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Metanol och etanol ur träråvara - Huvudrapport

En värdering av biobaserade alkoholers inbördes konkurrenskraft

Sammanfattning

Den svenska träbränslebasen är betydande och beräknas vid sidan av dagens uttag år
2010 uppgå till nivån 75 TWh/år. Träråvara kan omvandlas till alkoholerna metanol
eller etanol och som sådana nyttjas som bensin- och dieselersättande drivmedel eller -
komponenter.

Denna jämförelse av kostnaderna för tillverkning av metanol och etanol från 250 000
ton TS träråvara med dagens eller näraliggande teknik visar att metanol kan tillverkas
för ca 2 kr/l (ca 450 SEK/MWh) och etanol för ca 4,85 kr/l (ca 825 SEK/MWh).
Dagens världsmarknadspriser ligger på ca 1 kr/1 för metanol och 2,60-2,80 kr/l
etanol.

Investerings- och driftkostnader för de två anläggningstyperna skiljer sig inte åt
markant. Investeringen i metanolanläggning är ca 20 % högre för metanol medan
drift- och underhållskostnaderna är drygt 20 % högre för etanol.

Förklaringen till den betydande skillnaden i tillverkningskostnad är i stället primärt
skillnaden i alkoholutbyte och sekundärt skillnaden i totalverkningsgrad. Värderingen
av biprodukter, särskilt Iigninbränsle från etanolprocessen, är också betydelsefull.

Ubytet av metanol från träråvara är ca 47 vikts-% men av etanol endast ca 17
vikts-%, vilket i energitermer motsvarar ca 58 respektive 28 % av träråvarans



energiinnehåll. Detta förklaras av att i metanolfallet allt kol i råvaran - exklusive det
som åtgår som erforderlig processenergi och förluster bl a i form av koldioxid -
omvandlas till metanol. I etanolfallet är det endast det kol i råvaran som kan brytas
ner till jäsbart socker - hexoser, utgörande ca 15 % av råvaran - som delvis
omvandlas till etanol. Ca 1/3 av detta kol går dessutom förlorat som koldioxid i
jäsningsreaktionen. Resten av råvarans kol - exklusive det som åtgår som erforderlig
processenergi och förluster - går till den bränslefraktion, ligninbränsle, som utgör ca
1/3 av råvaran.

Energiförbrukning och förluster i tillverkningsprocessen utgör i metanolfallet ca 20 %
och i etanolfallet ca 30 %.

Produktionskostnadskalkylernas känslighet kan illustreras med följande exempel:

En sänkning av råvarupriset från 120 till 50 SEK/MWh sänker produktionskostnaden
för metanol med ca 50 öre/1 och för etanol med 1,5 kr/l. En halvering av fjärrvärme-
värdet (pris eller tid) ökar kostnaden för metanol med ca 20 öre/l och ett 0-värde
betyder drygt 40 öre/l. Sänkning av ligninbränslets värde med 50 kr/MWh betyder att
etanolkostnaden ökar med ca 45 öre/l.

Alkoholerna kan användas som drivmedel på flera olika sätt; som blandningskompo-
nenter och som renbränslen. Studien konkluderar att det finns kvalitetsskillnader
mellan alkoholerna som kan inverka på körbarhet, emissionsbild och som påverkar
alkoholernas värde.

Bland osäkerheter som fordrar fördjupade studier kan särskilt framhållas frågan om
hälsoaspekter på metanolens högre formaldehydutsläpp vid användning som motor-
bränsle, total miljö- och hälsopåverkan av etanolavgaser samt ligninbränslets even-
tuella innehåll av föroreningar och därmed dess användbarhet och värde.

Frånsett dessa och ytterligare några osäkerheter bedöms etanolens mervärde över
metanol till mindre än 0,5 kr/l, dvs långt mindre än skillnaden i tillverkningskostnad.

Båda alkoholerna har sitt högsta värde som eterråvara/låginblandningskomponent i
bensin och sitt lägsta värde som dieselersättning.
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Methanol and ethanol from lignocellulosic Swedish wood fuels

Comparison of the costs of alcohols from biomass

Summary

Swedish wood fuel has a considerable volume and, apart from the utilization today, its
use in year 2010 is estimated to amount to 75 TWh/year. Wood fuel can be converted
to the alcohols methanol or ethanol and, such as, can be utilized as fuels or
components capable of replacing petrol or diesel.

