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Abstract 

Humanity has always used energy in different forms; muscle power and heating, for example. 

The sources of energy undergo constant development, and in the 18th century, fossil fuels were 

discovered. Today, the awareness of climatic effects and climate problems related to the fossil 

fuels has increased, and they are not accepted in the same way they were then. One of today’s 

common sources of energy is biomass. The usage of biomass is nothing new, for example, the 

burning of wood has been used for cooking and heating for a long time, but today there are 

additional possible uses, and even more areas of use are under development. 

Biomass is a renewable source of energy, containing inartificial organic material, living or dead. 

There are three types of biomass: raw material from the forest, from watercourses and from 

agriculture. These can, among other things, be used for biofuels, food and animal feed, textiles, 

plastics and nanocellulose – a very strong material, with attributes similar to Kevlar. 

The purpose of this bachelor’s degree project was to investigate the areas of use for biomass 

and to find out which one of them that is optional, with help from a breakdown of cost and 

energy, in consideration of chosen limitations and formulations of questions. The work was 

based on the increasing demand for alternatives to the fossil based energy sources. The aim was 

to find the optimal area of use for those alternatives, in regard to energy usage, climatic effects 

and economy. 

The work begun with an information search, where the areas of use for biomass and their pros 

and cons were investigated. Then, the three most interesting areas were chosen: combined 

power and heating, biogas and bioplastics. Subcategories were chosen and calculations were 

made for these with an economic, environmental and ethical perspective, in order to decide the 

optimal area of use for biomass.  

The final result was that, among other things discovered, combined heating and power fueled 

with wooden chips is the most optimal area of use for biomass considering 

climatic/environmental effects, and that bioplastics is the most optimal area of use for the future, 

considering chosen limitations. Combined power and heating fueled with waste is the area of 

use that generates the biggest income in comparison to raw material cost.  

 

 

  



 

Sammanfattning 

Människan har alltid använt sig av energi i olika former, exempelvis muskelkraft och värme. 

Energikällorna är under ständig utveckling, och på 1700-talet upptäcktes fossila bränslen. På 

senare tid har dock medvetenheten om miljöpåverkan och olika klimatproblem relaterade till 

de fossila källorna ökat, vilket lett till att de inte längre är lika acceptabla. En av dagens vanliga 

energikällor är biomassa. Användning av biomassa i sig är ingen nymodighet, till exempel trä 

har länge eldats för att erhålla värme och tillaga mat. Idag finns däremot fler 

användningsområden, och ännu fler är under utveckling. 

Biomassa är en förnybar energikälla som innefattar naturligt, levande eller dött, organiskt 

material. Det finns tre typer av biomassa; skogsråvara, råvara från jordbruket samt vattendrag. 

Dessa biomassor kan användas till bland annat biobränslen och drivmedel, mat och djurfoder, 

textil, plast och nanocellulosa – ett mycket starkt material som egenskapsmässigt kan jämföras 

med kevlar.  

Syftet med detta kandidatexamensarbete var att undersöka användningsområden för biomassa 

och se vilket som är optimalt för användning med hänsyn till angivna avgränsningar och 

frågeställningar. Arbetet grundade sig i den ökade efterfrågan på alternativ till de fossilbaserade 

energikällorna och sammanställningar av energi- och kostnadsdata låg som grund. Målet var att 

ta reda på vad som är den mest optimala användningen av dessa med avseende på 

energianvändning, miljöpåverkan och ekonomi.  

Arbetet började med en litteraturstudie, där de olika användningsområdena för biomassa, samt 

dess fördelar och nackdelar undersöktes. Därefter valdes de tre mest intressanta områdena ut; 

kraftvärme, biogas och bioplast. Sedan valdes specifika områden för dessa, och beräkningar 

gjordes med ekonomiskt, miljömässigt och etiskt perspektiv, så att den optimala användningen 

för biomassa kunde tas fram.  

Till slut konstaterades det, bland annat, att fliseldad kraftvärme är den mest optimala 

användningen av biomassa sett till miljöpåverkan och bioplast är det användningsområde för 

biomassa som har bäst potential för framtiden sett till givna avgränsningar. Avfallseldad 

kraftvärme är det användningsområde för biomassa som genererar störst inkomst i förhållande 

till kostnad för råvaran. 
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Nomenklatur 

Benämning  Tecken   Enhet/Definition__________________ 

Normalkubikmeter [1] Nm3  1 m3 gas vid 273,15 K och 1,01325 bar 

Amerikanska Dollar USD  1 USD motsvarar 8,15872 kr [2] 

CAGR 

CAGR (”Compound Annual Growth Rate” = Genomsnittlig årlig tillväxttakt) används som 

mått på hur mycket avkastning en investering ger under en längre tidsperiod på minst ett år. 

CAGR beräknas genom följande formel: 

 

1

antal årinvesteringens slutvärde
CAGR 1

investeringens startvärde

 
  
 

  (1.1) 

Värdet är dock ungefärligt eftersom investeringens värde inte alltid ökar kontinuerligt, men kan 

användas för att ge en övergripande bild av investeringens tillväxt [3]. 

SPCR120 

SPCR120 är en certifiering för biogödsel, som främst riktar sig till biogasanläggningar och 

kontinuerligt uppdateras. Där ingår bland annat olika krav på substratet: 

tillsatsmedel/processhjälpmedel, transport, leverans, mottagning, distribution och krav på 

slutprodukt, samt en innehållsdeklaration där olika värden är begränsade [4]. 

EN 13432 och EN 14995 

EN 13432 och EN 14995 är europeiska standarder gällande kompostering av 

plastförpackningar, i detta fall bioplastförpackningar [5]. 
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1 Inledning 

Människan har använt sig av energi i alla tider. Först kom denna från muskelkraft, både från 

människan själv och från djur. I takt med teknikens utveckling och uppfinnande av hjälpmedel 

förändrades behovet av energi. Muskelkraften ersattes med effektivare kraftkällor som kunde 

drivas kontinuerligt [6]. I början av 1980-talet ledde dessa till problem med försurning av 

naturen, men utsläppen av det orsakande svavlet kunde i Sverige sänkas med 90% fram till år 

2000 [7]. Ytterligare en konsekvens av de nya kraftkällorna var den negativa miljöpåverkan i 

form av växthusgaser som släpptes ut när de kolbaserade energikällorna började användas i 

större utsträckning under 1900-talet. Senare under 1990-talet riktades därför mer och mer fokus 

åt energikällornas miljöpåverkan. Intresset för att minska utsläppen av växthusgaser ökade efter 

det allt mer och alternativa energikällor gavs större utrymme [8].  

Fossila bränslen återskapas på mellan 50 och 500 miljoner år och släpper ut koldioxid vid 

förbränning [9]. Bland alla utsläppskällor för växthusgaser är det fossila bränslen som bidrar 

mest. Vanligast är att använda de fossila oljebaserade bränslena bensin och diesel för 

framdrivning av transporter men även kol eldas för energisyften [10]. Energikällor som både 

återskapas i snabbare takt och inte släpper ut lika mycket växthusgaser är önskvärda. Dessa 

kallas förnybara energikällor. Förnybar energi är till exempel energi från biomassa, vattenkraft, 

vindkraft och solenergi vilka alla har sitt ursprung i solens energirika strålar. Dessa källor 

förnyas i snabbare takt än de fossila – ungefär lika fort som de förbrukas [11]. I Sverige finns 

möjligheter till flera av dessa förnybara energikällor och under 2014 var andelen 52,6% av den 

totala energianvändningen [12]. Fördelningen av samtliga energikällor för Sveriges totala 

energianvändning visas i Figur 1. 

 

Figur 1. Energitillförsel och energianvändning i Sverige år 2013, TWh [13]. 

Figuren visar att kärnkraft stod för största delen av den använda energin med 189 TWh, 

motsvarande 33,5% under 2013. Råolja och oljeprodukter är var en stor del av drivmedel till 

transporter men följdes tätt av biobränslen med 23,7% respektive 22,8%. Den huvudsakliga 

användningen av biobränslen var inom fjärrvärme- samt industrisektorn och viss del som 

drivmedel [13]. En åtgärd för att öka andelen förnybar energi har varit att reglera skatter och 

avgifter. För exempelvis biobränslen har därför energi- och koldioxidskatt avlägsnats [14]. 
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 Syfte 

Syftet med detta kandidatexamensarbete var att undersöka användningsområden för biomassa 

och se vilket som är optimalt för användning utifrån sammanställningar och beräkningar av 

kostnads- och energidata, med hänsyn till angivna avgränsningar och frågeställningar. 

 Problemformulering och mål 

Arbetet grundade sig i den ökade efterfrågan på alternativ till de fossilbaserade energikällorna. 

Fler och fler riskkapitalbolag väljer att satsa på hållbar energi - här finns pengar att tjäna [15]. 

Ett exempel på en hållbar energikälla är biomassa, som kan användas för många ändamål. 

”Ersättning av fossilbaserade material med biobaserade material hyser ett allt större intresse 

för att minska utsläppen av växthusgaser. Biomassa kan användas för många olika ändamål, 

såsom t.ex. för energiomvandling (produktion av olika energislag), tillverkning av t.ex. 

smörjmedel och plaster. Frågan är dock vilken användning som är mest optimal ur energi-, 

miljö- och kostnadssynpunkt.” – Projektformulering, Peter Hagström 

I detta arbete analyserades några utvalda användningsområden och målet var att ta reda på vad 

som är det mest optimala av dessa. Slutsatser drogs utifrån analyser och beräkningar gjorda 

med avseende på miljöpåverkan och energianvändning, ekonomi och etik. Samhälleliga 

aspekter ingick under ”etik”. 

 Avgränsningar 

 Arbetet utgick från de tre aspekterna miljö, ekonomi och etik. 

 Arbetet koncentrerades på kommersiella, utvecklade områden.  

 Arbetet avgränsades till att jämföra tre användningsområden som valdes ut genom 

studier. 

 Arbetet tog inte hänsyn till kostnader och miljöpåverkan för transport av biomassa. 

 Endast biomassa från fastlandet undersöktes. 

 Frågeställningar 

 Vilket användningsområde för biomassa är mest optimalt sett till mängd slutprodukt i 

förhållande till insatta ekonomiska medel? 

 Vilket användningsområde för biomassa genererar störst inkomst sett till kostnad för 

råvaran? 

 Vilken biomassa är mest optimal sett till miljöpåverkan? 

 Vilket användningsområde för biomassa har bäst potential för framtiden sett till givna 

avgränsningar? 
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Målet för projektet var att besvara dessa frågeställningar och komma till en slutsats angående 

vilken som var den optimala användningen av biomassa. 

 Klimat och energi 

För att motverka stora klimatförändringar sätter länder och organisationer upp mål för 

utsläppsreduktion och klimatpåverkan. Under FN:s klimatkonferens i Paris i december 2015 

skrevs ett bindande avtal där länder globalt tillsammans ska minska växthusgaserna från 2020. 

Målet var att begränsa den globala uppvärmningen till “väl under 2 °C jämfört med 

förindustriella nivåer” [16]. EU deltog i denna konferens och har utsläppsmål för sina 

medlemsländer. Tillsammans ska dessa länder sänka sina totala utsläpp med 50% fram till 2050, 

jämfört med 1990, och låta växthusgaserna minska inom EU med minst 40% innan 2030 [17]. 

Klimatmålen inom EU fram till 2020, även kallade 20-20-20-målen, innefattar att:  

 minska utsläpp av växthusgaser med 20%, 

 sänka energiförbrukningen med 20%, 

 höja andelen förnybar energi till 20% av den sammanlagda användningen samt 

 höja andelen biobränsle till 10% av det totala inom transportsektorn 

jämfört med nivåerna 1990. Målen förlängdes sedan till 2030, med följande tillägg och 

förändringar: 

 minskade utsläpp av växthusgaser med 40%, 

 höjd andel förnybar energi till 27% av den sammanlagda användningen samt 

 ökad energieffektivitet med minst 27% 

jämfört med 1990 [17]. 
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2 Biomassa 

Det finns flera typer av biomassa. Den gemensamma nämnaren är att dessa består av organiskt 

material från antingen levande eller döda organismer, och innehåller energi som ursprungligen 

kommit från solen via växternas fotosyntes. Biomassans kemiska sammansättning består till 

största delen av kol och syre [18].  

Biomassan delas upp i huvudkategorier, vilket visas i Figur 2. Detta är den landbaserade 

biomassan uppdelad som skogsråvara och jordbruksråvara, men det finns även marin biomassa 

från till exempel hav och vattendrag [19]. 

 

Figur 2. Huvudkategorier av biomassa. 

Det finns dessutom fem huvudtyper av biomassa, främst från de landbaserade kategorierna, se 

Figur 3. Detta är avfall från livsmedelsindustrin, biprodukter och avfall från pappersindustri, 

trä, restprodukter från jordbruk (biologiska restprodukter) samt grödor som odlats endast för 

energiutvinning - så kallade energigrödor [20].  

 

Figur 3. Huvudtyper av biomassa. 

Användningen av biomassa bidrar inte till en ökad mängd koldioxid i atmosfären. Den 

koldioxid som släpps ut under förbränning eller användning motsvarar den mängd som 

organismen eller växten tagit upp tidigare under sin livstid. Utsläppen kan därför ses återgå till 

sitt ursprung i slutet av livscykeln. Det är alltså den koldioxid som redan finns i omlopp som 

används och inget mer tillförs, nettoutsläppet för koldioxid är noll. Detta gäller endast 

Biomassa

Marin biomassa
Landbaserad 

biomassa

Skogsråvara Jordbruksråvara

Biomassa

Livsmedelsindustri Pappersindustri Trä Jordbruksindustri Energigrödor
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biomassan i sig, hänsyn har inte tagits till transport och andra processer som kräver energi med 

koldioxidutsläpp [21].  

Biomassa är ett brett begrepp som kan innefatta flera användningsområden. Nedan i Figur 4 

presenteras utvalda användningsområden utifrån projektets avgränsningar vilka kommer tas 

upp i detta kapitel. 

 

Figur 4. De undersökna användningsområdena. 

 Enzymer till mat och djurfoder 

Många mat- och djurfodervaror framställs med hjälp av bioteknik, där olika enzymer används 

för att förbättra varan. Exempel på användningsområden är för att göra barnmat lättare att bryta 

ner eller vätskor klarare. Dessa enzymer kan framställas från växter eller djur, men även 

svampar och andra mikrober börjar användas mer och mer. Den globala marknaden för 

industriellt framställda enzymer beräknas nå ett värde på 6,2 miljarder dollar år 2020, och växer 

med ett CAGR (Compound Annual Growth Rate) på 7% från år 2015 [22]. 

Enzymer möjliggör tillverkningsprocesser vid lägre temperaturer, vilket kräver mindre energi 

än vid höga. De ger även mindre påverkan på färg och smak än vid användning av kemikalier 

för framställningen. Användningen har även en etisk aspekt, de vegetabiliska enzymerna kan 

användas istället för animaliska och slutprodukten kan vara helt vegansk [23]. Ett exempel på 

användning av animaliska enzymer finns i ostproduktionen där löpe framställt av malda 

kalvmagar används. Löpen kan istället ersättas av ystenzym från mikrober [24]. Ett annat 

exempel är framställning av omega3-syror som finns i fisk. Med hjälp av enzymer som 

framställts från jästsvampar kan mängden fisk som behövs för en viss mängd omega3-syra 

minskas till en fjärdedel jämfört med om enzymen inte används. Användningen av enzymer 

kan även ses ur en miljösynvinkel, då mängden avfall kan reduceras. Detta genom att 

enzymerna från denna bioteknik gör bröd och liknande livsmedel mjukare, så att de håller fukt 

bättre och hållbarheten blir längre [23]. Vid längre hållbarhet på livsmedel kan konsumenten 

köpa större förpackningar mer sällan, och mängden förpackningsmaterial kan då minska. 

Enzymer till mat 
och djurfoder

Biobränslen:
Kraftvärme

Biobränslen:
Biogas

Biobaserade 
kemikalier

Viskos Nanocellulosa Bioplaster
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 Biobränslen 

Biobränslen kan antingen användas som drivmedel i fordon (etanol, biogas och växtbaserade 

oljor) eller för produktion av el och värme. Det är vanligt att förädla biobränsle så att de kan 

användas i fast-, flytande- eller gasform [25]. Huvudsakligen delas biobränslen upp i fem 

kategorier [21] beroende på vilken källa som används: 

 Biobränslen från avfall där organiskt avfall blir biogas eller eldas för att få värme och 

el. Detta minskar sopmängderna. I Sverige är det dessutom förbjudet att deponera avfall. 

