
att det tar ett antal år efter plantering innan en jatrophaodling når full produktion per hektar. 
(EMPA, 2006) 

Tabell 4.3 Antal miljoner fat jatrophaolja som produceras per år från år 2008 till år 2035. 
Data hämtad från Tabell 4.2 och omvandlad med ekvation 4.3 

 2008 2015 2020 2025 2030 2035 

Stark 
tillväxttakt 

9,84 162,98 272,35 381,73 491,11 600,49 

Svag 
tillväxttakt 

9,84 124,69 206,73 288,76 370,80 452,83 

 

4.1.2 Prognos för produktion av olja från alger 

Då de flesta odlingarna av alger befinner sig på forskningsstadiet saknas det prognoser för 
framtida produktion av alger. Av denna anledning är den prognostiserade produktionen av alger 
utesluten ur rapporten även om det är möjligt att det i framtiden kan utgöra en viktig del av 
biodrivmedelsmarknaden. 

4.2 Priset för vegetabiliska oljor jämfört med råoljepriset 

Priset på vegetabiliska oljor jämfört med det genomsnittliga råoljepriset de senaste 10 åren 
redovisas i Tabell 4.5 där priset för de vegetabiliska oljorna palmolja, rapsolja och sojaolja är 
omvandlade från US$ per metriskt ton till US$ per fat enligt ekvation 4.4. 

        
     (4.4) 

Där  är den relativa densiteten uttryckt i kilo per liter för den vegetabiliska oljan och 159 står för 
antalet liter per fat. Den relativa densiteten för palmolja, sojaolja och rapsolja återfinns i Tabell 
4.4. 
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Tabell 4.4 Relativa densiteten för olika vegetabiliska oljor 

Vegetabilisk olja Relativ densitet  (kg/liter) Källa

Palmolja 0,920 (The Engineering Toolbox, 2011)

Sojaolja 0,920 (SImetric, 2007) 

Rapsolja 0,920 (CSG Network, 2011) 

 

Tabell 4.5 Historiska priser för ett fat olja 

  Palmolja¹  Rapsolja²  Sojaolja³  Råolja⁴ 
mar-01  $      30,98    $      51,61   $      51,69   $    25,03  
sep-01  $      38,19    $      65,33   $      52,71   $    25,05  
mar-02  $      44,48    $      60,18   $      52,44   $    24,07  
sep-02  $      54,31    $      79,30   $      65,12   $    28,47  
mar-03  $      57,33    $      81,40   $      67,73   $    30,60  
sep-03  $      55,07    $      80,46   $      72,71   $    26,88  
mar-04  $      76,54    $    102,34   $    108,50   $    33,67  
sep-04  $      59,01    $    104,56   $      74,76   $    41,65  
mar-05  $      55,07    $    105,32   $      75,39   $    50,93  
sep-05  $      54,36    $    104,15   $      73,00   $    61,65  
mar-06  $      56,36    $    115,31   $      75,79   $    60,93  
sep-06  $      61,26    $    124,98   $      78,52   $    61,97  
mar-07  $      83,25    $    125,59   $      99,88   $    60,60  
sep-07  $    109,50    $    158,51   $    125,28   $    76,91  
mar-08  $    168,49    $    241,02   $    194,12   $  101,84  
sep-08  $      98,00    $    198,78   $    153,10   $    99,48  
mar-09  $      81,88    $    107,49   $    102,00   $    46,95  
sep-09  $      93,54    $    125,88   $    110,14   $    68,63  
mar-10  $    116,64    $    133,66   $    127,77   $    79,50  
sep-10  $    130,00    $    151,55   $    136,58   $    76,18  
mar-11  $    167,81    $    207,29   $    182,93   $  108,65  

 

1 (Index Mundi, 2011a)  2 (Index Mundi, 2011b)  3 (Index Mundi, 2011c)  Data omvandlad från pris 
per metriskt ton till pris per fat med ekvation 4.4. 4  (Index Mundi, 2011d) 

4.2.1 Faktor mot råoljepriset 

Genom att dela priset för de vegetabiliska oljorna med det genomsnittliga priset för råolja enligt 
ekv o ration 4.5 fås en faktor m t åolja fram. 

       å    ö   
   ö  å

1     (4.5) 

Med användandet ekvation 4.5 för data från Tabell 4.5 fås en faktor för vegetabiliska oljor mot 
råolja fram som illustrerar prisökningen eller prisminskningen i procent vilket illustreras i Tabell 
4.6. 
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Tabell 4.6 Prispåslag för ett fat vegetabilisk olja i procent mot ett fat råolja. Exempelvis 
vid mars 2011 handlades ett fat palmolja till ett 54 % högre pris än ett genomsnittligt fat 
råolja. 

   Palmolja1  Rapsolja2  Sojaolja3

mar‐01  24 %  106 %  107 % 
sep‐01  52 %  161 %  110 % 
mar‐02  85 %  150 %  118 % 
sep‐02  91 %  179 %  129 % 
mar‐03  87 %  166 %  121 % 
sep‐03  105 %  199 %  171 % 
mar‐04  127 %  204 %  222 % 
sep‐04  42 %  151 %  79 % 
mar‐05  8 %  107 %  48 % 
sep‐05  – 12 %  69 %  18 % 
mar‐06  – 8 %  89 %  24 % 
sep‐06  – 1 %  102 %  27 % 
mar‐07  37 %  107 %  65 % 
sep‐07  42 %  106 %  63 % 
mar‐08  65 %  137 %  91 % 
sep‐08  – 1 %  100 %  54 % 
mar‐09  74 %  129 %  117 % 
sep‐09  36 %  83 %  60 % 
mar‐10  47 %  68 %  61 % 
sep‐10  71 %  99 %  79 % 
mar‐11  54 %  91 %  68 % 

1 (Index Mundi, 2011a) 2 (Index Mundi, 2011b) 3 (Index Mundi, 2011c) 

 

4.3 Beräkning av lägsta, högsta och genomsnittsnivåer för 
prisprognoser 

För att beräkna de framtida priserna i de olika scenarion som finns för oljepriset, men även 
kostnaden att tillverka olja av jatropha och alger, har en gemensam metod som beräknar de 
lägsta, högsta och genomsnittliga nivåerna för prisprognoserna använts. Metoden går ut på att 
sammanslå prognoserna och på så sätt få ut värden som speglar de alla de olika möjliga framtida 
prisnivåer som har prognostiserats. I de fall då en prognos har två olika prisnivåer har båda 
prisnivåerna tagits som möjliga högsta och lägsta priser, för genomsnittspriset av prognoserna i 
detta fall har endast ett genomsnittspris av de lägsta och högsta priserna använts. 
Genomsnittspriserna för ett år har beräknats med ekvation 4.6. 