This comparison of costs in producing methanol and ethanol from 250 000 tonnes DM
of wood fuel using technology available today, or similar levels of technology, shows
that methanol can be produced for about 2 SEK/1 (about 450 SEK/MWh) and ethanol
for about 4.85 SEK/1 (825 SEK/MWh). The world market price today is around 1
SEK/1 for methanol and 2.60-2.80 SEK/1 or ethanol.

Investment and production costs for the two types of production plants do not differ to
any particular extent. The investment cost in the methanol plant is about 20 percent
higher, whereas production and maintenance costs are more than 20 percent higner for
ethanol.

The explanation of considerable difference in production costs is, instead, primarily
the difference in alcohol yield and econdarily the difference in the total efficiency.
The valuation of secondary products, particularly lignin fuel form the ethanol process,
is also important.



Wood fuel yields about 47 percent by weight of methanol but only about 17 percent
by weight of ethanol, which in energy terms means 58 and 28 % respectively of the
wood energy content. This is because, in the case of methanol, all carbon in the raw
material, excluding the amount consumed as process energy and losses, i.a. as carbon
dioxide, is converted into methanol. In the case of ethanol, it is only the carbon in the
raw material that can be degraded into fermentable sugar - hexoses, making up about
15 % of the raw material - that is partly converted into ethanol. About one-third of
this carbon is also lost as carbon dioxide in the fermentation process. The rest of the
carbon in the raw material - excluding the amount required for process energy and
losses - goes to the fuel fraction, lignin fuel, that makes up about one-third of the raw
material.

Energy consumption and losses in the production process are about 20 % for methanol
and 30 % for ethanol.

The sensitivity of the calculations of production costs can be illustrated by the
following example: A decrease in the raw material price from 120 to 50 SEK/MWh
will reduce the production cost for methanol by about 0.50 SEK/1 and by 1.59 SEK/1
for ethanol. A reduction of the district heating value (price or time) by half will
increase the cost for methanol by 0.20 SEK/1 and a 0-value implies slightly more than
0.40 SEK/1. A reduction in the price of lignin fuel by 50 SEK/MWh will lead to an
increase in the cost of ethanol by about 0.45 SEK/1.

The alcohols can be used as propellant fuels in several different ways as admixture
components or as pure fuels. It is concluded that therer are quality differences
between the alcohols that can influence the driving capacity, emissions and which also
affect the value of the alcohols.

Among the uncertainties that particularly require more penetrating studies are
questions dealing wigh health aspects related to the higher emissions of formaldehyde
when used as an engine fuel, total environmental and health influence of ethanol
emission, and the contents of pulluting substances in lignin fuel that affect its range of
use and its value.

Apart from th^se and other uncertainties, the added va'ue of ethanol over methanol is
assessed to be less than 0.5 SEK/1, i.e. far lower than the difference in production
costs.

Both alcohols have their highest value as raw materials for ether production/flow
admixture components in petrol and their lowest value as replacements for diesel.



FORORD

Vattenfall har sedan 70-talet bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete inriktat på
bioenergi. Vattenfall äger och driver dessutom biobränsleeldade anläggningar som
producerar värme och värme/el.

Vattenfalls utvecklingsinsatser inom bioenergiområdet bedrivs sedan 1989 i
projektform och fr o m 1994 har Vattenfall Utveckling AB det samlade ansvaret
för genomförandet av Projekt Bioenergi. Det övergripande målet för projektet är
att klarställa bioenergins möjliga roll inom Vattenfalls framtida affärsverksamhet.
För att få underlag till en sådan bedömning analyseras hela bioenergisystemet, från
bränsleproduktion till slutlig användning.

LRF/SLR-medlemmar förfogar över större delen av den svenska åkermarken.
Effektivisering i kombination med relativt låga världsmarknadspriser leder vid
oförändrad produktionsinriktning till att arealbehovet inom jordbruket minskar.
Betydande arealer skulle därför, utan att livsmedelsförsörjningen äventyras, kunna
användas för odling av biobränslegrödor.