Det avfall som är förbjudet innefattar bland annat utsorterat brännbart avfall, organiskt 

avfall, explosivt eller brandfarligt avfall samt kemiskt avfall [26]. 

 Torvbränslen återskapas fortare än fossila råvaror men ses ändå inte alltid som ett 

förnybart biobränsle då det vid förbränning har ett nettoutsläpp av koldioxid. Dessutom 

tar det mycket längre tid för torv att nybildas än andra biobränslen. 

 Åkerbränslen som bland annat halm, oljeväxter och spannmål som kan rötas till biogas 

eller används som drivmedel. 

 Avlutar, vilket är överblivna organiska föreningar från framställning av pappersmassa 

som kan brännas eller omformas till drivmedel. 

 Trädbränslen som är restprodukter från skogsindustri eller energiskog kan användas till 

förbränning till kraftvärme och biogas. 

Biobränslen brukar ses som en förnybar resurs men trots att det finns gott om biomassa som 

ännu inte använts är resursen inte helt obegränsad. Efterfrågan ökar vilket till exempel har lett 

till avverkning av urskogar för att expandera odlingsytan för biomassa. Dessutom finns en oro 

att den ökande förfrågan på bioenergi kommer att konkurrera med livsmedelsproduktion i 

framtiden [21]. Den så kallade första generationens biobränslen där råvaran bland annat består 

av socker och stärkelse, odlas ibland på mark som istället hade kunnat användas för att odla mat 

eller användas för djurhållning. Andra generationens biobränslen tillverkas av oätliga växtdelar 

[27]. Om industrialiserade länder är beredda att betala mer för bioenergi än utvecklingsländer 

är beredda att betala för mat kan situationen bli osäker i framtiden [21]. Det finns även tredje 

och fjärde generationens biobränslen, som består av alger respektive modifierade plantor med 

högre energiinnehåll eller som är lättare att bryta ner. Dessa befinner sig i olika stadier av 

testning och produktion [27].  

2.2.1  Kraftvärme 

Ett kraftvärmeverk skapar både elektricitet och fjärrvärme i en gemensam process som 

vanligtvis använder avfall eller trädbränslen [28]. Då produktionen bygger på uppvärmning 

genom att elda brännbart material har kol och olja varit de mest använda bränslena för 

kraftvärmeproduktion. Med det ökade intresset för klimatfrågan har de fossila bränslena 

successivt bytts ut mot biomassa [29].  Den globala marknaden för kraftvärme beräknas nå 10,3 

miljarder dollar globalt år 2022, med ett CAGR på 3,8% sedan 2015 [30]. 
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Kraftvärmeverk producerar både värme och elektricitet, till skillnad från konventionella 

metoder för elproduktion där stora mängder överskottsvärme går till spillo. I dagens gas- och 

koleldade kraftstationer fås endast en verkningsgrad på 56%, jämfört med kraftvärme där 

verkningsgraden är över 80%. Då värme från kraftvärmeverk oftast distribueras lokalt, blir 

värmeförlusterna acceptabelt låga längs transportsträckan [31].  

I Sverige finns flera kraftvärmeverk som eldar biomassa. Två av dessa är Fortums Bristaverket 

i Märsta och Värtaverket i Stockholm. I Brista eldas trädbränsle från slutavverkningar och 

gallringar i svenska skogar samt avfall från hushåll och industri, se Bilaga 1. Kraftvärmeverket 

utvinner mestadels fjärrvärme men även en mindre mängd elektrisk energi. Enligt Jan Hedberg 

på Bristaverket [32] är avfallseldningen både mer ekonomisk och miljömässigt fördelaktig 

framför fliseldning, främst eftersom avfallet inte behöver köpas in utan istället kan tas omhand 

mot en avgift. Däremot är askan från avfall i vissa fall mer skadlig för naturen än den från 

fliseldning i och med kemikalier och material som kan finnas i massan som eldas. Alternativet 

till denna användning är att lägga avfallet på tipp eller förbränna det utan att ta tillvara på 

energin, vilket tär på miljön. I Sverige är det dessutom förbjudet att lägga brännbart avfall på 

deponi [1]. Bristaverket har högre underhålls- och driftkostnader för den avfallseldade pannan. 

Detta beror på inhomogent bränsle med farliga komponenter både i pannan och i restprodukten 

som måste hanteras. Verkningsgraden för den fliseldade pannan är 91,5% medan 

avfallseldningen erhåller 87% [32].  

Kraftvärme kan produceras med både fossila- och biobaserade bränslen då den önskade 

slutprodukten är värme och elektricitet från förbränning. En övergripande bild över flödet för 

hur denna process kan se ut visas i Figur 5. 

 

Figur 5. Produktionskedja för kraftvärmeverk [33].  
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Först förs bränslet in och eldas i pannan. Denna panna innehåller sand som genom upphettning 

till ca 800 °C antänder materialet vid kontakt. Från förbränningen avges rökgaser som renas 

med filter innan de går ut i luften, och kondensvatten renas innan det går ut i vattendrag. Den 

teknik som är vanligast i kraftvärmeverk idag är att elda bränsle som värmer upp vatten till 

ånga, som i sin driver en ångturbin som alstrar elektricitet. Innan generatorn leds den varma 

vattenångan vidare för att kondenseras och samtidigt utväxla värme med den ingående, 

avsvalnande vätskan från fjärrvärmenätet. Vätskan som värmts upp på nytt fortsätter tillbaka ut 

i nätet och elektriciteten från generatorn leds ut i elnätet. Efter avkylning hos mottagaren 

transporteras vätskan i fjärrvärmenätet tillbaka till kraftvärmeanläggningen för att värmas upp 

på nytt och cirkeln är sluten. Kraftvärmeverkets höga verkningsgrad beror på den låga 

värmeförlusten som ligger på endast ett par procent [33]. 

En förutsättning för att få önskad förbränning är att fuktinnehållet i biomassan ska vara  

40-50%, vilket är den genomsnittliga fukthalten i färskt trä, för att få önskad förbränning i 

Bristas panna. Fuktinnehållet, eller fukthalten, är andelen vattenmängd av materialets totala råa 

massa [34]. Fukten bidrar till pannans optimala temperatur. 

Under avfallets förbränningsprocess förbränns inte alla partiklar lika. Tunga partiklar förs bort 

som bottenaska, vilken sedan kan tas omhand till andra material- och industriprocesser, se 

Bilaga 1. 

2.2.2  Biogas 

Biogas består av ca 40-80% metan och resterande är mestadels koldioxid blandat med kväve. 

Den uppstår naturligt i syrefattiga miljöer men framställs även genom produktionsprocesser där 

biomassa rötas och gasen plockas ut. Biogas räknas som en förnybar energikälla då den 

framställs från organiskt material så som avfall, avloppsvatten samt lantbruksrester eller gödsel, 

alternativt från trädbränslen och kolhaltigt avfall. Detta avfall är bland annat matavfall från 

hushåll och slam från reningsverk. Idag finns företag som endast producerar vegansk biogas. 

Där rötas inga animaliska produkter och istället används växter som till exempel sockerbetor, 

vilket är en del av företagets etiska policy [35]. 

Biogasproduktion sker i ett flertal olika anläggningar. I Sverige 2014 finns totalt 277 

anläggningar fördelade enligt (antal inom parentes) [36]; 

 Avloppsreningsverk (139) 

 Samrötningsanläggningar (35) 

 Gårdsanläggningar (37) 

 Industrianläggningar (5) 

 Deponier (60) 

 Förgasningsanläggningar (1) 

Störst mängd biogas kommer från deponier där produktionen uppgår till tre gånger så mycket 

som från samrötningsanläggningar. Det fanns 59 stycken uppgraderingsanläggningar. Av dessa 

använde 41 stycken metoden vattenskrubber vilket innebär att koldioxiden absorberas i vatten 
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vid högt tryck och låg temperatur. Sex stycken av uppgraderingsanläggningarna använde 

pressure swing adsorption (PSA) där koldioxid fastnar i aktivt kol under högt tryck och 

resterande 12 stycken reducerade koldioxidhalten i gasen genom kemisk adsorption där 

koldioxidmolekyler binds till en kemikalie [36] [37].  

Biogas användes främst för uppgradering till exempelvis fordonsgas eller värmeproduktion 

genom förbränning i gaspanna. Vad som skiljer ej uppgraderad biogas från fordonsgas är att 

den senare har reducerats på koldioxid och kan även kallas biometan. Detta är ett biobränsle 

som kan användas som drivmedel i fordon [36]. Vid överskott av producerad gas, eller vid 

säkerhetsrisk för metanläckage, kan gasen brännas till koldioxid och vatten. Denna process 

kallas fackling och utgjorde 11% av den totala mängden producerad biogas i Sverige under 

2014 [36].  

Värdet på den globala marknaden för biogas väntas nå 33 miljarder dollar år 2022, vilket nästan 

är en fördubbling på 11 år [38], och CAGR beräknas till 6,07%. Biogas är dock dyrt att 

producera, speciellt om gasen önskas uppgraderas till den kvalitet som krävs för att driva 

fordon. Investeringskostnaderna är höga, och de ekonomiska vinsterna för produktion av värme 

och el blir inte så stora, bland annat på grund av Sveriges låga energipriser [39]. 

I Sverige driver Scandinavian Biogas anläggningar för biogasframställning, bland annat en i 

Södertörn söder om Stockholm. Biogasanläggningen i Södertörn rötar matavfall från hushåll 

och industri, vilken sedan kan uppgraderas till fordonsgas. Mer information om anläggningen 

finns i Bilaga 2. På denna anläggning förekommer inga stora läckage men förutom koldioxid 

är kemikalier ett av de största utsläppen. Exempel på kemikalier är järnklorid och järnoxid som 

har till uppgift att hålla pH-värdet stabilt under rötningen. Under processen kan metan tränga 

ut från anläggningen, det så kallade metanslippet, vilket kontrolleras med hjälp av ventilation 

och aktiva kol-biofilter.  

Biogasproduktion sker i flera steg, vilka visas i Figur 6. 

Figur 6. Flödesschema för framställning av biogas. 

Processen börjar med substratet, som om nödvändigt förbehandlas innan det kan rötas. 

Rötningsprocessen består även den av fler steg. Först sönderdelas substratet i mindre delar, som 

till exempel aminosyror [40]. Maskinerna blandar substratet med vatten för att få en önskad TS-

halt (mängd torrsubstans) på 84-88%. Här plockas även oönskade komponenter så som plast 

Substrat Förbehandling Rötning

Rötrest

Biogas Uppgradering
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och metall bort med hjälp av trumsikt och magnet. I det andra steget fermenteras (jäser) dessa 

för att bilda bland annat vätgas, fettsyror och alkoholer som med hjälp av mikroorganismer 

bildar biogasen som främst består av metan och koldioxid [40]. Rötningen i biogasanläggningar 

kan ske mesofilt eller termofilt. Skillnaden på de två metoderna är temperaturen i rötkammaren, 

om denna är 37 °C respektive 50-55 °C [36].  

Det är vanligt att bruka biogas som bränsle i fordon. För att biogasen ska kunna användas som 

fordonsbränsle måste först koldioxid, vatten och föroreningar avlägsnas. Detta kallas 

uppgradering och ger gasen ett högre energiinnehåll [41].  

 Biobaserade kemikalier 

Kemikalier som produceras från biomassa kallas för biobaserade kemikalier och finns i många 

olika former och varianter. Dessa kan användas för att bygga upp ett flertal material. Till 

exempel kan etanol, en biobaserad kemikalie, användas för att tillverka bioplaster som 

polyetenplast eller producera etandiol som används till bland annat kylarvätska [42]. Ytterligare 

användningsområden visas i Figur 7. 

 
Figur 7. Några användningsområden för biobaserade kemikalier [43]. 

Många av de biobaserade kemikalierna har samma kemiska sammansättning som kemikalier 

från fossila oljor, vilket innebär att en övergång kan ske från fossilt till förnybart [42]. De 

biobaserade kemikalierna tillverkas av diverse komponenter av biomassa: fetter, oljor, lignin, 

proteiner och kolhydrater, som isoleras med hjälp av olika tekniker som förbehandling och 

separation [43].  

Marknaden för biobaserade kemikalier är fortfarande under utveckling. Det är därför svårt att 

veta hur mycket som produceras och vad marknadsvärdet är, men marknadens tänkta 

omsättning är 12,2 miljarder dollar år 2021 [42]. Från år 2015 till år 2019 beräknas att CAGR 

är 13,82% [44]. 

Biobaserade 
kemikalier

Bioväte

Alkoholer 
och syror

FettsyrorAromämnen

Finkemikalier
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 Viskos 

Hos Domsjö Fabriker i Östersund tillverkas tyger av specialcellulosa från träd. Tidigare 

tillverkades pappersmassa, men för att möta ökande efterfrågan på bomull styrdes produktionen 

om. Detta då viskos andas lika bra men håller färg bättre än den klassiska bomullen. 

Omsättningen hos Domsjö Fabriker är ca 1 miljard kronor [45]. Globalt beräknas CAGR till 

7,0%, detta är dock beräknat på volymer och inte värdet på marknaden [46]. 

Cellulosamassa spinns till trådar som bygger upp tygerna rayon (”konstsilke”), viskos och 

lyocell. Viskos används till exempel för att göra ett mycket temperaturtåligt tyg som används i 

NASAs rymdkapslar. Detta tyg tål 3 600 °C [47]. Produktionen av viskos kräver dock stora 

mängder vatten och starka, miljöskadliga kemikalier [48]. Viskos är inte bara namnet på tyget 

som tillverkas, utan även den cellulosaprodukt som fås i steget innan tygtillverkning.  

Domsjö Fabriker använder sig av slutna produktionssystem där 98% av kemikalierna som sätts 

in återanvänds. Detta kan jämföras med bomullsproduktion, där 1 kg icke ekologisk bomull 

kräver 1 kg gift i odlingen. En mycket liten del, ungefär 1%, av all bomull är ekologisk [47]. 

De gifter som används i bomullsproduktion påverkar människorna som odlar den, då många av 

bönderna saknar skyddskläder [49].  

 Nanocellulosa 

Nanocellulosa utvinns, likt viskos, ur träfibrer. Skillnaden mellan nanocellulosa och viskos är 

storleken på molekylerna. Nanocellulosan är mindre än viskosen, trådarna är 1-2 µm långa med 

en diameter på 5-20 nm. Framställningsmetoden kallas för delaminering och sker i 

högtryckshomogenisatorer, maskiner där längre cellulosafibrer skjuvas sönder till mindre fibrer 

[50]. Detta har tidigare varit mycket energikrävande men utvecklingen har lett till att 

energiförbrukningen har kunnat minskas med 98% från 1980-talet [51].  

Nanocellulosa är ett mycket starkt material med egenskaper liknande kevlar, men är till skillnad 

från kevlar och andra fossilbaserade material helt förnybart. Det kan användas till papper, 

kartong, ytbeläggning i livsmedelsförpackningar, förtjockningsmedel, kosmetika, inom 

elektronikbranschen och flera andra områden [51]. Ytterligare användningsområden undersöks, 

så som artificiella senor och leder [52]. Marknaden för nanocellulosa är uppåtgående och väntas 

nå ett värde på ungefär 295 miljoner dollar år 2020, med ett CAGR på ungefär 22,1% [53].  

Intresset för nanocellulosa ökar, främst inom skogsindustrin. Ledande forskning på området 

leds av Lars Berglund, forskare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som även startat 

WWSC (Wallenberg Wood Science Centre) för ytterligare forskning om användningsområden 

för skog som råvara [54].  

 Bioplaster 

Konventionella plaster tillverkas av den fossila råvaran petroleum, råolja. Tillsammans med 

den ökade efterfrågan på alternativ till fossila bränslen är det däremot aktuellt med alternativa 
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material för en mer hållbar användning i framtiden, utan fossilt ursprung. Biobaserade plaster 

har därför fått många användningsområden under 2000-talet [55]. Den globala användningen 

av bioplast väntas öka med 20-25% per år [55]. Marknaden för bioplaster beräknas globalt växa 

till ett värde på 43,8 miljarder dollar år 2020, vilket innebär ett CAGR på 28,8% mellan 2014 

och 2020 [56]. 