     
∑

       (4.6) 

Där pg är genomsnittspriset ett år för samtliga prognoser, n är antalet prognoser och pgn är 
genomsnittspriset av en enskild prognos. 
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4.3.1 En sammanställning av resultatet för det framtida oljepriset 

För att ge en överblick över den prognostiserade prisutvecklingen har data från Figur 2.5 
omvandlats med Ekvation 4.6, resultatet redovisas i Tabell 4.7. 

Tabell 4.7 Sammanställning av det framtida oljepriset enligt ekvation 4.6 med data 
hämtad från Figur 2.5. Värden i 2009 års US$. 

 2009 2015 2020 2025 2030 2035 
Lägsta pris $60,00  $70,00 $70,00 $88,00 $90,00 $90,00 
Högsta pris $60,00 $94,00 $110,00 $120,00 $130,00 $135,00 

Genomsnittspris $60,00 $87,45 $94,13 $101,69 $109,00 $122,67 

 

4.3.2 Sammanställning av resultatet för den framtida kostnaden 
att tillverka rå jatrophaolja med vinst 

Då det inte har specificerats när de framtida kostnaderna för att tillverka rå jatrophaolja med vinst 
kommer att inträffa är det nödvändigt att ta med både nuvarande priser och även framtida 
prognostiserade priser vid jämförelse med det prognostiserade råoljepriset. 

Tabell 4.8 Kostnad att med lönsamhet tillverka vegetabilisk olja från jatropha enligt 
ekvation 4.6 med data hämtad från Tabell 2.4. Värden i 2009 års US$ 

 2008-2011 I framtiden 
Lägsta pris $58,00 $29,00 
Högsta pris $79,00 $40,00 

Genomsnittspris $67,33 $34,50 

 

 

4.3.3 Sammanställning av resultatet för den framtida kostnaden 
att tillverka rå algolja med vinst 

Då det inte har specificerats när de framtida kostnaderna att tillverka olja från alger med vinst 
kommer att inträffa är det nödvändigt att ta med både nuvarande priser och även framtida 
prognostiserade priser vid jämförelse med det prognostiserade råoljepriset. 

Tabell 4.9 Kostnad att med lönsamhet tillverka vegetabilisk olja från alger enligt ekvation 
4.6 med data hämtad från Tabell 2.3. Värden i 2009 års US$. 

 2008-2011 I framtiden 
Lägsta pris $84,01 $30,00 
Högsta pris $84,01 $80,00 

Genomsnittspris $84,01 $47,33 
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4.4 Raffineringskostnader 

För att omvandla råolja eller vegetabilisk olja till jetbränsle krävs raffinering. I underliggande 
avsnitt beskrivs hur kostnaden för raffinering beräknas. 

4.4.1 Olja 

Råoljepriset och jetbränslepriset för perioden år 1991 till år 2010 återfinns i Tabell 4.10. 

Tabell 4.10 Råoljepriset samt priset för jetbränsle samt kvoten råolja/jetbränsle. Priser 
anges i US$ per fat. (Air Transport Association, 2011) 

År  Råolja Jet‐USA Kvot 

1991  $     21,54  $     26,29 1,22 
1992  $     20,58  $     24,74 1,20 

1993  $     18,43  $     23,56 1,28 

1994  $     17,20  $     21,84 1,27 

1995  $     18,43  $     22,09 1,20 

1996  $     22,12  $     27,05 1,22 

1997  $     20,61  $     24,95 1,21 

1998  $     14,42  $     17,93 1,24 

1999  $     19,34  $     22,47 1,16 

2000  $     30,38  $     37,84 1,25 

2001  $     25,98  $     31,37 1,21 

2002  $     26,18  $     29,78 1,14 

2003  $     31,08  $     35,99 1,16 

2004  $     41,51  $     50,74 1,22 

2005  $     56,64  $     72,53 1,28 

2006  $     66,05  $     82,74 1,25 

2007  $     72,34  $     90,93 1,26 

2008  $     99,67  $   125,15 1,26 

2009  $     61,95  $     71,03 1,15 

2010  $     79,48  $     91,81 1,16 

 

Av Tabell 4.10 går det att utläsa att jetbränslepriset har följt råoljepriset med en faktor och ej en 
konstant kostnad för raffinering.  

För att beräkna medelvärdet av kvoten jetbränsle genom råolja i tabell har ekvation 4.7 använts. 

     ∑
          (4.7) 

Medelvärdet M beräknades genom att alla tal i talserien Xi  summerades och dividerades därefter 
med antalet tal i talserien N. Denna kvot är medelvärdet. (SCB, 2011) Medelvärdet av kvoten 
jetbränsle genom råolja i Tabell 4.10 är 1,22. 