Mot denna bakgrund har ett flerårigt samarbetsavtal tecknats mellan Vattenfall och
LRF/SLR. Samarbetet syftar till att utveckla och demonstrera metoder och system
för att åkerbränslen skall bli praktiskt, ekonomiskt och miljömässigt möjliga att
använda för produktion av värme och kraft.

Utvecklingsarbetet bedrivs dels av specialister inom respektive företag och
dessutom av forskare vid högskolor samt konsulter.

Resultat från verksamheten redovisas bl a i rapportform. Denna rapport jämför
kostnaderna för tillverkning av biobaserad metanol och etanol utgående från
nuvarande eller nära tillgänglig teknikstatus.

Vattenfall - LRF/SLR juni 1994

Karin Widegren-Dafgård J Erik Herland
Vattenfall AB LRF
Projekt Bioenergi
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FÖRFATTARNAS FORORD

Föreliggande rapport redovisar utredningsarbete som utförts på uppdrag av NUTEK,
Stiftelsen Lantbruksforskning och Vattenfall AB .

Arbetet har bedrivits i ett samarbetsprojekt mellan följande företag och kontaktpersoner:

Atrax Energi AB Nils Elam, projektledar:
Vattenfall Utveckling AB Clas Ekström
TPS, Termiska Processer AB Erik Rensfelt
Skandinavisk Kemiinformation AB Anders Östman

Det ursprungliga förslaget innefattande även ctudier beträffande utvecklingspotentialerna för
de studerade tillverkningsteknikerna. Beställarna beslöt emellertid att dela upp projektet i
två etapper och att inledningsvis endast tillgänglig eller nära tillgänglig teknik skulle
behandlas. Frågor om utvecklingspotentialer överfördes till en planerad andra etapp.

Arbetet inleddes i september 1993 och en lägesrapport lämnades 93.12.01 i form av en
presentation i Miljövårdsberedningen. En redovisning och diskussion av ett slutkoncept till
rapporten genomfördes 94.02.11 med beställarna. Därvid framkomna synpunkter har
inarbetats i denna slutrapport.

Från utredarnas sida vill vi tacka beställarrepresentantema för värdefulla synpunkter under
arbetets gång. Vi vill också understryka angelägenheten av att den andra utredningsetappen
snarast genomförs. Utan en sådan framtidsbedömning finns risk att resultaten av före-
liggande utredning leder till felaktiga slutsatser beträffande den potentiella konkurrens-
situationen på sikt mellan de två alkoholerna.

Som projektledare vill jag också framföra ett tack till övriga medverkande i projektet för ett
konstruktivt och positivt samarbete.

Göteborg i mars 1994

Nils Elam



SAMMANFATTNING

Denna utredning är inriktad mot frågeställningen:

Om dagens bilbränslen skall ersättas - helt eller delvis - med alkoholer från
tråråvara, vilka faktorer talar då för eller emot metanol respektive etanol vid en
inbördes jämförelse och vilka affärsförutsättningar skulle en sådan tillverkning arbeta
under ?

Det skall således understrykas att utredningen inte primärt behandlar frågor om generella
eller specifika för- och nackdelar med de två alkoholerna som drivmedel eller driv-
medelskomponenter. Det är i stället frågor om produktionen av de två alkoholerna från
träråvara och de affärsmässiga förutsättningarna därför som är de centrala i denna
utredning.

HUVUDRESULTAT

Per utvunnen kvantitet alkoholprodukt från träråvara är produktionskostnaderna för
metanol avsevärt lägre än för etanol:

TABELL 1: Produktionskostnader exkl kapitalkostnad

SEK/KG
SEK/L
SEK/MWH

METANOL

1,25
0,99
226

ETANOL

3,28
2,60
442

MEOH/ETOH
KVOT

2,6
2,6
2,0

TABELL 2: Produktionskostnader inkl kapitalkostnad

SEK/KG
SEK/L
SEK/MWH

METANOL

2,48
1,96
447

ETANOL

6,14
4,85
826

MEOH/ETOH
KVOT

2,5
2,5
1,8

Anledningen till den avsevärda skillnad i produktionskostnad som framgår av ovanstående
tabeller är i hög grad att alkoholutbytet är väsentligt olika för de två alkoholerna. För etanol
ligger det praktiska utbytet - med dagens teknik - på ca. 17 vikts- %, medan det för metanol
är ca 47 vikts- %.