Det finns två typer av material som kallas bioplast, dels de plaster som är producerade av 

biobaserat material, men även de plaster som är biologiskt nedbrytbara. Biobaserade plaster är 

uppbyggda av biologiskt material och biologiskt nedbrytbar betyder att materialet kan brytas 

ned av mikroorganismers metabolism, vilket ger vatten, koldioxid och kompost. De plaster som 

är biobaserade behöver nödvändigtvis inte vara biologiskt nedbrytbara, men det finns material 

som är bådadera [57], se Figur 8. Båda typerna av bioplast klassas som bioplaster eftersom de 

är tillverkade av förnybart material som inte ger något nettoutsläpp under sin livstid och 

produktion. 

 

Figur 8. Typer av bioplaster uppdelat efter ursprung, användning och efteranvändning [58]. 

Biobaserade plaster är uppbyggda av biomassa. De biomassor som används mest vid 

tillverkning av biobaserade plaster är sockerrör, majs, ricinolja alternativt cellulosa från 

skogsbruket. Nedbrytningen av biologiskt nedbrytbara plaster är en kemisk process där 

mikroorganismer bryter ned materialet och denna påverkas både av den omgivande miljön och 

på materialet i sig [59]. Processen med att bryta ned de nedbrytbara bioplasterna kan ofta 

påskyndas i industrimiljö där bland annat ljuskänsliga plaster kan brytas ned med hjälp av 

intensiv ultraviolett strålning [55].  
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Polyeten (PE) och polyetentereftalat (PET) är två fossilbaserade plaster som tillverkas av 

råvaran olja. Den globalt sett mest producerade plasten PE tillverkas i flera densiteter så som 

låg-, linjär låg- och högdensitets-PE. Dessa används i bland annat livsmedels- och 

industriförpackningar, kassar, klädhängare, förpackningskärl etc. PET används till bland annat 

plastflaskor, uppvärmningsbara livsmedelskärl samt fleecekläder [60].  

Plasten PE kan även tillverkas av biologiskt framställt etanol och denna bioplast kallas bio-PE 

eller förnybar polyeten [60]. Motsvarande biologiskt framställd bio-PET tillverkas av bland 

annat sockerrör [61]. Trots att dessa plaster kan tillverkas av biologiskt material så har de 

liknande kemisk sammansättning som de fossilbaserade vilket leder till att de inte är biologiskt 

nedbrytbara. 

Polylaktid (Polylactic Acid, PLA) är en biobaserad plast som används i bland annat 

förpackningar. Den tål temperaturer upp till 100-140 °C, och kan därmed ersätta polystyren och 

polypropen som krävs i mer avancerade användningsområden [62]. Tillverkning av PLA avger 

dikväveoxid [63], som starkt bidrar till växthuseffekten – 1 kg dikväveoxid ger samma 

växthuseffekt som 298 kg koldioxid [64]. 

Polybutylensuccinat (Polybutylene Succinate, PBS) är en relativt ny biopolymer med många 

användningsområden, exempelvis matförpackningar, fiber/textil, elektronik och plastredskap. 

Den är rörlig och värmeresistent samt biologiskt nedbrytbar [65]. Polyhydroxialkanoater och 

polyhydroxibutyrat (Polyhydroxy Alkanoates/Butyrate, PHA/PHB) är båda helt biologiskt 

nedbrytbara och biokompatibla. De framställs syntetiskt av mikroorganismer och har 

mekaniska egenskaper som är mycket lika dagens vanligaste kommersiella plaster [66].   

Ett biologiskt alternativ till plast är dessutom plaster gjorda av stärkelse. Stärkelse kommer från 

växter och kan omvandlas till kemikalier så som etanol samt biopolymerer genom fermentering. 

Den geografiska tillgången på materialen är det avgörande i tillverkningen. Klimatzoner 

reglerar vad som kan växa men de vanligaste källorna för stärkelse är majs, ris och potatis [67].  

Bioplaster har främst förekommit i produkter med en kort livslängd, så som engångsprodukter, 

förpackningar och avfallspåsar. Plasten är central inom bland annat just förpackning, jordbruk, 

gastronomi och bilindustrin. Som en följd av teknikutvecklingen kan materialen användas även 

i produkter med längre levnadstid [68]. Detta leder till minskade koldioxidutsläpp och 

växthusgaser samt att det på sikt även kan reducera problem med nedskräpning av plastbaserade 

produkter i naturen.  Däremot kan bioplaster försvåra återvinning av vanliga plaster, då dessa 

lätt blir felsorterade vilket leder till försämrad kvalitet av den återvunna plasten. Dessutom 

krävs energi och kemikalier för tillverkning och transport och fullständig nedbrytning kräver 

speciella anläggningar [69]. Energiåtgången vid tillverkning av biobaserade plaster är lägre än 

de fossilbaserade vilket ger en högre energieffektivitet [55]. 

För att ett material, till exempel bioplaster i detta fall, ska klassas som komposterbar krävs att 

det klarar av någon av de europeiska standarderna EN 13432, för plastförpackningar, eller  

EN 14995, för plast från jordbruk och soppåsar. Dessa innebär att de biologiskt nedbrytbara 

produkterna kan brytas ned helt i en komposteringsmiljö inom en specificerad tid. För  
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EN 13432 gäller en nedbrytning på minst 90% under 6 månader. Det som inte räknas till 

nedbrutet är kompostmaterialet över 2 mm [5].  

Bioplaster är ett alternativ till de konventionella, fossilbaserade plasterna då de kräver lägre 

energi vid tillverkning och påverkas mindre av stora rörliga marknader så som oljeindustrin. 

Däremot kan bioplaster vara upp till dubbelt så dyra som konventionella plaster [55]. I Figur 9 

visas en livscykel för en biologiskt nedbrytbar plast producerad av biomaterial.  

 

Figur 9. Flödesschema för bioplasternas livscykel. 

Framställningen av bioplaster börjar med växtbaserade råmaterial från stärkelserika växter. 

Detta kan till exempel vara potatis, majs och sockerrör som ersätter de annars 

petroleumbaserade råvarorna som används i plaster. Plantorna skördas och processas för att 

utvinna stärkelsen för att sedan bearbetas med enzymer eller fermenteras till att producera 

kemiska sammansättningar. De kemiska föreningarna reagerar sedan och används för att bygga 

upp bioplasten i form av pellets eller korn. Dessa kemiska föreningar kan varieras för att bygga 

upp en plast med de specifika egenskaper tillverkaren önskar. Bioplaster kan användas i 

exempelvis engångsartiklar så som tallrikar, bestick och muggar. När produktens livscykel 

närmar sig sitt slut kan denna slängas som organiskt avfall och läggs då på kompost. Komposten 

förmultnar och göder nya växter som sedan används som råmaterial i nästa tillverkningsprocess 

och cykeln är sluten [70].  

 Utfall av litteraturstudie 

Till att börja med kortades studien ned till tre användningsområden genom att väga de 

ursprungliga sju i Figur 4 mot varandra utifrån de tre perspektiven miljö, ekonomi och etik. 

Jämförelsen visas i sin helhet i Bilaga 3 med samtliga användningsområden och i Tabell 1 visas 

de tre jämförda områden som sedan kom att väljas. 

Råmaterial

Framställning

Förädling

Tillverkning

Avyttring

Kompost och 
återanvändning
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Tabell 1. Jämförelse av användningsområden utifrån perspektiven miljö, ekonomi och etik. 

För- (+) och nackdelar (-) respektive omsättning (globalt om inte annat anges) samt CAGR. 

 Miljö Ekonomi Etik 

Biobränsle: 

kraftvärme 

+ Hög verkningsgrad. 

+ Minskar liggande 

sopmängder 

Omsätter 10,3 miljarder 

dollar år 2022. 

CAGR: 3,8% 

- Konkurrerar om mark 

för odling av 

mat/djurhållning. 

Biobränsle: 

biogas 

+ Kan ersätta fossila 

drivmedel till fordon. 

- Innehåller hög halt 

metan samt kväve. 

+ Minskar liggande 

sopmängder 

Omsätter 33 miljarder 

dollar år 2022. 

CAGR: 6,07%  

- Konkurrerar om mark 

för odling av 

mat/djurhållning. 

Bioplaster + Minskat utsläpp av 

koldioxid och andra 

växthusgaser. 

Omsätter 43,8 miljarder 

dollar år 2020.  

CAGR: 28,8% 

+ Ger möjligheter till 

jordbruk och landsbygd 

- Konkurrerar om mark 

för odling av 

mat/djurhållning. 

Jämförelsen visade att omsättningen är beräknad högst för bioplaster (43,8 miljarder dollar år 

2020), biogas (33 miljarder dollar år 2022) samt biobaserade kemikalier (12,2 miljarder dollar 

år 2021). Biobränsle inom kraftvärme är beräknat till 10,3 miljarder dollar år 2022 vilket är en 

relativt liten skillnad mot biobaserade kemikalier. Bioplaster har även ett högt CAGR på 28,8% 

men här har även nanocellulosa ett högt värde på 22,1% vilket framgår av Bilaga 3. Ur en 

ekonomisk synpunkt kan bioplaster därmed vara att föredra som användning. 

För att dra en slutsats behövdes även för- och nackdelar inom miljöpåverkan och den etiska 

aspekten tas hänsyn till. Sett till EU:s klimatmål 20-20-20 bör fokus ligga på minskade utsläpp, 

högre andel förnybar energi och högre andel biobränsle inom transporter. För att se till dessa 

tre mål är det fler användningsområden som uppfyller minskade utsläpp växthusgaser, 

däribland bioplaster. För att öka andelen förnybar energi till 20% av den totala 

energianvändningen är biobränslen en bra energikälla. Biogas är dessutom ett biobränsle till 

transport som kan ersätta de fossila drivmedlen som annars används. Biobränslen till kraftvärme 

bidrar även det till en ökad andel förnybar energi och dessutom har det en hög verkningsgrad 

vilket gör användningen mer energieffektiv. 

Biobränsle kan komma både från naturlig växtlighet eller från grödor och växter som annars 

brukas som mat. Det förstnämnda kan vara exempelvis trä, som är den vanligaste källan till 

bioenergi i Sverige, eftersom det finns en stor tillgång på resursen. Däremot kan energigrödorna 

konkurrera om marken med annan odling för livsmedelsindustrin vilket blir en konsekvens av 

den ökade efterfrågan [21]. Sett från en annan synvinkel ger detta dock en möjlighet för 

jordbruket då det ger en utökad avsättning för deras produkter. För bioplasternas resurser 

beräknas det att 3,5-5,5 ton bioplast kan produceras per hektar mark råvaruodling [71]. Utifrån 

avvägningarna beslutades att projektet fortsättningsvis fokuseras på användningsområdena 

kraftvärme, biogas och bioplast.   
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3 Metod  

För att komma fram till ett resultat delades projektet in i fem steg. Dessa inleddes med en 

litteraturstudie, för att undersöka vad som tidigare gjorts på området och att ha teori att grunda 

arbetet på [72]. För att smalna av och fördjupa projektet, samt underlätta för ett urval, gjordes 

en sammanställning av litteraturstudien. Urvalet gjordes eftersom en analys av samtliga sju 

användningsområden ansågs ta längre tid än vad detta arbete begränsades till. Efter urvalet 

analyserades valda områden och beräkningar på dessa utfördes, för att till slut ge ett resultat. 

Denna lösningsmetodologi bedömdes vara bra att använda i denna studie då resultatet bygger 

på en utförlig litteraturstudie. Då området för biomassans användning är så pass brett var det 

rimligt att ringa in det mest centrala genom ett urval innan analys kunde göras och resultat 

kunde fås. En övergripande bild för lösningsmetodologin visas i Figur 10.  

 
Figur 10. Övergripande bild av lösningsmetodologin som använts. 

Projektet inleddes med att söka information till litteraturstudien. Här samlades data och fakta 

om området i stort samt de mindre avgränsade användningsområdena. Största delen av 

litteratursökningen bestod av informationssökning online. Inom området biomassa söktes de 

användningsområden som är mest utbredda i dagens samhälle. För att senare gå vidare med 

beräkningar och analyser beslutades det att minska antalet användningsområden. Informationen 

sammanställdes för att sedan jämföras på väg mot ett resultat.  

Efter litteraturstudien gjordes ett urval för att begränsa antalet områden från sju till tre stycken, 

enligt givna avgränsningar. Till detta vägdes för- respektive nackdelar för de sju områden 

utifrån de givna aspekterna miljö, ekonomi och etik. Denna information sammanställdes från 

inhämtade data i litteraturstudien. De aspekter som vägde tyngst i valet var främst ekonomi och 

därefter miljö, då dessa var till grund till kommande analyser. 

När arbetet smalnats av till tre områden ställdes dessa upp för analyser. Processerna för 

framställning av slutprodukten identifierades och undersöktes med hjälp av blackbox-scheman. 

Under denna del illustrerades stegen i produktionen för de valda områdena.  

 Analyser 

Då fokus för projektet till stor del låg på ekonomi sammanställdes kostnadsdata, där 

inköpspriser för råvaror och försäljningspriser för kraftvärme och bioplast samlades in och 

analyserades, bland annat med hjälp av beräkning av medelpris och vinstmarginaler. 

Vinstmarginaler var här förhållandet mellan inköpspris och försäljningspris exklusive 

kostnader för personal, lokaler etc. Data sammanställdes och sammanfattades sedan för att se 

en utveckling och för att kunna dra slutsatser. Målet var att se vilken råvara som gav lägst 

utgifter och vilken slutprodukt som gav högst inkomster. 

Litteraturstudie Sammanställning Urval Analys
Slutgiltigt

resultat
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Ett annat fokus var energianvändning och produktion, vilket ledde till att en sammanställning 

av energidata utfördes. Energibalanser för Sverige görs årligen av Energimyndigheten vilka 

visar tillförsel, omvandling och den slutgiltiga användningen av energi. Dessa användes för att 

få en överskådlig bild av energiförsörjningen i Sverige [73]. Utöver detta undersöktes bland 

annat energiinnehåll och råvaror för kraftvärme, energimängd för producerad biogas efter 

anläggningstyp i Sverige, potential för svensk biogasproduktion och gasutbyte för olika 

substrat. Liksom för kostnaderna sammanställdes data för att sedan kunna dra slutsatser. Målet 

för analysen var att se vilket användningsområde som genererar mest energi. 

 Slutgiltigt val  

Till det slutgiltiga valet av vilket område som utifrån avgränsningar och frågeställningar var det 

optimala för användning av biomassa användes kriterieviktsmetoden [74] för att enklare kunna 

jämföra väldigt olika användningsområden, se Tabell 2. 

Först listades de olika kriterierna under ”Krav”, indelat i underkategorierna miljö, ekonomi och 

etik. Dessa fick sedan en viktning, som visas under ”Vikt”. Denna viktning är baserad på 

inhämtad information från litteraturstudien samt bedömningar av vilka aspekter som väger mest 

i detta arbete mot de uppsatta målen. Därefter sattes en idealvikt, 5, som indikerar att kriteriet 

är helt uppfyllt. Varje användningsområde tilldelades sedan ett värde mellan 1 och 5 som 

representerade hur bra eller dåligt det uppfyllde kriteriet – om ett användningsområde till 

exempel skulle ha ett mycket högt nettoutsläpp av koldioxid skulle värdet bli 1 och mycket lågt 

skulle ge 5. Vikten hos kriterierna multiplicerades sedan med värdena för att ge ett resultat, som 

låg till grund för valet av vilket område som ansågs vara mest optimalt för användning av 

biomassa. 

Tabell 2. Ett utdrag ur kriterieviktsmetoden där kriteriet samt dess viktning visas. 