För att beräkna standardavvikelsen av kvoten jetbränsle genom råolja i Tabell 4.10 har ekvation 
4.8 använts. 
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     σ  ∑         (4.8) 

 

Standardavvikelsen beräknas genom att först räkna ut differensen mellan varje tal i talserien Xi 
och medelvärdet för talserien µ. Varje differens kvadreras och därefter summeras de. Talet som 
fås divideras med antalet tal I talserien N subtraherat med 1. Slutligen tas kvadratroten ur kvoten 
och denna kvadratrot är standardavvikelsen. (Aktieskolan, 2009) Standardavvikelsen av kvoten 
jetbränsle genom råolja i Tabell 4.10 är 0,05. 

Av detta har antagandet gjorts att raffineringskostnaden för råolja till jetbränsle följer råoljepriset 
och går att prognostisera till en faktor av 22 %. 

 

4.4.2 Jatrophaolja och Algolja  

Kostnaden för att raffinera olja från jatropha och alger idag är visserligen hög med priser på $259 
per fat, men IATA uppskattar att det är möjligt att nå en raffineringskostnad på 20 % av det 
slutgiltiga priset. (IATA, 2010) För att beräkna raffineringskostnaden som ett prispåslag har 
ekvation 4.9 använts. 

            (4.9) 

Där Kr står för prispåslaget för raffinering av jetbränsle i procent och a står för andelen av det 
slutgiltiga jetbränslepriset som är raffineringskostnader och som beräknas till 20 %. (IATA, 2010) 
Prispåslaget för raffinering blir i detta fall 25 %. 

Detta prispåslag på 25 % är mycket likt det prispåslag för raffinering av fossil råolja till jetbränsle 
som är beräknat till 22 % i tidigare stycke. Att det vid produktion av större skala är möjligt att nå 
detta prispåslag på 25 % för raffinering av olja från jatropha och alger får anses som rimligt. 

Kostnaden för raffinering av olja av jatropha eller alger har i metoden beräknats med ekvation 
4.10. 

     
                                        

1               (4.10) 

Där RkHRJ är raffineringskostnaden för biojetbränsle per fat. Praf är kostnaden för raffinering i 
nutid, vilket är beräknat till $253 per fat. (IATA, 2010) Polja är priset för ett fat olja av jatropha 
eller alger och hämtas från Tabell 4.8 respektive Tabell 4.9. Kraf är faktorn för prispåslag för 
raffinering mot olja, vilket har beräknats till 25 % enligt ekvation 4.9. 

Då den nutida kostnaden för raffinering är väldigt hög och det rimligtvis borde gå att sänka i takt 
med att produktionen ökar, antagandet som görs är att raffineringskostnaden minskar i linjär takt 
från $253 år 2009 till en 25 % premie av det underliggande oljepriset år 2020 enligt ekvation 4.11. 
Den ökade efterfrågan på biobränslen antas stå för en stor del av motivationen att minska 
raffineringskostnaden.  

 

-40- 
 



          (4.11) 

Där Kraffinering står för kostnaden för raffinering år x. Rknutid och Rkframtid står för kostnaden för 
raffinering i nutid respektive framtid och är beräknad enligt ekvation 4.10. n står för antalet år 
mellan framtid och nutid. 

 

4.5 Prognostiserad pris för jetbränsle 

Jetbränsle kan delas upp i två kategorier, fossilt jetbränsle och biojetbränsle. Biojetbränsle som 
behandlas i den här rapporten består av raffinerad vegetabilisk olja från alger och jatropha. Här 
nedan följer de prognostiserade möjliga prisnivåerna för de två olika typerna av jetbränsle. 

4.5.1 Fossilt jetbränsle med prispåslag för utsläppsrätter 

IATA har antagit att effekten av ETS kommer att vara ett prispåslag på $15,9 per fat14 jetbränsle 
från år 2012 fram till år 2020. Efter år 2020 kommer detta prispåslag att stiga linjärt till $39,75 per 
fat15 år 2030. (IATA, 2009) 

Modellen för att räkna ut prispåslaget för ETS på ett fat fossilt jetbränsle är beräknat på uppgifter 
från IATA som har antagit ett prispåslag på $15,9 per fat från år 2012 till år 2020. Därefter 
beräknas prispåslaget stiga linjärt till $39,75 år 2030. (IATA, 2009) För att beräkna den linjära 
pris nin n  år 2020 till år 2030 har ekvation 4.12 använts. ök ge  per år mellan

            (4.12) 

Där ppa står för prisökningen per år för utsläppsrätter för ett fat jetbränsle mellan år 2020 och år 
2030, p2030 är priset för utsläppsrätter för ett fat jetbränsle år 2030, vilket beräknas vara $15,9 
(IATA, 2009). och p2020 är priset för utsläppsrätter för ett fat jetbränsle år 2020, vilket beräknas 
vara $39,75 (IATA, 2009). Prisökningen per år, ppa, mellan år 2020 och år 2030 blir med dessa 
indata $2,385. 

Då data saknas priset för utsläppsrätter per fat jetbränsle från år 2030 till år 2035 har en fortsatt 
linjär tillväxttakt likt mellan år 2020 till år 2030 enligt ekvation 4.12 antagits. Priset för 
utsläppsrätter för ett fat jetbränsle antas därför följa ekvation 4.13. 

 
                             å  2012 2020

          å  2020 2035            (4.13) 

Där pets står för priset för utsläppsrätter för ett fat jetbränsle i US$ ett visst år, pbas står för den 
grundläggande nivån av pris för utsläppsrätter för ett fat jetbränsle som har uppskattats till $15,9. 
(IATA, 2009) ppa står för prisökningen per år efter år 2020 till år 2030 och antas i modellen följa 
utvecklingen linjärt till år 2035, värdet för ppa har beräknats till $2,385 enligt ekvation 4.13. n står 
för antalet år efter år 2020. 

Priset för utsläppsrätter antas följa graf Figur 4.1. 

                                                 
14 Omvandlat från $0,1 per liter. 
15 Omvandlat från $0,25 per liter 
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2012 2015 2020 2025 2030 2035
ETS $15,90 $15,90 $15,90 $27,83 $39,75 $51,68 
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Figur 4.1 Pris för utsläppsrätter per fat jetbränsle. Pris har beräknats enligt ekvation 4.13. 
Data för år 2012 till år 2030 hämtad från (IATA, 2009), uppgifter för år 2030 till år 2035 är 
antagna. 