En viktig orsak till dessa utbytesskillnader är att vid metanoltillverkning allt kol i råvaran -
exklusive det som åtgår som erforderlig processenergi samt förluster - kan omvandlas till



alkohol. I etanoltillverkningen är det endast det kol i råvaran som kan brytas ner till
jäsbart socker - hexoser - som delvis omvandlas till alkohol.

I jäsningsprocessen omvandlas 1/3 av kolatomerna i sockret inte till alkohol utan till
koldioxid. I viktstermer innebär detta att koldioxidförlusten är ungefär lika stor som
mängden bildad etanol. Resten av råvaran - exklusive det som åtgår som erforderlig
processenergi och förluster - omvandlas till bränslen. Detta innebär att en eventuell ökning
av alkoholutbytet, genom den samtidiga CO2-bildningen, medför mer än motsvarande
minskning av ligninbränsleprodukt. Optimum styrs av värderelationen mellan etanol och
biprodukt varför en höjning av etanolutbytet inte alltid ger den lönsamhetsförbättring kunde
förväntas.

TILLGÅNG PÅ RÅVARA OCH PRODUKTIONSPOTENTIAL

Den svenska skogen representerar en betydande energiresurs. Enbart den kvantitet som
utgörs av avverknings- och gallringsrester, rötskadat virke samt biprodukter från sågverk
beräknas år 2010 utgöra 60-65 TWh. Härtill kommer en potential för energiskogsodling
(salix) med ca 15 TWh (250 - 300.000 ha) eller totalt 75-80 TWh. Detta kan jämföras med
transportsektorns energianvändning som för närvarande är ca 82 TWh.

Mot bakgrund av strävan att miljöanpassa transportsystemet och minska transportsektorns
olj3beroende är det intressant att undersöka förutsättningarna för att utnyttja skogsenergi-
resursen för drivmedelsområdet. Alkoholerna metanol och etanol är härvid av speciellt
intresse eftersom de med större eller mindre komplikationer (beroende på formen för
användning) kan nyttjas som drivmedel i otto- och dieselmotorer.

Omvandlingen av träenergi till alkoholer är energikrävande. Omvandlingen är vidare
begränsat selektiv; dvs en betydande del av råvarans energiinnehåll omvandlas inte till
alkohol utan binds i biprodukter som samproduceras med alkoholerna. De utvinningsbara
mängderna alkohol representerar därför betydligt mindre energi än vad som finns bundet i
råvaran. Trots detta kan alkoholer från träråvara på viss sikt komma att utgöra en betydande
andel av transportsektorns energibehov i Sverige. Detta illustreras av nedanstående tabell:

TABELL 3: Utbyten och verkningsgrader vid max (75 TWh) utnyttjande av
trädbränslen år 2010 (exkl övertillväxt)

ETANOL

METANOL

MILJ.TON
ALKOHOL

2,85

7,83

TWh
ALKOHOL

21,2
(28 %)
43,5
(58 %)

TWh
BIPRODUKT

34,7
(Ligninbränsle)
21,3
(Fjärrvärme)

TILLF.
ENERGI
TWh
(exkl.el)
75

75

NYTTIGGJORD
ENERGI
TWh(%)

55,9(74,5%)

64,8 (86,4%)

Nuvarande drivmedelsförbrukning:
Nuvarande fjärrvärmeanvändning:
Nuvarande skogsbränsleanvändning:

80 Twh
36,5 TWh
15 Twh



TEKNIK FÖR TILLVERKNING AV ALKOHOL FRÅN TRÄRÅVARA

Tillverkningsmässigt skiljer sig de både alkoholerna väsentligt från varandra.

Metanol tillverkas från träråvara i två steg; först en förgasning till s.k. syntesgas, dvs en
blandning av kolmonoxid (CO) och vätgas (H2), och från denna gasblandning en syntetise-
ring till metanol.