 Krav Vikt Ideal 

    

Miljö Inget nettoutsläpp av koldioxid 5 5 25 

 Låga utsläpp av föroreningar1 4 5 20 

 Hög verkningsgrad2 3 5 15 

Ekonomi Lågt inköpspris för råvaror 3 5 15 

 Högt försäljningspris3 5 5 25 

 Hög tillväxt (CAGR) 5 5 25 

Etik Låg olycksrisk 2 5 10 

 Inget bidrag till konflikter 5 5 25 

Totalt   160 
1 Föroreningar utöver koldioxid, däribland kemikalier. 
2 Verkningsgrad eller massutbyte.  
3 I förhållande till inköpspris för råvaror.  
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4 Resultat och Diskussion 

Resultat erhölls från analyser, sammanställningar och beslutsmodeller för att kunna svara på 

frågeställningen och nå projektets mål. Dessa resultat presenteras och diskuteras här 

tillsammans med indata från litteraturstudien utifrån avgränsningar, frågeställningar och 

metodval. Observera att all information är hämtad från kapitel 2 Biomassa, om inte annat anges. 

 Avgränsningar och frågeställningar 

Tre aspekter för projektets fokus valdes ut tidigt. Dessa var miljö, ekonomi och etik. 

Miljöaspekten valdes då det är aktuellt i samhället med klimatförändringar samt de mål, krav 

och regler som både EU och Sverige satt upp. Miljöpåverkan har främst innefattat 

koldioxidutsläpp, bidrag till växthuseffekt samt utsläpp av skadliga kemikalier och 

föroreningar. Det ekonomiska perspektivet valdes då företag drivs av att göra ekonomisk vinst 

och det är därför nödvändigt att titta på vilket alternativ som bäst lämpar sig för ett företag 

ekonomiskt. Det är även en viktig aspekt för hela samhället då både tillgång och efterfrågan på 

energi i stor utsträckning påverkar ett lands hela ekonomi. Den sista aspekten, etik, valdes då 

även det har stor inverkan på hur det går för ett företag både externt och internt – även om 

företaget har stor ekonomisk vinst kan de tappa både förtroende och kunder vid en oetisk 

verksamhet. Som företag finns exempelvis krav på arbetsvillkor och krav för behandling av 

anställda. Etik är ett brett begrepp som med individuella synvinklar kan innefatta fler 

underliggande aspekter. I detta arbete har framför allt påverkan på människor och eventuella 

konflikter om mark ingått i aspekten. På grund av alla dessa motiveringar har miljö och ekonomi 

vägt tyngre än etik och ansetts vara viktigare i analyser. 

Utöver aspekterna i fokus valdes arbetet att koncentreras på kommersiella, utvecklade 

användningsområden då dessa har mer statistik och data vilket gör att de är mer relevanta att 

jämföra med varandra. Det valdes även att inte ta hänsyn till kostnader och miljöpåverkan för 

transporter av biomassa eller slutprodukt. Detta på grund av de svårigheter som finns att spåra 

exakt var transporterna kommer från, hur de drivs och hur många de är. Att undersöka 

transporter för respektive område lades utanför detta arbete. Däremot har det i slutet setts som 

positivt att utnyttja av färre transporter och använda närproducerade produkter, vilket ansetts 

vara bäst i linje med både miljö- och ekonomiaspekten. För att undersökningen inte skulle bli 

för bred undersöktes endast biomassa från fastlandet, alltså inte marin biomassa. 

Frågeställningarna som ställdes upp baserades på de tre aspekterna och övriga avgränsningar 

tillsammans med målet att undersöka vilken som är den optimala användningen an biomassa. 

Dock skilde användningsområdena åt så pass mycket att frågorna blev övergripande och var 

svåra att specificera. Då de undersökta områden som analyserats innefattat både 

energiutvinning och produktframställning har den optimala användningen av biomassa 

beslutats utifrån mängd slutprodukt, som resulterande energiutvinning eller produktvolym, i 

förhållande till insatta ekonomiska medel. Det har även undersökts vilket användningsområde 

som genererar störst inkomst i förhållande till mängden använd råvara. Detta är en anledning 

till att antalet områden begränsades för att kunna jämföra ett fåtal och därigenom få en bättre 
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analys. Även de tre områden som bröts ned – kraftvärme, biogas och bioplast – är olika och det 

kan därför vara motsägelsefullt att hitta den optimala användningen då både råvara och 

slutprodukt skiljer sig åt. Biogas och kraftvärme kan jämföras energimässigt eftersom de båda 

har energi som slutprodukt. Däremot gäller inte detta för bioplast så istället för en helt objektiv 

jämförelse har en kriterieviktsmatris använts. Metoden är inte helt objektiv då viktningen sker 

efter egna åsikter men motiveringar till den har gjorts, och en stabil grund till resultatet finns i 

litteraturstudien.  

4.1.1 Ytterligare avgränsningar 

Samtliga tre områden kraftvärme, biogas och bioplast avgränsades ytterligare i sin tur då de 

som helhet ansågs vara för breda för analyser.  

För att avgränsa området för kraftvärme i analysen valdes att dela upp flis- och avfallseldad 

produktion. Detta på grund av skillnaderna i främst ekonomi och miljö. Det beslutades även att 

fokusera mer på fjärrvärme än resultat från elproduktion. En större del av Sveriges elektricitet 

kommer från andra energikällor så som vattenkraft och kärnkraft. År 2014 producerade den 

förnybara energikällan vattenkraft 63 334 GWh och kärnkraft 62 185 GWh medan 

elproduktionen från samtliga värmekraftverk i Sverige motsvarade 13 155 GWh [75]. 

Då området för bioplaster är mycket stort valdes PLA, PBS, PHA och PHB ut för närmare 

undersökning. Dessa är biobaserade, och därmed förnybara, återvinningsbara samt industriellt 

komposterbara till skillnad från biobaserad PE och PET som endast kan återvinnas. Blandad 

stärkelse är biobaserad men endast industriellt komposterbar, den kan inte återvinnas.  PLA har 

fler möjligheter när det kommer till sluthantering än andra plaster; kompostering, 

råmaterialåtervinning, återvinning, förbränning och deponi [76]. Deponi av biomassa är dock 

förbjudet i Sverige idag [1] och undersöks därför inte mer specifikt. Dessutom kommer PLA 

att leda marknaden för bioplaster inom de närmsta åren med en fortsatt utveckling. Efterfrågan 

på PLA är hela 60% av marknaden [77] och därför valdes det som huvudfokus inom bioplast i 

analyser och jämförelser. Vidare i resultaten kommer fortfarande bioplast vara begreppet som 

används men med detta menas då PLA om inte annat anges. 

Ytterligare en anledning att välja PLA är att det, förutom återvinningsbart, är komposterbart. 

Vid återvinning av bioplast är det viktigt att ta hänsyn till att materialet inte får blandas med 

fossilbaserade plaster [69]. Återvinning av bioplast måste därför ske separerat från övriga 

plaster vilket kan skapa både förvirring och extra energikrävande sorteringsprocesser. Mot 

denna bakgrund har återvinning av bioplast setts som svår då det för användaren skulle kräva 

extra arbete. Dessutom gäller det att förpackningar av återvinningsbar bioplast markeras tydligt 

– liksom de kärlen för återvinning – så blandning inte inträffar. Bioplaster ska ersätta de 

fossilbaserade plasterna och därmed ha liknande egenskaper, vilket ytterligare försvårar 

särskiljning mellan fossilbaserade- och biobaserade plaster.  
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 Sammanställning av energidata 

För att jämföra energiinnehåll och eventuella andra energiparametrar av nytta för projektet 

gjordes en sammanställning av energidata. Denna, i kombination med sammanställningen av 

kostnadsdata, kunde sedan användas för att jämföra användningsområdena utifrån miljö, 

ekonomi och energi. Sammanställningen av energidata presenteras i sin helhet i Bilaga 4, som 

även är källa för hela detta avsnitt. De viktigaste resultaten punktades upp för ökad tydlighet. 

Kraftvärme angavs ta till vara på 90-93% av det använda bränslets energi oavsett råvara, och 

det var därför av vikt att undersöka vilken råvara som hade högst energiinnehåll, effektivt 

värmevärde, av träflis och avfall. Detta visade sig vara helt torr biomassa (tidningspapper, trä 

och växtavfall) med ett effektivt värmevärde på strax över 5 kWh/kg tätt följt av blandat, 

osorterat men helt torrt hushållsavfall med värmevärde på 5 kWh/kg. Blandat avfall och 

hushållsavfall som båda är blötare har ett värmevärde på 3,5 kWh/kg respektive strax över  

3 kWh/kg. Detta avfall ger lägre värde per kilogram på grund av den högre fukthalten. 

Resultatet av detta gav att följande biomassor hade högst effektivt värmevärde: 

 Helt torr biomassa (tidningspapper, trä, växtavfall) mer än 5 kWh/kg. 

 Blandat, osorterat men helt torrt hushållsavfall ca 5 kWh/kg. 

Den största energimängden biogas produceras i Sverige av avloppsreningsverk (605 GWh/år) 

och samrötningsanläggningar (299 GWh/år) om det bortses från produktion av deponier som 

har en producerad energimängd på 335 GWh/år. Eftersom det är förbjudet att deponera 

organiskt material i Sverige idag, kommer dessa volymer och dess produktion att minska i 

framtiden. För att undersöka hur biogasproduktionen kommer att se ut i framtiden har 

potentialen för svensk biogasproduktion med olika substrat studerats, med begränsningar 

utefter den teknik och ekonomi som finns tillgänglig idag. Ur Bilaga 4 kan utläsas att 

restprodukter från lantbruket samt gödsel har den största potentialen på 10,78 TWh (8,10 TWh 

med de tekniska och ekonomiska begränsningarna) vilket är mycket mer än de andra substraten 

även med begränsningarna. Sammanfattat gav detta följande resultat: 

 Avloppsreningsverk producerar mest biogas, 605 GWh/år.  

 Restprodukter från lantbruket samt gödsel har den största potentialen på 10,78 TWh 

utan dagens tekniska och ekonomiska begränsningar. 

 

Då även miljöperspektivet har studerats har det varit av intresse att studera klimatnyttan för de 

olika substraten, vilka redovisas i procent reduktion av växthusgaser jämfört med fossila 

drivmedel. Där ger gödsel den största klimatnyttan på 148%, följt av avfall från 

livsmedelsindustri på 119% och organiskt hushållsavfall på 103%. En klimatnytta över 100% 

är möjlig på grund av minskat behov av mineralgödsel när näringsämnen recirkulerar. Denna 

procentsats är för reduktion av växthusgaser jämfört med fossila drivmedel och har därmed inte 

eventuella miljörisker eller tillsatser av potentiellt farliga kemikalier med i beräkningarna. 

Dessa förutsätts dock inte läcka ut i en fungerande produktion. Det går därför inte att enbart 
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undersöka på klimatnyttan för att se vilket av substraten som är ”miljövänligast”. Studien gav 

följande resultat: 

 Gödsel har störst klimatnytta på 148%. 

För att jämföra substraten i större omfattning studerades dess gasutbyte, både för torrt och vått 

substrat, samt dess metanhalt. Högst biogasutbyte i torr form har fiskrens (1 279 m3/ton), mer 

än dubbelt så mycket som källsorterat matavfall (618 m3/ton) som kom på andra plats. Därefter 

kom slakteriavfall med mag-/tarminnehåll (575 m3/ton). Även i våt form ger fiskrens det högsta 

biogasutbytet (537 m3/ton) men här kom istället halm på andra plats (207 m3/ton) tätt följt av 

källsorterat matavfall (204 m3/ton). Övriga substrat har avsevärt lägre biogasutbyte, under  

100 m3/ton. Det biogasutbyte som fås ur det våta materialet är mycket mindre än från det torra, 

återigen på grund av att högre fukthalt ger lägre energiinnehåll per kg. Metanhalterna skilde sig 

inte avsevärt för de olika substraten, där fiskrens har 71%, halm 70% och nöt- och 

svinflytgödsel samt slam från avloppsreningsverk har 65%. 

Fiskrens har alltså det högsta gasutbytet. Det räknas in under kategorin avfall från 

livsmedelsindustri [48] men den kategorin har sämre klimatnytta än gödsel och inte i närheten 

av lika stor biogaspotential som gödsel och restprodukter från lantbruk.  

Då energi inte är slutprodukt för bioplast, undersöktes inga energidata för det användnings-

området.  

 Sammanställning av kostnadsdata 

För att se skillnad mellan inköpspris för trädbränsleråvaror fritt förbrukare samt försäljningspris 

(konsumentpris) för fjärrvärme sammanställdes dessa data, och beräkningar och analyser 

genomfördes. Den fullständiga sammanställningen som gjordes visas i Bilaga 5, som även är 

källa till detta avsnitt om inte annat anges. Hänsyn har inte tagits till tillgången på råvaran, 

enbart priser har undersökts. 

Resultatet från analyserna visar att pris för trädbränslen kan skilja mellan exempelvis förädlade 

trädbränslen och returträ. I det undersökta kraftvärmeverket Brista användes biobränslena träd 

– i form av flis och biprodukter – samt avfall. Den förstnämnda träflisen konstaterades i 

analyserna ligga på 186 kr/MWh år 2015 medan biprodukter, som är andra icke förädlade 

produkter från skogsindustrin, hade priset 159 kr/MWh. Jämfört med tidigare år har priset 

minskat för båda kategorier.  

Priset för fjärrvärme för konsument noterades löpande under året och undersöktes.  Här var det 

främst en variation i pris över året. Då värmen behövs som mest är denna dyrast och vice versa. 

Under juli och augusti 2015 var priset 590 kr/MWh medan det i januari var 924 kr/MWh. Vid 

jämförelse med föregående år visade sig priset ha stigit. Värt att minnas är att dessa priser samt 

användning är årstidsberoende och varierar därför under året. Ett år med kall vinter ger högre 

fjärrvärmekostnad och detta går inte att styra eller förutse. Jämförelse mellan det årsvisa 

medelpriset visar en ökning mellan 2013, 2014 och senast 2015. 
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Energimyndigheten utför dessutom kortsiktsprognoser för den beräknade framtida 

energianvändningen. Den totala energianvändningen år 2015 jämfördes då med prognosen för 

2016 och 2017. Eftersom det är prognoser kan ingen klar slutsats dras huruvida det faktiskt 

kommer öka eller minska i pris i framtiden. En utveckling kan ses historiskt sett och 

diskussioner kan föras utifrån detta. Samtliga trädbränslen stigit i pris men jämförs 2015 med 

2005 ligger returträ på ungefär samma nivå medan förädlade trädbränslen ökat ca 70 kr/MWh. 

Inom bioplast valdes PLA, och dess kostnader samt försäljningspris analyserades. För tre 

vanliga råvaror, majs, socker och kassava omvandlades de inhämtade jämförelsetalen till 

kilopriser. Dessa var 1,24 kr, 3,05 kr respektive 3,34 - 5,14 kr. Det lägsta kilopriset för 

konsumenter var 169 kr. Oavsett inköpspris för råvarorna majs, socker och kassava  

(1,237 - 5,14 kr/kg) så var försäljningspriset för PLA mycket högre, 169-211 kr/kg. Hänsyn 

togs inte till kostnaderna däremellan, d.v.s. personal, tillverkning etc. Utefter dessa priser samt 

åtgång på råvaror sammanställdes Tabell 3.  

Tabell 3. Totalkilopris för PLA gjort av majs, socker och kassava med aktuella valutakurser. 

Råvara Kvantitet för 1kg PLA [kg] Kilopris [kr/kg] Totalpris [kr/kg] 

Majs 2,5 1,24 3,10 

Socker 1,5 3,05 4,58 

Kassava 1,7 3,34 - 5,14 5,77 - 8,74 

Tabellen visade att PLA producerad av kassava var dyrast och majs billigast, till skillnad från 

den information som fåtts från en annan källa som angav kassava som billigast, och majs dyrast. 

Den största anledningen till att kassava var så dyrt i nuläget var dock på grund av problem med 

väder och skadedjur i Thailand som står för 80% av världsmarknaden. Priserna för majs och 

socker är de mest rättvisande, då de kommer från samma, dagligt uppdaterade källa. Priserna 

är ungefärliga.  

Konsumentpriset på biogas låg ungefär på 16,91 kr/kg vilket motsvarar 12,68 kr/Nm3, vilket i 

sin tur motsvarar 11,53 kr/l bensinekvivalent. Bensinpriset låg på 13,07 kr/l, vilket är en aning 

dyrare än biogas. Biogas som drivmedel kommer att vara skattebefriat fram till 2020 [78].  