För tt prognos prisern r jetbränsle m pri åslag för utsläppsrätter har ekvation 4.14 
anv

 a tisera a fö ed sp
änts. 

     ä å       (4.14) 

Där ä  står för priset för ett fat jetbränsle,  å  står för priset för ett fat råolja där data 
har hämtats från Tabell 4.7.  står för prispåslaget för utsläppsrätter på ett fat jetbränsle och 
har hämtats från Figur 4.1.  står för faktorn för kostnad raffinering av ett fat råolja 
till jetbränsle där faktorn 1,22 har använts. Resultatet av detta presenteras i graf Figur 4.2. 

2009 2015 2020 2025 2030 2035
Högsta pris $73,20 $130,58 $150,10 $174,23 $198,35 $216,38 
Lägsta pris $73,20 $101,30 $101,30 $135,19 $149,55 $161,48 
Genomsnittligt pris $73,20 $122,59 $130,74 $151,89 $172,73 $201,33 
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Figur 4.2 Priset för ett fat jetbränsle med utsläppsrätter inräknade. Prisnivåerna har 
beräknats med ekvation 4.14, data har hämtats från Figur 4.1 och Tabell 4.7. 
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4.5.2 Kostnadsnivåer biojetbränsle 

I den här modellen beskrivs de olika möjliga nivåer för de nuvarande och framtida kostnaderna 
för biojetbränsle uttryckt i två fall, biojetbränsle av olja från jatropha och av olja från alger. De 
olika nivåerna är högstapris, lägstapris och genomsnittspris för nutida produktion med nuvarande 
kostnad för raffinering samt nuvarande kostnad för produktion av olja; och framtida produktion 
med framtida kostnad för raffinering sant nuvarande och framtida kostnad för produktion av 
olja. Dessa kostnadsnivåer beräknas med ekvation 4.15. 

           (4.15) 

Där PHRJ är lägsta möjliga priset för att tillverka ett fat biojetbränsle med lönsamhet. Polja är priset 
för ett fat olja av jatropha eller alger ett visst år och har hämtats från Tabell 4.8 respektive Tabell 
4.9. Kraffinering står för kostnaden för raffinering och är beräknad enligt ekvation, vilket är $253 per 
fat (IATA, 2010) i nutida raffineringskostnad och 25 % av Polja i framtiden. Resultatet för jatropha 
respektive alger presenteras i Tabell 4.11 och Tabell 4.12. 

Tabell 4.11 Lägsta möjliga kostnaden som det går att producera jetbränsle från 
jatrophaolja i framtiden med vinst. Kostnaden är beräknad med raffineringskostnad i 
nutid respektive framtid samt kostnad för olja i nutid respektive framtid. Värden 
uträknade med ekvation 4.15 med data för priset för jatrophaolja från Tabell 4.8. 

Kostnadsnivå raffinering 

Kostnadsnivå olja 

Nutid 

År 2008-2011 

Framtid 

År 2008-2011 

 

I framtiden 
Lägsta pris $311,00 $72,50 $36,25 
Högsta pris $332,00 $98,75 $50,00 

Genomsnittspris $320,33 $84,16 $43,13 

 

 

Tabell 4.12 Lägsta möjliga kostnaden som det går att producera jetbränsle från algolja 
med vinst. Kostnaden är beräknad med raffineringskostnad i nutid respektive framtid 
samt kostnad för olja i nutid respektive framtid. Värden uträknade med ekvation 4.15 
med data för priset för algolja från Tabell 4.9. 

Kostnadsnivå raffinering 

Kostnadsnivå olja 

Nutid 

År 2008-2011 

Framtid 

År 2008-2011 

 

I framtiden 
Lägsta pris $337,01 $105,02 $37,50 
Högsta pris $337,01 $105,02 $100,00 

Genomsnittspris $337,01 $105,02 $59,16 
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4.5.2.1 Prognos biojetbränslen 

Den prognostiserade framtida kostnaden per fat för biojetbränsle av jatropha och alger för år 
2009 till år 2035 visas i Tabell 4.13 respektive Tabell 4.14. Där oljepriset som är givet är 
genomsnittspriset för år 2008-2011 respektive framtida oljepris, hämtade från Tabell 4.8 för 
jatropha samt Tabell 4.9 för alger. Raffineringskostnaden är uträknad enligt ekvation 4.10 för år 
2009, som anges som nutid, samt för 2020 och framåt som anges som framtid. Kostnaden för 
raffinering år 2015 är angivet enligt ekvation 4.11. 

Tabell 4.13 Lägsta möjliga kostnaden som det går att producera jetbränsle från 
jatrophaolja med vinst för perioden 2009-2035. 

 2009 2015 2020 2025 2030 2035 
År 2008-2011       
Oljepris1 $67,33 $67,33 $67,33 $67,33 $67,33 $67,33 

Raffinering2 $253 $128,82 $16,83 $16,83 $16,83 $16,83 

Summa $320,33 $196,15 $84,16 $84,16 $84,16 $84,16 

Framtid       

Oljepris1 $34,50 $34,50 $34,50 $34,50 $34,50 $34,50 

Raffinering2 $253 $133,29 $8,63 $8,63 $8,63 $8,63 

Summa $320,33 $167,79 $43,13 $43,13 $43,13 $43,13 
1Data från Tabell 4.8 2Uträknad med ekvation 4.10 med undantag för år 2015 som är 
beräknad med ekvation 4.11.  

 

Tabell 4.14 Lägsta möjliga kostnaden som det går att producera jetbränsle från algolja 
med vinst för perioden 2009-2035. 

 2009 2015 2020 2025 2030 2035 
År 2008-2011       
Oljepris1 $84,01 $84,01 $84,01 $84,01 $84,01 $84,01 

Raffinering2 $253 $126,54 $21,01 $21,01 $21,01 $21,01 

Summa $337,01 $210,55 $105,02 $105,02 $105,02 $105,02 

Framtid       

Oljepris1 $84,01 $47,33 $47,33 $47,33 $47,33 $47,33 

Raffinering2 $253 $131,55  $11,83 $11,83 $11,83 $11,83 

Summa $337,01 $178,88 $59,16 $59,16 $59,16 $59,16 
1Data från tabell Tabell 4.9 2 Uträknad med ekvation 4.10 med undantag för år 2015 som är 
beräknad med ekvation 4.11. 

  

-44- 
 



4.6 Jämförelse fossilt jetbränsle mot biojetbränsle 

För att spegla de framtida möjliga prisnivåerna för biojetbränsle tas två genomsnittspriser för 
produktion av biojetbränsle av både alger och jatropha, alltså totalt fyra genomsnittspriser: 
framtida kostnad för raffinering med kostnad för olja år 2008-2011  samt framtida kostnad av 
raffinering med framtida kostnad för olja. Dessa värden tas för alger från Tabell 4.14, och 
jatropha från Tabell 4.13. Dessa värden förs in som totalt fyra kurvor tillsammans med 
prisutvecklingen av det fossila jetbränslepriset från graf Figur 4.2 i Tabell 4.15 för att visa de 
möjliga tröskelnivåerna.  

 

Tabell 4.15 Prognos för kostnader för jetbränsle 

  Fossilt 
flygbränsle1 

Högsta pris 

 
 

Lägsta pris 

 
 

Genomsnittligt 
pris 

Biojetbränsle2 
 

alger  
(2009‐2011) 

 
 

alger 
(framtid) 

 
 

jatropha 
(2009‐2011) 

 
 

jatropha 
(framtid) 

2009   $      73,20    $      73,20    $      73,20  $   337,01  $   337,01   $   320,33    $   320,33 

2015   $    130,58    $    101,30    $    122,59  $   210,55  $   178,88   $   196,15    $   167,79 

2020   $    150,10    $    101,30    $    130,74  $   105,02  $     59,16   $     84,16    $     43,13 

2025   $    174,23    $    135,19    $    151,89  $   105,02  $     59,16   $     84,16    $     43,13 

2030   $    198,35    $    149,55    $    172,73  $   105,02  $     59,16   $     84,16    $     43,13 

2035   $    216,38    $    161,48    $    201,33  $   105,02  $     59,16   $     84,16    $     43,13 

1Figur 4.2 2Tabell 4.14, Tabell 4.13 
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5 Resultat och diskussion 
Resultatet av rapporten har delats upp i tre olika delar, en del som fokuserar på den framtida 
marknaden för jetbränslen i Europa och möjlig produktion av biojetbränsle, en del som fokuserar 
på de framtida möjliga kostnadsnivåerna för biojetbränslen jämfört med det prognostiserade 
fossila jetbränslepriset och en del som fokuserar på det verkliga priset för biojetbränsle. 

5.1 Framtida marknaden för jetbränsle för flyg i Europa är 
sjunkande samtidigt som produktionen av jatrophaolja 
växer kraftigt 

För att se när det är möjligt att ersätta fossilt jetbränsle med biojetbränsle har Tabell 4.1 som 
beskriver marknadsutvecklingen för jetbränsle i Europa och Tabell 4.2 som beskriver möjliga 
produktionsutvecklingen av jetbränsle av jatropha använts och satts samman i graf Figur 5.1. 
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Figur 5.1 Graf som beskriver marknaden för jetbränsle inom Europa jämfört med 
maximalt möjliga världsproduktionen av jetbränsle av jatropha. Anges i antal miljoner fat 
jetbränsle. 1Tabell 4.1 2Tabell 4.2 

Vad som kan utläsas av Figur 5.1 är att redan innan år 2015 produceras tillräckligt med 
jatrophaolja för att kunna tillfredställa hela marknaden för jetbränsle inom Europa (OECD). Då 
den största delen av tillverkad jatrophaolja inte används till jetbränsle kommer antagligen inte 
flygbränsle tillverkad av jatropha att utgöra en större del av den totala användningen jetbränsle 
inom Europa, men det kvarstår att om det finns en vilja och betalningsförmåga för flygbranschen 
att övergå till jetbränsle av jatropha är detta möjligt redan år 2015 då produktionen inte utgör 
något hinder. 
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5.2 Det att få lönsamhet i att framställa biodrivmedel för flyg 

För att illustrera de prognostiserade priserna för jetbränsle som har beräknats enligt modellen i 
den här rapporten används Figur 5.2 vars data hämtats från Tabell 4.15. 
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Figur 5.2 Priset för jetbränsle, med prispåslag för utsläppsrätter, jämfört med 
genomsnittliga kostnader i för jetbränsle av jatropha och alger i två fall, nutida kostnad 
(år 2008-2011) och framtida kostnad för tillverkning av jatrophaolja och algolja. Pris är 
US$ per fat. Data är hämtad från Tabell 4.15. 

Av grafen Figur 5.2 går att utläsa att enligt den modell som har satts upp kommer det att vara 
möjligt att tillverka biojetbränsle med vinst från det tidigaste fallet kort efter år 2015 till det 
senaste fallet kort efter år 2020, om priset för biojetbränsle sätts vid samma nivå som det fossila 
jetbränslepriset. 