 Kriterieviktsmetoden 

För att jämföra de valda områdena inom kraftvärme (flis och avfall), biogas och bioplast gjordes 

en kriterieviktsmatris. Det antogs för alla krav att anläggningen och produktionskedjan fungerar 

som planerat, d.v.s. inga driftstopp, fel eller oplanerade utsläpp. Matriserna tog hänsyn till 

produktionen. Denna metod är inte helt objektiv då viktning sker utifrån egna preferenser och 

bedömning även om det hade en stabil grund i litteraturstudien. 

I Tabell 4 visas kriterieviktsmetoden som utfördes utifrån metoden i kapitel 3.2. Poängen för 

hur väl användningsområdena uppfyller kraven grundar sig i litteraturstudien och under tabellen 

i kapitlen 4.4.1 till 4.4.4 återfinns motiveringar till viktningen samt resultat. 
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Tabell 4. Kriterieviktsmatrisen för kraftvärme, biogas och bioplast viktat mot kriterier. 

 Krav Vikt Ideal Kraftvärme Biogas Bioplast  

    Flis Avfall   

Miljö 
Inget nettoutsläpp av 

koldioxid 
5 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 

 
Låga utsläpp av 

föroreningar1 
4 5 20 5 20 4 16 2 8 5 20 

 Hög verkningsgrad2 3 5 15 5 15 5 15 3 9 3 9 

Ekonomi 
Lågt inköpspris för 

råvaror 
3 5 15 3 9 5 15 4 12 5 15 

 Högt försäljningspris3 5 5 25 4 20 5 25 4 20 4 20 

 Hög tillväxt (CAGR) 5 5 25 1 5 1 5 2 10 5 25 

Etik Låg olycksrisk 2 5 10 4 8 4 8 4 8 4 8 

 
Inget bidrag till 

konflikter 
5 5 25 5 25 5 25 4 20 3 15 

Totalt   160 127 134 112 137 
1 Föroreningar utöver koldioxid, däribland kemikalier. 
2 Verkningsgrad eller massutbyte.  
3 I förhållande till inköpspris för råvaror. 

 

4.4.1 Miljö 

Biomassans koldioxid är redan en del av koldioxidkretsloppet och har inga nettoutsläpp. 

Föroreningar släpps inte ut av PLA, däremot dikväveoxid med 298 gånger större växthuseffekt 

än koldioxid. I kraftvärmeverk uppstår farliga utsläpp vid avfallseldning men dessa hanteras 

inte av kraftvärmeverken själva utan skickas iväg för hantering. För de fliseldade 

kraftvärmeverken består restprodukter inte av några farliga avfall och kan släppas ut i naturen 

igen. I biogasproduktion finns ett metanslipp på max 1% samt utsläpp av kemikalier och 

polymerer, se kapitel 2.2.2 Biogas. 

Verkningsgraden för kraftvärmeverk visade sig i litteraturstudien vara 90-93% oavsett bränsle. 

Bioplast har inte energi som slutprodukt så istället för verkningsgrad undersöks där 

massutbytet, hur stor mängd bioplast fås per mängd insatt råvara. Det krävs 1,5 kg socker för 

att göra 1 kg PLA, vilket ger ett utbyte på ca 66,7%. Då olika substrat ger vitt skilda mängder 

biogas undersöks verkningsgraden för biogasproduktion istället genom att jämföra potentialen 

som finns – med och utan begränsningar till dagens teknik och ekonomi. Den totala potentialen 

för biogasproduktion med begränsningar är 10,62 TWh, och potentialen utan begränsningar är 

15,22 TWh vilket ger en möjlig produktion på ca 70%, se Bilaga 4. 
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4.4.2 Ekonomi 

Kraftvärmeanläggningar får ofta betalt för att ta tillvara avfall, samma med biogasanläggningar 

(bortsett från högenergiavfall som köps in). Trädbränslet till kraftvärmeanläggningar (flis) köps 

in med priser enligt Energimyndigheten.  

Det kan ses som en investering för framtiden att använda avfall till energiutvinning. Processen 

begränsar ett miljöproblem med att avfall hamnar i naturen där det påverkar klimat och 

ekosystem negativt [79]. I Sverige får dessutom inte avfallet deponeras och det är då en 

möjlighet att utvinna energi genom förbränning av det avfall som inte återvinns. Om det i 

framtiden bli mer utbrett att använda biomassa och biobränslen kan dessa komma att bli dyrare 

med ökad konkurrens och minskad råvara. Med dessa aspekter som grund är det bra att kunna 

utnyttja avfallet som ett alternativ till trädbränslen och samtidigt begränsa ett miljöproblem. 

Det kommer alltid finnas ett visst avfall från hushåll, industri och organisationer. Däremot kan 

konkurrensen öka då exempelvis fler privata koncerner ser fördelarna och vill ta hand om sitt 

egna avfall. 

Vinstmarginalen (jämförelse med endast inköpspris och försäljningspris) för kraftvärme från 

flis är som högst 89,5% och lägst 51,3%, vilket genomsnittligt blir 70,4%. Då avfall inte köps 

in utan anläggningen betalas för att ta emot det blir dess försäljningspris i förhållande till 

inköpspris mycket högt. Oavsett inköpspris för råvarorna majs, socker och kassava  

(mellan 1,23-5,14 kr/kg) så är försäljningspriset för PLA mycket högre, 169-211 kr/kg. Hänsyn 

är inte taget till kostnaderna däremellan d.v.s. personal, tillverkning etc.  

Litteraturstudien visar även att CAGR för kraftvärme är 3,8%, 6,07% för biogas och 28,8% för 

bioplaster. Bioplast har alltså mer än 4 gånger så högt värde som de andra två. 

4.4.3 Etik 

Eldning av material och läckage av värme eller kemikalier, samt fall och brännskador är alla 

möjliga i en industrimiljö, som produktionen av kraftvärme, biogas och bioplast är. Då samtliga 

verksamheter hanterar brännbart material som, speciellt inom kraftvärme- och 

biogasproduktion, läggs på lager innan användning finns alltid brandrisker [80]. Material så 

som trädbränslen kan självantändas och det är en säkerhetsrisk för både anläggning och 

anställda. Denna risk, samt explosionsrisk, finns även i biogasproduktion men stora 

säkerhetsåtgärder har vidtagits.  

Konflikter kan innefatta exempelvis mark och tillgång på råvara. Då det inom Sverige finns stor 

tillgång på skogsavfall och trä kommer inte detta leda till konflikter vad gäller tillgång och 

efterfrågan. Dock importeras avfall för eldning då det är mycket ekonomiskt lönsamt, och 

konkurrens om det avfallet skulle möjligen kunna ske [81]. Större konfliktrisk finns dock vid 

odlade grödor som används främst till bioplastproduktion men även i mindre skala inom övriga 

användningsområden. Här konkurrerar industrin om mark för råvaran med livsmedelsindustrin. 
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4.4.4 Sammanfattning av kriterieviktsmetoden 

Kriterieviktsmetoden visar att den totalt sett bästa användningen för biomassa är avfallseldning 

i kraftvärmeverk, men den är tätt följd av bioplast på endast tre viktningspoäng mindre. Sett till 

CAGR växer marknaden för bioplast ca fyra gånger mer än för avfallseldad kraftvärme och 

marknadsvärdet är redan nu mycket större än för kraftvärme. Att bioplast är mest ekonomiskt 

försvarbart visas i Tabell 4, totala viktningspoängen under ”Ekonomi” är 60 jämfört med 

avfallseldnings 45. Bioplast är alltså det område som har bäst potential för framtiden. 

Sett till den totala viktningspoängen för ”Miljö” ligger fliseldad kraftvärme på 60, avfallseldad 

kraftvärme på 56, biogas på 42 och bioplast på 54, vilket skulle innebära att fliseldad kraftvärme 

är bäst ur ett miljömässigt perspektiv. Detta stämmer dock inte överens med det Jan Hedberg 

sa om Bristaverket, men det är endast ett av flera kraftvärmeverk i Sverige. Att fliseldad 

kraftvärme är bäst ur detta perspektiv är rimligt dels då fliseldning inte släpper ut farligt avfall 

(askan kan gå direkt ut i naturen), dels då kraftvärme i allmänhet har mycket hög verkningsgrad 

och bidrar till en minskning av avfallsmängderna.  

Den totala viktningspoängen för etik ligger för båda formerna av kraftvärme på 33, för biogas 

på 28 och för bioplast på 23, vilket innebär att kraftvärme är mest etiskt försvarbart.  

Viktningen för de olika kriterierna kan diskuteras. Totalt sett väger miljö och ekonomi mest 

med en total vikt på 12 respektive 13 var, jämfört med etik som endast har den totala vikten 7. 

Detta beror, utöver personliga åsikter om hur viktiga de olika punkterna är, på hur många 

kriterier som används och hur detaljerade dessa är. Övergripande kriterier ger totalt färre 

viktningspoäng, och fler, detaljerade, ger totalt fler. Då ekonomi och miljö ansetts vara något 

viktigare än etik ur ett företagsperspektiv har fokus legat på att göra dessa likvärdiga i antal 

viktningspoäng om möjligt.  

 Känslighetsanalys 

Från sammanställningen av kostnadsdata jämfördes inköpspris för den dyraste och billigaste 

råvaran för fliseldad kraftvärme med det dyraste och billigaste försäljningspriset för fjärrvärme 

samma år. Dessa beräkningar visade vad vinsten blir som minst respektive högst. Datan varierar 

dessutom med samtliga produktionskostnader som i denna studie inte tagits med. 

En ytterligare känslighet finns i kostnadsanalysen. Prisinformationen som presenteras kommer 

endast från en källa och kan variera med dagen (marknadspriser och valutakurser). Denna 

antogs i denna studie ligga på en jämn nivå. När andra källor undersöktes fanns att 

prisinformationen var av liknande storlek. 

4.5.1 Känslighetsanalys på kriterieviktsmetoden 

För att undersöka hur förändringar av de viktigaste parametrarna skulle påverka resultatet 

gjordes en känslighetsanalys. Då den huvudsakliga metod som användes var 

kriterieviktsmetoden, gjordes känslighetsanalysen för de högst och lägst viktade kriterierna i 
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kriterieviktsmatrisen. Från kriterieviktsmatrisen i Tabell 4 undersöktes vad som skulle hända 

med användningsområdenas totalvikt om de lägst viktade kraven (med vikt 1-2) ökade med ett 

(1), och de högst viktade kraven (med vikt 4-5) sänktes med ett (1). Medelhög viktning, 3, 

behöll samma värde. De nya vikterna skrevs in i Tabell 5 tillsammans med dess nya uträknade 

viktningspoäng i grönt. En ny total räknades ut för varje användningsområde, med det 

ursprungliga totalvärdet inom parentes. 

Tabell 5. Variering av viktning i kriterieviktsmetoden för känslighetsanalys. De rödmarkerade 

kraven har minskats viktningen med ett (1) medan den blåmarkerade har ökats med ett (1), 

grönt markerar nya poängen. 

 Krav Vikt Ideal Kraftvärme Biogas Bioplast  

    Flis Avfall   

Miljö 
Inget nettoutsläpp av 

koldioxid 
4 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 

 
Låga utsläpp av 

föroreningar1 
3 5 15 5 15 4 12 2 6 5 15 

 Hög verkningsgrad2 3 5 15 5 15 5 15 3 9 3 9 

Ekonomi 
Lågt inköpspris för 

råvaror 
3 5 15 3 9 5 15 4 12 5 15 

 Högt försäljningspris3 4 5 20 4 16 5 20 4 16 4 16 

 Hög tillväxt (CAGR) 4 5 20 1 4 1 4 2 8 5 20 

Etik Låg olycksrisk 3 5 15 4 12 4 12 4 12 4 12 

 
Inget bidrag till 

konflikter 
4 5 20 5 20 5 20 4 16 3 12 

Totalt   140 111 118 99 119 

Ursprunglig   (160) (127) (134) (112) (137) 

Skillnad   20 16 16 13 18 

Den största skillnaden mellan ny och gammal viktningspoäng är för bioplast, med en total 

sänkning på 18 viktningspoäng när vikterna varieras. Minst skillnad blir det för biogas. 

Skillnaden i total viktningspoäng mellan bioplast och avfallseldad kraftvärme gick från 3 

 (137-134) till 1 (119-118). Efter känslighetsanalysens förändringar har fortfarande bioplast 

högst total viktningspoäng, följt av avfallseldad kraftvärme, fliseldad kraftvärme och biogas, 

men skillnaderna mellan dessa är något mindre. Detta tyder på att metoden som använts är 

tillräckligt stabil trots att viktning skett med egna preferenser. 

Andra faktorer som kan påverka resultatet när det gäller kostnader är valutapriser och 

råvarupriser, eftersom de går upp och ner från dag till dag. Dessa antas dock inte ändras mycket 

eller plötsligt. Exempel på en oväntad händelse som skulle kunna påverka det är om odlingen 

försvåras, till exempel som i Thailand där kassavaodlingar drabbats av skadedjur och dåligt 

väder. Även om priserna skjuter i höjden är de dock relativt låga, i studien ca 1-5 kr per kg 

råvara. 
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 Källkritik 

Det kan diskuteras huruvida det är bra att majoriteten av källorna är från webbsidor. Under 

informationssökningen söktes även i tryckt litteratur men då området med biomassa och 

förnybara energikällor är relativt nytt i ständig utveckling ansågs de tryckta källor som 

undersöktes vara utdaterade. Motsvarande information hittades online varav denna ansågs mer 

aktuell. I största möjliga mån, och därmed i stor utsträckning, har icke anonyma källor använts. 

Rapporter och statistik från forskning, myndigheter och relevanta företag har används.  

Vissa av de källor som använts som haft ett okänt publiceringsdatum. Dessa är nästan enbart 

från företag, som kan antas vilja hålla sin information uppdaterad så att kunder och potentiella 

kunder inte får felaktig information. Därför har de källor använts trots att datum saknats. I flera 

fall har även informationen jämförts med andra källor för att till slut bedömas vara aktuell.  
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5 Slutsatser 

Med hänsyn till angivna avgränsningar och frågeställningar har bland annat analyser och 

beräkningar på sammanställda kostnads- och energidata genomförts, men i och med vidden av 

användningsområden och dess slutprodukter har inte ett entydigt svar kunnat presenteras. Syftet 

med undersökningen har uppnåtts. Utifrån frågeställningarna har resultatet visat följande: 

 Inget entydigt svar kan ges om vad som är den mest optimala användningen av biomassa 

sett till mängd slutprodukt i förhållande till insatta ekonomiska medel. Detta då 

slutprodukten skiljer sig så pass mycket mellan värme, el, gas och plastprodukter. 

 Avfallseldad kraftvärme är det användningsområde för biomassa som genererar störst 

inkomst sett till kostnad för råvaran. För hushållsavfallet kan hanteringsavgifter tas ut 

så inga kostnader för råvara finns. 

 Fliseldad kraftvärme är den mest optimala användningen av biomassa sett till 

miljöpåverkan. Vid eldning av biomassa sker inget nettoutsläpp av koldioxid och 

restprodukten ska vara så ren att den kan återgå till naturen. 

 Bioplast är det användningsområde för biomassa som har bäst potential för framtiden 

sett till givna avgränsningar. Analyser visar på högt marknadsvärde och CAGR-värde 

vilket är positivt för framtiden. Dessutom löser biobaserade och biologiskt nedbrytbara 

plaster flera stora miljöproblem. 

Däremot har fortfarande biogas fördelar. Det är positivt när avfall kan användas och här ta 

tillvara på dess energi. Tillverkningen är dock dyr och i Sverige är elpriserna redan låga på 

grund av andra, mer fördelaktiga energikällor. I avfallseldad kraftvärme samt biogasproduktion 

hanteras olika avfall – så kallat hushålls- och industriavfall respektive matavfall. Det finns en 

bredare marknad för matavfall medan osorterat (endast grovsortering av hämtningsföretagen) 

avfall från hushåll och industri inte har samma grad av utnyttjande. En miljövinst är då att 

energin tas tillvara ur massan. 