Det är vidare mycket troligt att högre prisnivåer leder till lägre efterfrågan. Blir det märkbart 
dyrare att flyga är det normalt att efterfrågan sjunker då andra transportalternativ kan användas i 
vissa fall. Detta skulle givetvis påverka utseendet på grafen Figur 5.2. Till exempel nämns ovan att 
enligt beräkningar produceras tillräckligt med jatrophaolja år 2015 om all olja skulle användas för 
produktion av jetbränsle. Dock är det fortfarande dyrare med jatrophabaserat bränsle vid den 
tiden. 
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5.3 Vegetabiliska oljor handlas till högre pris ån råolja 

Hur priserna för de vegetabiliska oljorna palmolja, rapsolja, sojaolja respektive råolja varierar 
åskådliggöras i Figur 5.3.  

 

$-

$50,00 

$100,00 

$150,00 

$200,00 

$250,00 

$300,00 

m
ar

-0
1

se
p-

01
m

ar
-0

2
se

p-
02

m
ar

-0
3

se
p-

03
m

ar
-0

4
se

p-
04

m
ar

-0
5

se
p-

05
m

ar
-0

6
se

p-
06

m
ar

-0
7

se
p-

07
m

ar
-0

8
se

p-
08

m
ar

-0
9

se
p-

09
m

ar
-1

0
se

p-
10

m
ar

-1
1

Palmolja¹

Rapsolja²

Sojaolja³

Råolja⁴

 
Figur 5.3 Priset på vegetabiliska oljor per fat jämfört med det genomsnittliga råoljepriset 
per fat från perioden mars 2001 till mars 2011. Data hämtad från Tabell 4.5. 

Av Figur 5.3 går det att utläsa att samtliga oljor är beroende av faktorer som finanskrisen. 
Intressant är att palmoljans pris vid avläsning ger intrycket att vara minst korrelerat med de 
övriga. Exempel på detta är den markant mindre volatiliteten kring finanskrisen samt avsaknaden 
av en topp kring årsskiftet 03/04. Av grafen går det vidare att utläsa att priset på de vegetabiliska 
oljorna till stora delar har följt råoljepriset till en viss överkurs med ett undantag, priset på 
palmolja vid tiden 2006/2007. 
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Då Figur 5.3 inte visar hur mycket dyrare det går att sälja en vegetabilisk olja illustreras detta i 
Figur 5.4 som visar hur många procents prispåslag jämfört med oljepriset priserna på 
vegetabiliska oljor ligger på. 
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Figur 5.4 Historiska faktorer för vegetabiliska oljor mot råolja under perioden mars 2001 
till mars 2011. 1 (Index Mundi, 2011)  2 (Index Mundi, 2011)   3 (Index Mundi, 2011) 

Av grafen Figur 5.4 går det att utläsa att de vegetabiliska oljorna generellt sett handlas till ett 
högre pris än oljepriset. Marknaden ger intrycket av att vara beredd att betala mer för 
biodrivmedel än fossila bränslen. Då efterfrågan på drivmedel, i synnerhet då det kommer till 
jetbränsle vida överskrider tillgången på biodrivmedel är det möjligt att liksom för de 
vegetabiliska oljorna kommer priset på ett grönt jetbränsle under en tid att ligga högre än priset 
för de fossila. Detta trots att tillverkningskostnaderna skulle vara mycket låga, exempelvis som 
presenterats i några scenarion i denna rapport. Först när tillgången på biojetbränsle blir mycket 
stor och producenterna börjar konkurrera sinsemellan lär priset sjunka under priset för fossila 
jetbränslen. I detta framtida scenario är dock de fossila bränslena med stor sannolikhet i princip 
utfasade, eller blir det succesivt då detta scenario slår in, då marknaden väljer det grönare 
alternativet av två i övrigt likvärdiga med samma pris. 

5.4 Känslighetsanalys och felkällor 

Antaganden i modellen är att full produktion från planterad areal jatropha nås direkt vid 
produktionstillfället, i verkligheten kommer produktionen igång först efter några få år. Denna 
eftersläpning av produktionen är inte med i metoden som använts för att beräkna resultatet i graf 
Figur 5.1. Även andelen jatrophaolja som krävs för produktion jetbränsle, det vill säga hur stor 
volym jetbränsle som går att utvinna per volymenhet jatrophaolja, är inte medtagen i modellen 
som använts för att ta fram graf Figur 5.1, sannolikt är produktionen lägre än vad resultatet visar. 

Ytterligare osäkerhet adderas då aktuella uppgifter om odlad areal jatropha är svårtillgängliga, 
modellen baserar sig till stora delar på en studie från 2008 vilket medför att det inte är aktuella 
siffror i dagsläget. De första odlingarna drog igång blott ett fåtal år 2008 och det saknas mycket 
information om hur odlingarna har gått sedan dess. Modellen bygger därför på uppskattade 
prognoser och ej konstaterad fakta. 
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Vidare tas det inte hänsyn till andra biojetbränslen som exempelvis från alger, detta då 
produktionen av alger fortfarande befinner sig till stora delar på forskningsstadiet och det varken 
finns någon stor utbyggnad av produktion för tillfället eller några prognoser över framtida 
produktion. Detta kommer sannolikt att ändra sig och i framtiden bör därför produktionen av 
övriga biojetbränslen tas med.  

Resultatet av graf Figur 5.2 beror till största delen på kostnaden för raffinering som i dagens läge 
utgör den överlägset största delen av kostnaden för biojetbränslen. När och hur snabbt 
kostnaden för raffinering kan sjunka till prognostiserade nivåer på 25 % av oljepriset har i 
modellen gjorts enligt ett antagande men detta kan skifta kraftigt. Skulle kostnaden för raffinering 
minska till den prognostiserade nivån på en lägre tid än antaget i modellen skjuts tidshorisonten 
för tippunkten då det är billigare att tillverka biojetbränsle än fossilt jetbränsle fram. Detta är den 
överlägset största känslighetsfaktorn och påverkar betydligt mer än exempelvis kostnadsnivåer 
för jatropha- och algolja, då även biojetbränsle baserat på den högsta prognostiserade 
genomsnittskostnaden för jatropha- och algolja ligger under den lägsta nivån för fossilt jetbränsle 
strax efter år 2020. 