I kriterieviktsmatrisen slutade kraftvärme och bioplast med de högsta värdena och endast ett 

poäng skiljde. Med detta i åtanke studerades marknaden i världen där bioplast är större än 

kraftvärme och dessutom växer fyra gånger så fort, vilket motiverar att bioplast är det bästa 

användningsområdet både nu och för framtiden. 
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6 Framtida arbete 

Det finns flera vägar att ta i ett fortsatt arbete inom detta område. I detta projekt har många 

avgränsningar gjorts för att tidsramen ska räcka till och ett mer entydigt resultat kan nås vid 

vidare undersökning. Till att börja med kan utförliga energi- och kostnadsanalyser göras. I detta 

skulle det då vara bra att ha mer statistik från bland annat företag och anläggningar för att se 

produktionskostnader, vilket inte varit möjligt att hämta till detta arbete idag.  

Dessutom är det svårt att jämföra så olika användningsområden. Ett förslag på fortsatt arbete 

kan då vara flertalet analyser uppdelade efter typ av biomassa och typ av slutprodukt. 
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Bilaga 1 – Studiebesök: Bristaverket 

Fortums kraftvärmeverk Bristaverket i Märsta förser mestadels Sigtuna och Upplands Väsby 

kommuner med både fjärrvärme och el. Där eldas träflis, trädtoppar, bark och stamdelar för att 

utvinna energi. Bränslet kommer från slutavverkningar och årliga gallringar – det består av 

skogsavfall. Det biobränsleeldade kraftvärmeverket var det största av sin typ i Sverige då det 

invigdes 1997 och varje år framställs 763 GWh värme samt 293 GWh el som säljs på Nordpool, 

den nordiska elbörsen. Ur de 300 000 tonnen bränsle kan mer än 90 % av energin tas tillvara 

[82]. 

Under 2013 invigdes Brista 2. Denna anläggning, också ett kraftvärmeverk, tar tillvara på 

energin av eldat avfall som bland annat vanligt hushållsavfall. Av ca 240 000 ton avfall utfinns 

energi i form av 500 GWh värme och 140 GWh el [83]. 

Syfte 

Syftet med besöket var att studera användningen av biomassa som energikälla, hur ett 

kraftvärmeverk som drivs av biomassa fungerar samt ta reda på mer allmänna funderingar om 

denna typ av användning. Studiebesöket grundade sig i en rundvandring på anläggningen med 

Jan Hedberg, samt frågestund och genomgång.  

Frågor 

Följande frågor användes som underlag vid besöket och kompletterades med egna punkter från 

Jan. 

Biomassa 

 Hur och varför har ni valt just träflis och sedan avfall som era energikällor? 

 Var får ni resurserna från? Import/från Sverige/Stockholm? Från vilka 

företag/organisationer? 

 Vad är fördelningen av trädelarna ni använder; träflis, bark, stamdelar etc. (om dessa 

sorteras)? 

 Vilka typer av avfall är det som används, är det allt hushållsavfall och industriavfall? 

Utvinning 

 Vad för maskiner använder ni? 

 Är det olika utvinningsprocesser för de olika biomassorna ni använder, till exempel 

trädtoppar, stamdelar och hushållssopor? 

 Ni eldar ert trä och avfall, kan du förklara processen för dessa energiutvinningar? 

 Vad för utsläpp och hur mycket av dessa genererar er produktion? 

 Blir det restprodukter? Vad gör ni med dessa? 
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Energi 

 Hur energieffektiv är produktionen (till exempel energi per ton instoppad produkt 

biomassa respektive avfall)? 

 Hur mycket energi krävs bara för att driva kraftverket? 

Ekonomi 

 Vad är kostnaden för inköp av de olika biomassorna (biomassa respektive avfall per 

ton)? 

 Vad kostar det att driva anläggningen? Jämfört med andra kraftanläggningar? 

 Hur mycket säljs energin för? Går det ut med ekonomisk vinst? 

Framtiden 

 Har ni några idéer om vad som kan vara ”framtidens” energikälla? 

 Om ni/du skulle starta upp ett nytt verk de närmsta åren, vad skulle ni ha för 

energikälla? 

Resultat 

Besöket ägde rum den 18 mars 2016 tillsammans med Jan Hedberg som köper in råvaran till 

både Bristaverket och Värtaverket. Han har pluggat till jägmästare på SLU och skrev sitt exjobb 

på Fortum där han nu jobbar.  

Om ingen annan källa anges kommer informationen i Resultat direkt från Jan Hedberg. 

Fortums fjärrvärmenät 

Fortums fjärrvärmenät är indelat i två separata nät som täcker upp Stockholms län. Brista är 

anslutet till det nät som kallas nordvästra vilket fortsätter från Märsta ner till kraftvärmeverket 

i Hässelby, se Figur 11. Ett fjärrvärmenät består av långa rör med varmvatten som har till 

uppgift att överföra värme till byggnader runtom. 



- 43 - 

 

 

Figur 11. Fortums fjärrvärmenäts utbredning i Storstockholm [84]. 

Med så långa nät krävs det att systemet är isolerat och underhållet så det inte blir för stora 

energiförluster. En kall dag kan temperaturförlusten på det nordvästra fjärrvärmenätet vara ca 

10 °C från Brista till Hässelby.  

Infrastrukturen för fjärrvärmen har funnits länge men idag är det av stor vikt att marknadsföra 

fjärrvärmens fördelar för att kunna expandera näten och användningen. Många väljer andra 

uppvärmningsalternativ då fjärrvärme i grunden är dyrt att dra och lönar sig först efter längre 

användning. 

Bristaverket 

Anläggningen Brista är samägt mellan Fortum och Stockholms stad och består av två 

kraftvärmeverk. Brista 1 som invigdes 1997 eldar biomassa i form av träflis och Brista 2 som 

invigdes 2013 eldar avfall från hushåll och industri. Bägge anläggningarna skapar främst 

hetvatten till fjärrvärme men även mindre mängder elektricitet. Om kraftvärmeverket Brista 

jämförs med Fortums nyaste anläggning och Europas största verk som endast eldar biomassa, 

Värtaverket som invigdes februari 2016, är det tidigare ungefär en tredjedel i storlek. 

Anläggningen ska ge en långvarig drift med ett stabilt bränsle och är igång 10 månader om året 

med två månaders underhåll då efterfrågan på produktionen är som minst.  
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Viktiga årtal:  

 1994 Byggstart 

 1996 Driftstart 

 1997 Invigning, start av elproduktion och fliseldning 

 2000 Intrex-överhettare installeras 

 2001 Sigtuna Stad kopplas till fjärrvärmenätet 

 2004 Sammankoppling av Brista/Hässelby-näten 

 2013 Avfallsanläggning invigs 

Brista har till skillnad från många andra kraftvärmeverk en stor uppläggningsplats för råvaran 

på samma område som kraftvärmeverket. Trädstammar (rundved, bränsleved) samt skogsflis, 

mindre delar av träd förvaras, och bränsleveden huggs även upp till bränsleflis. Sedan tidigare 

används även en bränsleterminal i Hargshamn dit råvara kan fraktas och lagras. Denna terminal 

är delägd mellan kommuner som ser det som en trygghet att deras avfall tas omhand. 

Eldningspanna 

I Brista 1 används pannkonstruktionen CFB Boiler (Circulating Fluidized Bed Boiler), där 

pannan hettas sand upp till 800 °C som antänder materialet vid kontakt. Med en cirkulerande 

bädd kan processen styras med luftströmmar.  

Tekniska data för pannan: 

 Tillförd bränsleeffekt 133 MW 

 Verkningsgrad 91,5% (utan rökgaskondensering 30 MW) 

 Värmeeffekt 76 MW 

 Eleffekt 43 MW 

 Pannans ångdata:  

o Temperatur: 540 °C 

o Tryck: 150 bar 

o Massflöde: 50 kg/sek 

 

Då alla partiklar förbränns olika kommer de tunga partiklarna föras bort som bottenaska. 

Rökgasen som bildas vid eldningen filtreras med kondensatvatten för att sedan gå ut i Märstaån. 

Detta utsläpp, restprodukten, ska alltså vara så rent att det kan släppas ut i naturen. För detta 

behövs filtrering och reningsstationer. Mätutrustning kontrollerar halterna av skadligt utsläpp 

och med NOx-reducering (NOx är gemensamt namn för ett antal kväveoxider) [85] justeras 

utsläppen genom tillförsel av kemikalier. 

Det går åt mest energi till att drifta avfallsanläggningen (Brista 2) eftersom pumpar måste hållas 

igång med övertryck. 

Ekonomi 

Brista påverkas av den svenska ekonomin, dels för inköp av avfall från skogen, dels hur 

avfallsmängden ökar då ekonomin går mot ett överskott. Den största mängden avfall som 
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används kommer från Sverige men det importeras även från Norge med lastbil. I utbyte mot det 

importerade avfallet skickas högenergiavfall tillbaka till Norge.  

Stora kostnader för anläggningen är underhåll och drift. Brista 2 som hanterar avfall kräver mer 

underhåll och kan lättare gå sönder på grund av det inhomogena bränslet. Det kostar mycket att 

ta hand om restprodukter och det är dyrt att lägga på tipp. Sett till detta är Brista 1, med träflis 

som bränsle, billigare i drift än Brista 2. 

Värmedelen av Bristaverket, till skillnad från elproduktionen, går med ekonomisk vinst för hela 

produktionen. Kundpriset varierar under året beroende på efterfrågan av värme, på sommaren 

jämfört med vintern är det för kunden billigare att nyttja varmvatten. 

Alternativa energikällor 

Europeiska Unionens klimatmål för att bromsa den globala uppvärmningen innebär att minska 

utsläppen växthusgaser med minst 50% innan år 2020 samt att höja andelen energi från 

förnybara källor till 20% [86]. Detta var en anledning till att Fortum började med fliseldade 

kraftvärmeverk. Värme behöver produceras och staten uppmuntrar till förnyelsebar energi 

genom subventioner. Fjärrvärme är, liksom fler andra förnybara energikällor, dyrt i jämförelse 

med energiproduktion med fossila bränslen. Oljepriser påverkar utvecklingen men för att inte 

gynna användningen av de fossila bränslena är det tänkt att Brista ska ersätta oljepannan i 

Valsta. Detta oljeeldade verk är i bruk då extra värme behövs, vilket kan vara några veckor 

under en kall vinter. 

Massan: Avfall vs. träflis 

Både ekonomiskt och miljömässigt är avfallseldning mer fördelaktig än fliseldning, bland annat 

då Fortum får betalt för att ta hand om avfallet men får betala för att köpa in flis. För det mesta 

kommer både avfall och trädbränsle från närområdet inom cirka 5-6 mils radie. Hushållssopor 

ankommer med sopbilar som inte kan transportera så långt men viss mängd importeras även 

från Norge. Trädbränsle och flis kommer i möjligaste mån från närområdet men inom Sverige. 

Vid bygget av den andra anläggningen fanns ett intresse av att bli av med stora avfallsvolymer. 

Det fanns även ekonomiska skäl till att elda just avfall. Avfallet levereras till anläggningen efter 

den grövsta sorteringen av kommunen – hushållssopor – och en avgift kan tas ut för den fortsatta 

hanteringen. Brista tar ej emot farligt avfall så som till exempel batterier men det förekommer 

ändå tillsammans med annat icke-brännbart material. Eldningspannan kan ta skada av för stora 

volymer av detta och de största kostnaderna går till att ta hand om slagg från produkter som inte 

kan förbrännas. Restprodukten kan i dagsläget inte Fortum själva ta hand om på området utan 

går till stationer som processar detta. Slaggen deponeras eller används till exempelvis 

cementproduktion. En önskvärd användning är även att tillföra näringen tillbaka till naturen 

genom skogen, jordförbättring eller sluttäckning av mark. På grund av detta är det intressant 

för Fortum att själva ha en hantering för slaggprodukterna. De största aktörerna som levererar 

avfall till Brista är Sita och Ragnsells. Avfallet består både av ”fuktiga sopor” (vanliga 

hushållssopor), plast och trä.  
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Fördelningen av trädbränslen varierar från år till år. Anläggningen tar emot alla former av 

träddelar och kan själva processa större delar till flis. I genomsnitt är det ungefär 30-40 % träflis 

från skogen, 10% bark, 10% spån och resten större stamdelar. In i pannan skickas en väl avvägd 

blandning av flis, spån, bark och energiskog för att få den bästa förbränningen. När trä och flis 

köps in är det viktigt att det är i bra skick. Det ska vara ett fuktinnehåll på 40-50 % för att få en 

bra förbränning, ty vid användning av torrare massa kan eldningstemperaturen stiga vilket 

påverkar eldningspannan negativt. Det är dessutom fukten i bränslet som ger kondensen som 

används i verket. 

Verkningsgraden på de två anläggningarna skiljer sig på grund av bränslet som eldas. 

Avfallseldningen i Brista 2 har en verkningsgrad på 87% vilket är något sämre än fliseldade 

Brista 1. I avfallsanläggningen hålls ånghalten högre än i det fliseldade verket, 10-20% 

respektive 2-3%. Detta är på grund av fukthalten i bränslet. Hushållsavfall är fuktigt medan 

träflis är relativt torrt. 

Framtiden 

Jan Hedberg tror att människan alltid kommer ha stor användning av skogen. Om han skulle ha 

egen värmeförsörjning skulle han troligtvis välja att ha en flispanna. Virkesförråden ökar hela 

tiden och materialet kan eldas som bränsle för att få värme, precis som människan genom hela 

sin historia. I framtiden anser han att geografin kommer påverka. Det kommer vara av stort 

intresse att elda biomassa men det måste bestämmas politiskt hur energin för biodrivmedel ska 

utvecklas och användas. Än så länge är det billigare med fossila bränslen så subventioner för 

biobränslen kan även det hjälpa i processen mot en mer biobaserad energiförsörjning. 

Kärnkraften, som är en aktuell debatt, anser Jan fortfarande kan ses som nödvändig för en 

stabil energiförsörjning. Utan kärnkraften skulle energin bli årstidsberoende och instabil. 

Flera förnybara energikällor, som sol- och vattenkraft, påverkas av väder och klimat vilket gör 

att produktionen blir ojämn under året. 
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Bilaga 2 – Studiebesök: Scandinavian Biogas Södertörn 

Scandinavian Biogas anläggning i Södertörn producerar biogas och biogödsel, med huvudfokus 

på biogas. Anläggningen tar per år emot 40 000 ton matavfall men har en kapacitet på 50 000 

ton. Detta avfall kommer från hushåll, förpackat avfall, industrier och restauranger/storkök samt 

alkohol. Upptagningsområdet är främst närområdet men även anläggningar på längre avstånd 

som inte har kapacitet att ta hand om allt sitt avfall själva. Allt bränsle rötas och biogasen kan 

sedan uppgraderas till fordonsgas. Gasen och biogödseln distribueras till bensinmackar och 

bönder inom en radie på 10-12 mil. Anläggningen är i drift dygnet runt men personal är endast 

på plats under kontorstid då anläggningen kan övervakas på distans övrig tid.  

Scandinavian Biogas kunder är i huvudsak EON/energibranschen, för biogasen, och bönder, 

för biogödsel. Gödsel distribueras till bönder inom en radie på längst 12 mil sedan augusti 2015. 

En överskådlig bild över Scandinavian Biogas verksamhet kan ses i Figur 12.  

 

 
Figur 12. En överskådlig illustration över Scandinavian Biogas verksamhet med råvara och 

framställningsprocess [87]. 
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Scandinavian Biogas har fler anläggningar både i Sverige och Sydkorea och dessa tar hand om 

matavfall, avloppsslam samt restprodukter från biobränslen. I Södertörn är det främst matavfall 

som används. Detta förbehandlas och rötas sedan för att resultera i biogödsel, biogas eller 

uppgraderas till fordons gas för distribution.  

All information kommer från Carl Tullberg på Scandinavian Biogas i Södertörn om inga andra 

källor anges. 

Syfte 

Syftet med besöket var att studera användningen av biomassa till gas- och gödselframställning, 

undersöka hur en biogasanläggning fungerar samt få svar på mer allmänna funderingar om 

denna typ av användning.  

Frågor 

Följande frågor låg som grund till besöket på anläggningen men kompletterades med Carl 

Tullbergs rundvandring. 

Allmänt  

 Vad är bakgrunden till att ni valt att arbeta med framställning av den förnybara 

energikällan biogas från biomassa? 

 Ni har utvärderat många organiska material, vad har ni tagit hänsyn till när ni valt att 

använda just avfall (slam, mat), energigrödor och skogsmaterial? Specifikt Södertörn; 

matavfall. 