Grafen Figur 5.3 visar priserna för de vegetabiliska oljorna rapsolja, palmolja och sojaolja men 
inte jatrophaolja eller algolja, anledningen till detta är då varken algolja eller jatrophaolja handlas 
på den öppna marknaden i dagsläget varför data på priserna saknas. Grafen visar däremot de 
möjliga priserna som exempelvis jatrophaolja och algolja skulle kunna handlas för givet att de kan 
användas som substitut för sojaolja, rapsolja eller palmolja, vilket de i fallet biodiesel kan. 

De olika prisnivåerna spelar inte så stor roll för resultatet då endast tolkning av resultatet att 
priset på vegetabiliska oljor beror på oljepriset och handlas, i de flesta fall, till en högre kurs än 
den senare dras. 

5.5 Möjlighet för flygmarknaden 

Rimligtvis kommer jetbränslepriset i framtiden att stiga, och biojetbränsle kommer med stor 
sannolikhet att handlas till ett högre pris än fossilt jetbränsle. Samtidigt finns det en teknisk 
möjlighet att ersätta allt fossilt jetbränsle för flyg inom Europa med biojetbränsle, även om detta 
med största sannolikhet inte är ekonomiskt försvarbart.  

En möjlighet för flygindustrin att bli mer oberoende av bränslepriset skulle vara att denna 
gemensamt går in och investerar i produktion av biojetbränsle. Detta skulle kunna medföra att 
priset för biojetbränsle skulle kunna bli oberoende priset för råolja om hela produktionskedjan 
ägs och bränslet handlas på en egen marknad. Endast en mindre del av exempelvis världens 
jatrophaodlingar år 2030 skulle behöva användas för att kunna tillgodose hela behovet för 
marknaden inom Europa.  
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6 Slutsats 
Här nedan följer slutsatser dragna från rapportens resultat, förslag till vidare studier, hur väl mål 
och syfte har uppnåtts och slutsatser dragna av planeringen av projektet.  

6.1 Slutsatser dragna av rapportens resultat 

Rapporten har skildrat en komplex verklighet gällande biojetbränslen. Nyckeln till hur framtiden 
ser ut ter sig ligga i raffineringen. Mycket forskning pågår i dagsläget kring biodrivmedel. Även 
om flera företag uppger att de inom en snar framtid kommer att kunna producera biobränslen i 
stor skala baserade på jatropha eller alger är det långt mer osäkert när ett konkurrenskraftigt 
biojetbränsle kan börja produceras i stor skala. Kostnaden för raffinering från bioolja till 
biojetbränsle är väldigt hög. Forskning sker på området men från EU:s håll ter sig andra delar av 
transportsektorn och även andra sektorer vara högre upp på dagordningen gällande grön 
omställning. Flera av de företag som uppgav optimistiska prognoser gällande deras produktion av 
biodrivmedel var amerikanska. Det är därför att vänta att revolutionen för kommersiellt gångbart 
biojetbränsle initialt startar där. EU:s samordning och aspirerande mål bäddar dock för en snabb 
implementering av ny teknik och även subventioneringar för att öka övergångstakten är troliga.  

På grund av basala marknadsmekanismer som tillgång och efterfrågan är dock inte ett 
biojetbränsle som är billigare än de fossila att vänta inom en snar framtid. Undantaget vore olika 
regleringar eller egen produktion hos exempelvis olika länder eller Europeiska Unionen. De 
företag som ligger i forskningens framkant är dock mycket måna om patentering av sina tekniker 
varför även denna möjlighet ter sig mindre trolig. 

Sammantaget ger detta att om inget inträffar som markant förändrar den spelplan som illustrerats 
av författarna är en storskalig övergång till gröna jetbränslen inte att vänta inom en snar framtid. 

6.1.1 Svar på problemformulering och frågeställningar 

Här nedan följer de frågeställningar som även finns i början av rapporten samt svar på dessa. 

Vilka politiska styrmedel står till förfogande och hur kan dessa användas för att påverka övergången till 
biodrivmedel för flyg? 

Det främsta politiska styrmedlet som används, eller rättare sagt kommer att användas är ETS, 
eller handel med utsläppsrätter. Detta system kommer att införas år 2012 och kommer att öka 
kostnaden för fossila flygbränslen vilket förhoppningen är ska leda till ett ökat tryck på att 
använda och framställa biobränsle för flyg. Hur ETS för flyg kommer att utvecklas och vilken 
effekt det får vet man inte idag och nivåer som priset kommer att ligga på efter år 2020 är mycket 
oklara. 

Ett till möjligt politiskt styrmedel är en lagstadgad inblandning av biobränsle i det existerande 
fossila flygbränslet likt det system som finns idag för bilar är möjlig ur en politisk synvinkel och 
skulle med största sannolikhet kunna öka trycket på att ställa om till biodrivmedel för flyg 
fullständigt. 

Hur ser de prognostiserade framtida kostnaderna ut för fossila bränslen och biodrivmedel för flyg? 

De prognostiserade framtida kostnaderna ut för fossila bränslen och biodrivmedel för flyg finns 
tydligt visade och beskrivna under resultat och Figur 5.2. 
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Är det möjligt att övergå till biodrivmedel för flyg, och i så fall under vilken tidsperiod? 

Vår uppfattning är att det är fullt möjligt men att detta beror på ett antal faktorer, även dessa 
finns beskrivna under resultat. När det är möjligt att övergå till biodrivmedel för flyg beror till 
den största delen på hur utvecklingen för jatropha och alger går, då främst kostnaden för 
raffinering som måste gå ner, samt viljan hos flygbranschen och politiker. Flygbranschen har ett 
starkt tryck på sig för att hitta alternativa bränslekällor på grund av det höga oljepriset. För 
politiker däremot är intresset inte lika starkt när det kommer till flyg generellt, även om det finns 
ett starkt tryck och intresse för att uppnå högt satta miljömål. Det borde vara möjligt för 
flygbranschen och lobbygrupper att sätta tryck på politiker för att skapa intresse för förändring 
när det gäller flygbränslen. 