Biomassa 

 Var får ni resurserna från? Import/från Sverige/Stockholm? Från vilka 

företag/organisationer? 

Utvinning 

 Vilka maskiner använder ni? 

 Kan du förklara processen för framställningen? 

 Vad skiljer er process med andras? 

 Vilka sorters utsläpp och hur mycket av dessa genererar er produktion? 

 Blir det några restprodukter? Vad gör ni med dessa? 

 Hur stor är verkningsgraden om en sådan finns? 
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Energi 

 Hur mycket energi produceras och hur har utvecklingen sett ut? 

 Hur väntas utvecklingen gå i framtiden? 

 Hur energieffektiv är produktionen (till exempel energi per ton instoppad produkt 

biomassa)? 

 Hur jobbar ni för att få en så effektiv produktion som möjligt? 

 Mål för framtiden? 

 Hur mycket energi krävs för att driva kraftverket? 

 Ni har förbättrat processen för rötning av avloppsslam för att effektivisera verken, vad 

för åtgärder tog ni och vad har förändrats? 

 Vad är nästa steg? 

Miljö 

 Hur arbetar ni för att minska risker för utsläpp av metan, eller andra miljörisker? 

 Hur stora är era utsläpp av koldioxid/kemikalier/föroreningar? 

 Påverkar er produktion miljön i närområdet? 

Etik 

 Skadar er produktion (eller de utsläpp som uppstår) människor eller djur?  

 Vilka är de vanligaste arbetsskadorna som förekommer? 

Ekonomi 

 Vad är kostnaden för inköp av de olika biomassorna ni använder? 

 Vad kostar det att driva anläggningen? 

 Jämfört med andra biogasanläggningar? 

 Hur mycket säljs gasen för?  

 Går anläggningen med vinst, är den mycket lönsam? 

 Hur tror ni att prisutvecklingen kommer se ut under de närmsta åren? 

Framtiden 

 Har ni några idéer om vad som kan vara ”framtidens” energikälla? 

 Om ni/du skulle starta upp ett nytt verk de närmsta åren, vad skulle det ha för 

energikälla?  
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Resultat 

Vi besökte den 2 maj 2016 Carl Tullberg på Scandinavian Biogas’ anläggning i Södertörn. De 

svar som erhölls under besöket sammanställdes för att sedan användas i resten av projektets 

analys.  

Utvinningsprocessen 

Anläggningen i Södertörn har 3 linjer för intag av avfall. I varje linje finns tre stycken Haarslev-

maskiner som gör avfallet, lämnat av sopbilsförare och eventuellt förbehandlat, till en slurry. 

Denna process hanterar 10-15 ton avfall per timme. Kapaciteten är egentligen högre men hålls 

ned för att spara på maskiner och minska personalbehovet. I maskinerna blandas och mosas 

slurryn med tre skruvar innan det blandas 1:1 med vatten till en blöthet på 12-16%, alltså en 

TS-halt (mängd torrsubstans) på 84-88%. Plaster plockas ut med hjälp av en hålad trumsikt och 

därefter utskiljs metaller med en magnet. Det är även oönskat med ”grit”, d.v.s. sand, porslin 

och annat icke-organiskt material eftersom detta sedimenterar tankarna. För att lösa problemet 

kan en så kallad ”grit trap” som fångar detta kunna användas. Övriga föroreningar och gifter 

tas bort för att uppnå certifiering SPCR120 för biogödsel [88]. Gasframställningen som sedan 

sker i rötkammaren är mesofil, vilket innebär att metan (rågas) tillverkas under syrefattiga 

förhållanden likt i en komage. Gasen innehåller då 60-65% metan efter att ha jäst i 21 dagar. 

En omrörningsprocess sker hela tiden i det jäsande materialet genom att slurry sprutas in från 

flera håll och rågasen till slut samlas i toppen av tankarna.  

Tekniker undersöks för att kunna avlägsna plastrester ur slurry på bättre sätt. 8% av slurryn 

består av plast och denna i sin tur består av 60% organiskt material som istället skulle kunna 

återgå till slurryn. Scandinavian Biogas kan även ta emot färdig slurry från andra 

gasanläggningar som fått för mycket avfall eller vars anläggning gått sönder, alternativt köpa 

in slurry av hög kvalitet (minst SPCR120). De flesta inköp av färdig slurry är dock en 

förlustaffär på grund av transporter då slurryn mestadels består av vatten. Förutom matavfallen 

köper Scandinavian Biogas in högenergiavfall som glycerol, frityrolja samt laxensilage från 

självdöda laxar i Norge. Detta blandas med den befintliga slurryn för att ge ett högre 

energiinnehåll efter att det ensileras med syra och hygieniseras. Högenergiavfallet har dock 

dyra transporter och konkurrensen om resursen är hög.  

Uppgradering 

Den framställda rågasen kan brännas direkt i COP-gasmotor men för att kunna användas i fler 

motorer uppgraderas den till fordonsgas. Det är denna uppgraderade fordonsgas som sedan säljs 

till bussar och bilar via mackar. Vad gäller COP-motorerna blir dessa dessutom väldigt varma 

och kan inte den värmen ledas bort och utnyttjas (till exempel som uppvärmning i villaområde) 

blir den endast spillvärme. 

I anläggningen utförs därför gasuppgradering. Detta görs med hjälp av Carbotech PSA 

(pressure swing absorption) [89] där tryck och temperatur sänks för att få ut koldioxid och andra 

oönskade ämnen. Dessa fastnar i aktivt kol för att sedan frigörs och denna metod ger tillslut 
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99,5 procentig luktfri metangas. För att i möjligaste mån kunna upptäcka eventuella läckage 

tillsätts ämnen för att ge gasen en utmärkande lukt. Den uppgraderade gasen fylls därefter på 

flak till 250 bar och transporteras till bensinmackar för distribution.  

Miljö 

Om det uppkommer stopp i anläggningen finns möjlighet att bränna den rågas som produceras 

direkt. Metan är en miljöfarlig gas som dessutom under oturliga förhållanden kan antända. 

Därför finns säkerhetsavstånd på 20-25 meter till annan farlig verksamhet och hela 

verksamheten är automatiserad med varningar och dubbla säkerhetssystem.  

För att minska på transporterna tas vatten bort genom så kallad avvattning. Ett laboratorium på 

plats finns för att kunna utföra mätningar av detta rejektvatten, rötrester, slurry med mera så 

inga farliga värden uppnås. Då det är biomassa som används gäller att nettoutsläppen av 

koldioxid är noll. Koldioxiden som släpps ut är redan en del i kretsloppet från det växterna tog 

upp då de växte. De utsläpp som finns förutom koldioxid är olika kemikalier och polymerer 

som till exempel järnklorid och järnoxid som håller pH-värdet på en bra nivå i rötningen. Det 

tillåtna metanslippet – metan som sipprar ut under processen – är för närvarande 1 % och hålls 

nere med hjälp av ventilation med aktiva kol-biofilter. Det tillåtna metanslippet kommer 

troligtvis att minska med trycket från myndigheter. 

Anläggningen har inga planerade utsläpp men utsläpp har förekommit. Dock är inte dessa av 

större skala eller skadliga av varken gas eller kemikalier. Driftstopp undviks även de med 

säkerhetssystem men om ett stopp skulle inträffa räcker två tankar slurry till tre dagars 

biogasproduktion, vilket inte är en stor buffert. 

Framtiden 

I framtiden tror Carl att konkurrensen om industriavfall kommer öka men för närvarande har 

kommunerna monopol på allt avfall. Nu finns dessutom en behandlingsavgift för att ta emot 

avfall men i framtiden kan det alltså krävas att avfallet köps in.  

I Eskilstuna har anläggningar börjat med optisk sopsortering. Där används färgade påsar för 

avfallet som sorteras på färgen och rensas ut innan det görs till slurry. Restauranger använder 

sig numera ofta av avfallskvarnar, vilket är bekvämt för användaren men enorma fettproppar 

bildas och avfallet ruttnar direkt vilket inte är bra för slutresultatet. Nuförtiden behöver 

restauranger även samla in allt överblivet fett som direkt görs till slurry och laddas på tankbil.  

En undersökning visar att de kommuner som är bäst på att sopsortera är de med hög utbildning, 

till exempel Danderyd och Lidingö. 

För närvarande bygger Scandinavian Biogas i Södertörn en indunstningsanläggning där ett 

koncentrat med näringsämnen och kondenserat vatten kan återanvänds. Biogasen från denna 

återanvändning är mycket bra och kan säljas dyrt. 
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Bilaga 3 – Jämförelse av användningsområden 

Studien kortades ned till tre områden genom att väga de befintliga sex stycken mot varandra 

utifrån de tre perspektiven miljö, ekonomi och etik. Jämförelsen visas i Tabell 6 och data har 

hämtats och sammanställts från rapportens litteraturstudie. 

Tabell 6. Analys av användningsområden utifrån de tre perspektiven miljö, ekonomi och etik. 

För- (+) och nackdelar (-) respektive omsättning (globalt om inte annat anges) samt CAGR. 

 Miljö Ekonomi Etik 
Enzymer till 

mat och 

djurfoder 

+ Kräver mindre energi och 

kan användas vid lägre 

temperaturer. 

 

+ Ökar hållbarheten hos 

livsmedel. 

Omsätter 6,2 miljarder 

dollar år 2020. 

 

CAGR: 7 % 

+ Vegetabiliska 

enzymer kan ersätta de 

animaliska. 

 

+ Kan vara helt 

veganskt. 

 

Biobränsle: 

kraftvärme 

+ Hög verkningsgrad. 

 

+ Minskar liggande 

sopmängder 

Omsätter 10,3 miljarder 

dollar år 2022. 

 

CAGR: 3,8 % 

 

+ Kan ta ut avgift för att 

hantera avfallet. 

- Konkurrerar om mark 

för odling av 

mat/djurhållning. 

Biobränsle: 

biogas 

+ Kan ersätta fossila 

drivmedel till fordon. 

 

- Innehåller hög halt metan 

samt kväve. 

 

+ Minskar liggande 

sopmängder 

Omsätter 33 miljarder 

dollar år 2022. 

 

CAGR: 6,07 %  

 

+ Kan ta ut avgift för att 

hantera avfallet. 

- Konkurrerar om mark 

för odling av 

mat/djurhållning. 

 

+ Kan vara veganskt. 

 

Biobaserade 

kemikalier 

+ Kan ersätta fossilt 

framställda kemikalier. 

Omsätter 12,2 miljarder 

dollar år 2021. 

 

CAGR: Okänt 

 

Viskos + Håller färg bättre än 

bomull och kräver mycket 

mindre gift vid produktion. 

 

- Hög vatten- och 

kemikalieåtgång. 

Omsätter 1 miljard kr 

per år hos Domsjö 

Fabriker. 

 

CAGR: Okänt 

+ Viskos som ersättning 

för bomull minskar 

antalet arbetare som 

utsätts för gifter. 

Nanocellulosa + Kan ersätta starka, fossil-

baserade material. 

Omsätter 403 miljoner 

dollar år 2020. 

 

CAGR: 22,1 % 

 

Bioplaster + Minskat utsläpp av 

koldioxid och andra 

växthusgaser. 

+ Fri från giftiga ämnen. 

 

- Kan problematisera 

återvinningsprocessen vid 

uppdelning av plaster. 

Omsätter 43,8 miljarder 

dollar år 2020. 

  

CAGR: 28,8 % 

 

- Upp till dubbelt så dyr 

tillverkning som 

fossilbaserad plast. 

+ Ger möjligheter till 

jordbruk och landsbygd 

 

- Konkurrerar om mark 

för odling av 

mat/djurhållning. 
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Jämförelsen visar att omsättningen skiljer sig åt mellan användningsområdena där de högst 

rankade inom ekonomisk omsättning var 

1. Bioplast – 43,8 miljarder dollar år 2020 

2. Biogas – 33 miljarder dollar år 2022 

3. Biobaserade kemikalier – 12,2 miljarder dollar år 2021 

4. Kraftvärme – 10,3 miljarder dollar år 2022. 

Då verksamheten för viskos endast studerats i Sverige är omsättningen beräknad i svenska 

kronor. För att enklare jämföra med övriga kan detta beräknas med en aktuell valutakurs på 

8,1429 svenska kronor (SEK) per amerikansk dollar (USD) (2016-05-10) [90]. Domsjö 

fabrikers årliga omsättning på 1 miljon SEK motsvarar då ungefär 8,14 dollar och är strax under 

kraftvärme. 

Vid bedömning av miljöaspekten reflekterades användningsområdena mot EU:s klimatmål. 

Fokus lades på minskade utsläpp, högre andel förnybar energi och ökad andel biobränsle inom 

transportsektorn [17]. 

 Samtliga användningar av biomassa ger 0 i nettoutsläpp av koldioxid, däremot kan 

tillverkning kräva tillsatt energi från andra källor med högre utsläpp av växthusgaser. 

Utsläppen minskar dock jämfört med alternativa användningar med fossila resurser. 

 Biobränslen är en bra energikälla för att öka andelen förnybar energi av den totala 

användningen. 

 Biogas är ett biodrivmedel som kan ersätta fossila drivmedel till transporter och därmed 

öka andelen biobränsle inom transportsektorn. 

Biobränsle och bioplaster kan ses konkurrera om mark för odling av grödor och växter som 

annars används till mat och djurhållning. Detta innefattar att lager av grödor och resurser som 

annars ingår i livsmedelsindustrin minskar till konsekvens av energiutvinningen [55]. 

Energigrödor konkurrerar dessutom om marken med annan odling för livsmedelsindustrin 

vilket även det blir en konsekvens med den ökade efterfrågan [21]. Från jordbrukets synvinkel 

kan dock konkurrensen och den ökade odlingen vara positiv då det ger en utökad avsättning för 

deras produkter. Dock kan biobränslen till stor del snarare ta tillvara på avfall och restprodukter 

från skogsbruk som annars skulle läggas på deponi eller eldas upp utan att ta tillvara på energin.  

Vegetabiliska enzymer till mat och djurfoder kan ersätta animaliska och på så sätt verka som 

ett mer hållbart alternativ, som dessutom kan vara helt veganskt [23]. 
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Bilaga 4 – Sammanställning av energidata 

För att jämföra energiinnehåll och eventuella andra energiparametrar av nytta för projektet 

gjordes en sammanställning av energidata. Den visas i sin helhet i denna bilaga.  

Korta fakta 

 Av tre ton avfall fås lika mycket energi som av ett ton olja. 550 000 ton avfall ger lika 

mycket energi som 175 000 m3 olja eller 160 miljoner m3 naturgas [91]. 

 Ju högre fukthalt ett material har, desto lägre blir dess värmevärde per kg. Detta beror 

på att energi går åt att förånga vattnet, samt att vattnet helt enkelt utgör en stor del av 

vikten. Vid en fukthalt på 85-86% har det teoretiska effektiva värmevärdet blivit noll 

[92]. 

Kraftvärme 

Nedan återfinns Tabell 7 som visar värmevärdet för olika typer av råvaror som skulle kunna 

användas för förbränning i ett kraftvärmeverk. Det kan utläsas att den råvara som har högst 

energiinnehåll är den helt torra biomassan, där bland annat trä ingår [92]. Hela 90-93% av det 

använda bränslets energi tas till vara i produktionen av kraftvärme, detta oavsett vilket bränsle 

som används [93].  

Tabell 7. Det effektiva värmevärdet för råvaror vid förbränning. 

Råvara Energiinnehåll [kWh/kg] 

Helt torr biomassa (tidningspapper, trä, växtavfall) > 5 

Blandat, osorterat men helt torrt hushållsavfall Ca 5 (som helt torr ved) 

Hushållsavfall (effektivt värmevärde i medeltal)* > 3 

Blandat avfall** 3,5 

*Värdet ligger något under 3kWh/kg i Sydeuropa, som har annorlunda matvanor och mindre förpackningsmängder.  

** I det blandade avfallet har olika delar av avfallet olika fukthalt, den varierar alltså i hela avfallsmängden. Vid beräkningar 

på en antagen typisk fukthalt fås troligtvis ett värmevärde på 3,5 kWh/kg.  

Kortsiktsprognos 

Hos Energimyndigheten erhölls en kortsiktsprognos våren 2016 som visade totala 

energianvändningen i Sverige från 2015 till 2017 [94]. Denna prognos visas i Tabell 8.  

Tabell 8. Kortsiktsprognos för 2016-2017 samt föregående år. Framtagen våren 2016. 

År 2014 2015 2016 2017 

Total energianvändning [TWh] 571 565 591 597 
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Prognosen visade en förväntad ökad användning av energi de närmste åren. Detta kunde vara 

på grund av att industrier går bra, att uppvärmningsbehovet kommer att öka som följd av kalla 

vintrar då de två senaste har varit ovanligt varma och att befolkningen växer. 

Biogas 

Tabell 9 visar biogasens effektiva värmevärde i förhållande till ett antal andra drivmedel [95].  

Tabell 9. Effektivt värmevärde jämförs mellan biogas och andra drivmedel. 

Drivmedel Energiinnehåll [kWh] 

1 Nm3 biogas (97% metan)  9,67 

1 Nm3 naturgas 11,0 

1 liter bensin 9,06 

1 liter diesel 9,8 

1 liter E85 6,6 

Det kan till exempel utläsas att energiinnehållet är något lägre än hos naturgas. Naturgas är 

dock inte helt förnyelsebar, till skillnad från biogas [96]. Både biogas och naturgas har ett högre 

energiinnehåll än de helt/delvis fossilbaserade drivmedlen bensin, diesel och E85. 

Omräkningsfaktorer behövs därför för att kunna jämföra pris på bensin och biogas/naturgas. 

Biogas har omvandlingsfaktor 1,1 och naturgas 1,25. Till exempel skulle då biogas med ett pris 

på 10 kr/Nm3 motsvara 9,09 kr per liter bensinekvivalent [97]. 

I Tabell 10 visas istället vilken energimängd biogas som fås från olika typer av 

biogasanläggningar i Sverige.  

Tabell 10. Energimängd producerad biogas efter anläggningstyp, Sverige. 

Anläggningstyp Energimängd biogas [GWh/år] 

Avloppsreningsverk 605 

Samrötningsanläggningar 299 

Gårdsanläggningar 18 

Industrianläggningar 106 

Deponier 335 

Summa 1 363 

Den största delen står avloppsreningsverken för mer än dubbelt så mycket produceras härifrån 

än samrötningsanläggningar. Deponier står för en stor del, men då deponi av organiskt material 

idag är förbjuden förutspås dessa minska i framtiden [1]. Industrianläggningar står för en liten 

och gårdsanläggningar för en mycket liten del av produktionen. 
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Det skulle vara möjligt att öka Sveriges biogasproduktion, främst via restprodukter från 

lantbruket och gödsel, enligt Tabell 11. Dock gör begränsningar med hänsyn till dagens teknik 

och ekonomi att den verkliga potentialen blir något lägre [1]. 

Tabell 11. Potential för Svensk biogasproduktion efter substrat, inklusive begränsningar med 

hänsyn till dagens teknik och ekonomi. 

Substrat Med begränsningar [TWh] Totalt [TWh] 

Matavfall (hushåll, restauranger, 

storkök, fabriker) 

0.76 1,35 

Park- och trädgårdsavfall 0 0,40 

Restprodukter från industri och 

livsmedelsindustri 

1,06 1,96 

Avloppsslam 0,70 0,73 

Restprodukter från lantbruket, gödsel 8,10 10,78 

Totalt 10,62 15,22 

Klimatnyttan studeras som reduktion av växthusgaser jämfört med fossila drivmedel när biogas 

från olika substrat. I Tabell 12 visas klimatnyttan för substraten. 

Tabell 12. Klimatnytta efter substrat [1].  

Substrat 
Reduktion av växthusgaser jämfört 

med fossila drivmedel [%] 

Vall 86 

Betor inklusive blast 85 

Majs 75 

Gödsel 148 

Avfall från livsmedelsindustri 119 

Organiskt hushållsavfall 103 

Det som har störst klimatnytta är gödsel, följt av avfall från livsmedelsindustrin och organiskt 

hushållsavfall – alla dessa har en klimatnytta på över 100%. Detta är möjligt på grund av 

minskat behov av mineralgödsel när näringsämnen recirkulerar [1]. Substraten skiljer sig i 

biogasutbyte och metanhalt. Tabell 13 visar substrat och dess torrvikt, biogasutbyte och 

metanhalt.  
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Tabell 13. Gasutbyte från olika substrat med dess torrvikt, biogasutbyte och metanhalt. 

 

Substrat 

Torrvikt* Biogasutbyte** Metanhalt 

[%] [m3/ton torrvikt] [m3/ton våtvikt] [%] 

Slam från 

avloppsreningsverk 

5 300 15 65 

Fiskrens 42 1 279 537 71 

Halm 78 265 207 70 

Källsorterat matavfall 33 618 204 63 

Nötflytgödsel 9 244 22 65 

Potatisblast 15 453 68 56 

Slakteriavfall 

mag/tarminnehåll 

16 575 92 63 

Svinflytgödsel 8 325 26 65 
*Substratets torrvikt, när det torkat och vattnet avdunstats. Procent av våtvikten. 

**Uppmätt i laboratorieskala, verkliga utbyten något lägre. 

Fiskrens ger det överlägset högsta biogasutbytet både torrt och vått. Det har även den högsta 

metanhalten, men inte mycket mer än halm (halmrötning kräver dock omfattande 

förbehandling). Näst högst biogasutbyte har torrt källsorterat matavfall följt av torrt 

slakteriavfall/tarminnehåll. Biogasutbytet är högre för torrt material än vått för alla substrat, 

vilket förklaras under rubriken Korta fakta i bilagans början. 
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Bilaga 5 – Sammanställning av kostnadsdata 

Insamlad kostnadsdata sammanställdes och beräkningar utfördes för att här presenteras. 

Kraftvärme 

Kraftvärme delades upp för biobränslena trädbränsle och avfall. Här nedan presenteras 

kostnadsdata för trädbränsleeldade kraftvärmeverk. År 2022 beräknas den globala totala 

omsättningen inom sektorn vara 20,3 miljarder dollar med ett CAGR-värde på 3,8% sedan 

2015. 

Tabellvärden och data 

Följande priser kom från Energimyndighetens första publicering 2016 vilket var en prognos 

över kostnad för trädbränsle i Sverige. Priserna jämfördes även med tidigare år för att kunna 

analysera den eventuella utvecklingen. De prisuppgifter som användes för analysen var dock 

främst från år 2015 då nästa prognos skulle publiceras först i juni 2016 och året 2015 hade 

befintlig, komplett statistik. Trädbränsle som råvara är befriat från skatt vilket innebär att det 

vid tillverkning, produktion, förvaring eller flyttning inte är skattepliktigt för energi- och 

koldioxidskatt [98] . Detta gäller för samtliga biobränslen [14].  

Prisstatistiken angavs som löpande pris per tid. Tabell 14 visar utdrag av data som återfanns i 

Energimyndighetens publicering [99]. Priserna angavs för fritt förbrukare exklusive 

energiskatt.  

Tabell 14. Priser i kr/MWh för trädbränsle, fritt förbrukare (exkl. energiskatt). 

Råvara Användning 2012 2013 2015 

Förädlade trädbränslen Värmeverk 296 277 287 

Skogsflis 

 

 

Industri 197 189 183 

Värmeverk 199 192 186 

Biprodukter 

 

 

Industri 177 165 161 

Värmeverk 179 167 159 

Returträ Värmeverk 102 93 97 

För de typer av trädbränslen som undersöktes togs medelpris fram för dess största användningar 

värmeverk och/eller industrier. Statistiken visade att förädlade trädbränslen, som används i 

värmeverk, hade högst medelpris per MWh år 2015. Detta pris på 287 kr/MWh kunde jämföras 

med det för returträ på 97 kr/MWh. Båda råvarorna användes i värmeverk och prisutvecklingen 

kunde jämföras med tidigare år 2012 samt 2013.  

I Tabell 15 för fjärrvärme noterades priset löpande för konsumenten inklusive energiskatt och 

moms. Dessa angavs dessutom månadsvis, då priserna varierar över året på grund av att 

efterfrågan följer årstiderna. Fjärrvärmepriserna är ett utdrag från Energimyndighetens 

publicering [99]. 
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Tabell 15. Priser i kr/MWh för fjärrvärme löpande för konsument (inkl. energiskatt och 

moms). 

2015 2014 2013 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec   

924 923 884 766 642 591 590 590 615 769 769 923   

749 734 727 

Den sista pristabellen för fjärrvärme visade främst variationen i pris till konsumenten under år 

2015. Om priset för varje månad summerades kunde ett medelvärde för året ändå tas fram för 

att jämföras med inköpspris för användning av råvarorna trädbränslen och torv. Medelpriset 

beräknades enligt (2). 

   (2) 

Detta gav ett medelpris på ungefär 749 kr/MWh för kunden under året vilket även här angavs 

tillsammans med föregående år 2013 och 2014 för en prisutvecklingsanalys. 

För att jämföra högsta och lägsta vinstmarginal studerades priser för returträ och förädlade 

trädbränslen under 2015 (97 kr/MWh respektive 287 kr/MWh) och jämfördes med det högsta 

och lägsta priset för fjärrvärme under 2015, vilket var 924 kr/MWh i januari respektive 590 

kr/MWh i juli och augusti. Dessa vinstmarginalberäkningar tar inte hänsyn till kostnader för 

personal, tillverkning etc., utan studerar skillnaden i pris för material som köps in och 

fjärrvärme som säljs, och är därför inte ”riktiga” vinstmarginalberäkningar. En vinstmarginal 

bör vara över 5% för att vara godkänd (när alla kostnader, inte bara inköpspris och 

försäljningspris räknas in) [100]. Vinstmarginalen beräknas enligt (3) 

 
( )Försäljning Kostnad

Vinstmarginal =
Försäljning


  (3) 

För det högsta fjärrvärmepriset och returträ blir detta  

 
(924 97)

89,5%
924

Vinstmarginal


    (4) 

och för förädlade trädbränslen
 

 

Totalt pris
Medelpris

Antal månader
  

 
(924 287)

Vinstmarginal 69%
924


    (5) 

Ekvation (4) och (5) visar att vinstmarginalen är drygt 20 procentenheter större för returträ. 

Samma beräkningar utförs för det lägsta fjärrvärmepriset under 2015, 590 kr/MWh, först för 

returträ 
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(590 97)

Vinstmarginal 83,6%
590


    (6) 

och sedan för förädlade trädbränslen 

 
(590 287)

Vinstmarginal 51,3%
590


    (7) 

Ekvation (6) och (7) visar att vinstmarginalen för returträ då blir drygt 30 procentenheter större 

än för förädlade trädbränslen.  

Dessa beräkningar ger en indikation på maximal och minimal lönsamhet. Det är inte möjligt i 

praktiken att endast tillverka värme en viss period och lagra för att maximera inkomsten. 

Grafer och utveckling 

Utvecklingskurvan för trädbränslen i värmeverk studerades, utdraget från Energimyndighetens 

publicering [99]. Utvecklingstiden var 2005 till 2015 där mätpunkterna motsvarar respektive 

års kvartalspriser, vilket ses i Figur 13. I diagrammet visas även utvecklingen för frästorv men 

då torv inte undersökts är detta irrelevant. 

 

Figur 13. Prisutveckling i kr/MWh för trädbränslen samt torv vid användning i värmeverk 

uppdelat efter kvartal under perioden 2005 – 2015 [99]. 

Från grafen i Figur 13 kunde prisutvecklingen över tio år studeras och det gick även att se 

skillnad i prisuppgift mellan kvartalsperioderna. Denna skillnad berodde, liksom i Tabell 15, 

på årstider och väderväxlingar under åren. I övrigt noterades att majoriteten av råvarorna inte 

hade haft någon stor utveckling men samtliga hade ökat i pris från första mätningen i första 

kvartalet 2005 till sista kvartalet 2015. 
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Bioplast 

Som fokusområde för bioplast valdes PLA (Polylaktid). 35% av marknaden för bionedbrytbara 

plaster består av PLA [76], men efterfrågan på PLA är hela 60% av marknaden [77]. Det 

snabbast växande marknadssegmentet är 3D-printning, med ett CAGR på 25% från 2014 till 

2020.  

Tabellvärden och data 

För att jämföra råvaror för produktion av 1 kg PLA studerades en tabell, se Tabell 16. 

Tabell 16. Jämförspris för råmaterial för produktion av 1 kg PLA [76]. 

Råmaterial Kvantitet [kg] Pris per kg Total råmaterialkostnad 

Majs 2,5 0,202 0,505 

Socker 1,5 0,426 0,639 

Kassava 1,7 0,270 0,460 

Kostnaden och priset visas inte i en valuta, utan är jämförelsetal sinsemellan. Detta innebär att 

socker är dyrare i förhållande till kassava som är näst dyrast, och majs är billigast. Dock krävs 

mer majs än kassava, och mer kassava än socker, för att producera 1 kg PLA. Totalt sett är 

kassava som råmaterial för 1 kg PLA billigast och majs dyrast enligt denna statistik, men priset 

varierar vilket visas senare i bilagan.  

Priset för PLA varierar med dess tjocklek. Pris för PLA med några olika färger och tjocklekar 

presenteras nedan i Tabell 17. 1 USD (amerikanska dollar) motsvarade 8,15872 kr den 12 maj 

2016 [2], vilket skulle innebära att det lägsta kilopriset (för PLA med diameter 3mm) var ca 

169 kr, och för diameter 1,75mm ca 211 kr. 

Tabell 17. Diameter, färg, vikt, pris och kilopris för PLA [101]. 

Material Diameter 

[mm] 

Färg Vikt 

[kg] 

Pris    

[USD] 

Kilopris 

[USD] 

PLA 

3,00 Orange 

2,50 51,76 20,70 

3,00 Ljusgrön 

3,00 Vit 

3,00 Gul 

3,00 Röd 

PLA 

1,75 Lila 

1,00 25,88 25,88 

1,75 Silver 

1,70 Gul 

1,70 Röd 

1,70 Svart 

1,75 Blå 

1,70 Vit 

http://www.supply3dpla.com/cgi-bin/PLAshop/commerce.cgi?product=PLA_3.00_mm&cart_id=1332702506.168
http://www.supply3dpla.com/cgi-bin/PLAshop/commerce.cgi?next=9&cart_id=1332698269.255&product=PLA_1.75_mm
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Priset för 1 ton majs var den 12 maj 2016 151,67 USD, vilket med tidigare använd valutakurs 

blir 1 237,43 kr/ton eller ca 1,24 kr/kg [102]. För socker var priset 0,1698 USD per pound [103] 

där 1 pound motsvarar 0,4536 kg [104]. Med tidigare använd valutakurs ges då ett kilopris på 

3,05 kr/kg. Thailand står för 80% av världsmarknaden för kassava men har haft problem med 

väder och skadedjur vilket gör att priserna kraftigt ökat från 410 USD till 630 USD per ton 

vilket ger ett svenskt kilopris på 3,34-5,14 kr/kg. 

Med kvantiteterna från Tabell 16 och prisinformationen om de tre råvarorna sammanställs 

Tabell 18, där totalkilopriset för PLA för de olika råvarorna med aktuella valutakurser visas. 

Tabell 18. Totalkilopris för PLA gjort av majs, socker och kassava med aktuella valutakurser. 

Råvara Kvantitet för 1kg PLA [kg] Kilopris [kr/kg] Totalpris [kr/kg] 

Majs 2,5 1,24 3,10 

Socker 1,5 3,05 4,58 

Kassava 1,7 3,34-5,14 5,77-8,74 

 

Biogas 

Konsumentpriset på biogas för fordon låg den 11 maj 2016 på 16,91 kr/kg genomsnittligt i 

landet, att jämföra med bensinpriset på 13,07 kr/l [105]. Då 1 Nm3 biogas väger cirka 0,75 kg 

innebär det ett pris på 12,68 kr/Nm3 [106].  

På grund av skillnaden i energiinnehåll mellan biogas och bensin krävs en omräkningsfaktor 

jämföra dess priser. Biogas har omräkningsfaktor 1,1 vilket gör att ett pris på 12,68 kr/Nm3 

motsvarar ekvation (8) 

 
12,68

11,53
1,1

   (8) 

som ger 11,53 kr per liter bensinekvivalent [97]. 