En möjlig tidsperiod då det borde gå att övergå till biodrivmedel för flyg inom Europa är år 2020 
även om trögheten i systemet innebär att detta inte är troligt utan att en förändring sker ett tag 
senare. 

För att svara på problemformuleringen: Hur kan Sverige/EU verka för en övergång till biodrivmedel för 
flyg från fossila bränslen med politiska och ekonomiska styrmedel? 

Sverige kan påverka främst genom att verka för, främst inom EU, en inblandningskvot av 
biojetbränsle i det fossila jetbränslet likt det som finns för diesel för bilar idag. Detta bör först ske 
om ett antal år men med gott varsel till industrin om dessa förändringar, en möjlig tid är runt år 
2020 men detta kräver att produktionen av biojetbränslen följer den prognos som visas i den här 
rapporten. En inblandningskvot skulle innebära ett starkt tryck på industrin att börja producera 
biojetbränsle, vilket sannolikt skulle sänka produktionskostnaden drastiskt. Möjligheten att övergå 
till biodrivmedel för flyg inom 20 års sikt, till år 2030, finns. 

6.2 Förslag till vidare studier 

Området som detta arbete ligger inom är i snabb förändring. Med anledning av detta kan mycket 
väl de dragna slutsatserna, verktygen, prognoserna etcetera bli obsoleta. Rapporten kan utgöra en 
bas, en grundläggande överblick över den spelplan som företag med mål att tillverka biojetbränsle 
av alger eller jatropha befinner sig på i dagsläget. Vid vidare studier uppmanas läsaren att inte i 
första hand använda siffrorna rakt av utan snarare själv ta fram relevanta siffror, där denna 
rapport kan ge inspiration gällande vilka källor och vilka siffror. Vidare kan rapportens olika 
delar, med innehåll och struktur gagna läsaren vid vidare studier. Att samla information från 
politiker till företag och allt där emellan kan bidra till att ge en mer korrekt bild av verkligheten. 
Att sedan försöka styrka eller kritisera olika rapporter med egna beräkningar bör givetvis 
uppmuntras, med faktumet tillgången på information kan vara skral i åtanke. 

Området biobränslen för flyg, och då speciellt produktionen av olja av jatropha och alger, 
utvecklas snabbt. Många odlingar och forskningsprojekt är endast några år gamla och läget kan 
snabbt förändra sig om endast ett fåtal år, något som gör ämnet ständigt relevant för nya studier. 

Att aktiemarknader reagerar negativt på oroligheter i världen är allmänt känt. Att undersöka 
sambanden mellan oroligheter i mellanöstern och andra faktorer och priset på råolja ytterligare är 
en mycket god källa för vidare studier.  I synnerhet att undersöka om priset på jetbränsle 
påverkas proportionellt mot priset på råolja vid kriser är värt att undersöka. 

Ett intressant fenomen som går att utläsa av grafen Figur 5.4 är att de vegetabiliska oljorna följer 
ett visst mönster, vad detta beror på har inte undersökts vidare i denna rapport. Initialt bör det 
undersökas om det är kraftiga svängningar i oljepriset som orsakar de kraftiga svängningarna i 
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priset för de vegetabiliska oljorna eller om de har andra gemensamma faktorer som orsakar 
svängningarna. 

6.3 Hur väl målen och syftet uppfyllts 

Då syftet för denna rapport är av sådan art att det först på sikt går att avgöra hur väl det uppfyllts 
är det i detta stycke viktigare att diskutera möjligheterna och sannolikheten för att syftet kan 
uppfyllas på sikt.  Hur väl målen är uppfyllda är en mycket god indikator till detta. Författarna må 
inte vara de bästa att objektivt avgöra detta men besitter å andra sidan en mycket djup kunskap 
om rapportens innehåll. 

Rapporten åskådliggör väl vilka politiska faktorer som finns att tillgå för att påverka marknaden 
för jetbränslen i dagsläget. Visserligen är ETS allmänt känt och även den med blott viss kunskap 
inom jetbränslen känner säkerligen till att ETS även kommer att innefatta flyg. Rapporten 
klarlägger dock hur pass mycket priserna kommer att påverkas samt att i dagsläget finns inga 
andra åtgärder att vänta. Detta mål bör anses vara uppfyllt. 

Författarna har verkat så gott som omständigheterna tillåtit för att hålla en hög kvalité på arbetet. 
Detta innebär inte blott utformningen av rapportens olika delar utan även vilka källor som 
använts etcetera. 

6.4 Slutsatser dragna kring planeringen  

Planeringen med Gantt-schemat övergavs mer eller mindre dag 1. Tidigt under arbetets gång 
inpräntades det i samtliga grupper att arbetet skulle fungera som en ”tratt”, med målet att varje 
grupp skulle börja arbeta brett och succesivt skulle sedan arbetet smalna av så att rapporten skulle 
erhålla nödvändigt djup och relevanta resultat kunna uppnås. I skenet av detta måste det 
ifrågasättas hur pass vettigt det är att skriva en detaljerad plan från start, måhända skulle en 
tankekarta vara av större nytta och energin och tiden som lades på Gantt-schemat borde lagts på 
denna. Gruppen arbetade väldigt mycket efter ”tratt”-instruktionerna. Initialt låg fokus på 
informationsinsamling. Efter hand kunde sedan fokus fastställas. 

I övrigt arbetade gruppen med arbetet i princip utan avbrott under terminens gång, med extra 
fokus under de sista veckorna. Under terminens gång växlade arbetsbördan mellan författarna då 
den ene på grund av tidsbrist under en period inte hade samma möjlighet att fokusera på arbetet. 
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8 Appendix 
Nedan följer det Gantt-schema som producerades i arbetets början. 
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