Etanol tillverkas likaledes i två steg; först en nedbrytning av råvaran medelst hydrolys med
utvinning av jäsbara sockerarter ur hydrolysatet följt av jäsning av sockret till etanol samt
avslutande destination.

METANOL FHAN VEDRAVARA

PR I NCI PFLOOESSCH&IA

YWC*VA» uitt limn

ETANOL FRÅN VEORiVARA

PRINCIPFLODESSCH&tA

Figur 1 Figur 2

Vare sig för metanol eller etanol finns färdigutvecklad, modern träråvarubaserad process-
teknik som kan kategoriseras som beprövad. Processvägarna är dock väl kända och flera av
delprocesserna representerar etablerad teknik. De områden som fordrar utveckling och/eller
demonstration är i första hand för metanol förgasnings- och gaskylnings-/gasreningsstegen
och för etanol hydrolysstegen. Syntetiseringen av syntesgas till metanol är identisk med
etablerad teknik för framställningen från naturgas. Likaledes är jäsning och destination i
etanolprocessen identisk med beprövad teknik för etanoltillverkning från t.ex. spannmål.
Det är sålunda de träråvarurelaterade delprocesserna som kräver ytterligare utveckling.

Skillnaderna i fabrikation svag förklarar de avsevärda skillnader i utbyte, biproduktkvalitet
och -mängd som föreligger.



Som framgår av nedanstående figurer kan ur samma mängd råvara utvinnas ca 3 gånger
mer metanol än etanol. I energitermer är metanolutbytet ungefär dubbelt så stort som för
etanol. Även den totala energiverkningsgraden är högre för metanolproduktion; ca 10
procentenheter.

ALKOHOL FRÄN TRÄRÅVARA

MATERIALBALANS

117.300 TON
C630 GWh}

FL\LRF\MVBILD15

RÅVARA
250.000 TON TS

LIGNINBRANSLE

81.200 TON

C52Q GWhJ
82 11 38

ATfiAX Er*HGI AB

Figur 3: Materialbalanser för tillverkning av metanol och etanol ur träråvara



ALKOHOL FRÅN TRÄRÅVARA
ENERGIBALANSER

METANOL ETANOL
GWh

RÅVARA
— 1 .125

ELKRAFT
- - 6 4

FÖRLUSTER—18*

— 219 GWh

FJÄHRVÄH/E--27S

- - 3 2 0 GWh

METANOL—55*

— 650 GWh

GWh

FÖRLUSTER—29*

— 3 3 7 GWh

LIGNIN-

BRANSLE - 4 4 *

—SZO CWh

ETANOL— 27X

316 GWh

RÅVARA

— 1.125

ELKRAFT
—5D

TILLFORD
1.189 G*h

LTTVUNNEN E(€RGI

FL\LRF\MVBILD6

TILLFORD ENERGI
1.175 GWh 93.11,28

ATRAX ENERGI AB

Figur 4: Energibalanser för tillverkning av metanol och etanol ur träråvara

INVESTERINGAR

En gängse uppfattning är att etanoltillverkning är en teknik som är väl lämpad för småskalig
tillämpning medan metanolproduktion för ekonomi kräver storskaliga anläggningar. En
bakgrund till denna uppfattning kan vara att ekonomin i metanoltillverkning från naturgas
har betydande skalfördelar och att därför sådana anläggningar byggs allt större. Etanol-
tillverkningens skalekonomi skulle vara mindre uttalad eftersom parallellisering av enheter
ganska snart tillgrips vid kapacitetsökning.

För att minimera eventuella skillnader i skalekonomi har i denna utredning som bas för
jämförelsen valts "lika stora anläggningar" med avseende på råvaruanvändningen.
Därigenom elimineras i stort sett kostnadsskiljande råvarutransporter från kalkylerna. Den
valda anläggningsstorleken är baserad på ett råvaruintag på 250.000 ton TS träråvara.

För denna kapacitet har investeringen för en metanol- respektive en etanolanläggning upp-
skattats enligt nedanstående tabell:
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TABELL 4: Investeringar

INVESTERINGAR
250.000 TON TS/AR

TRÄRÅVARA

RÄVARUMOTTAGNING
LAGER
PROCESSER
BIPRODUKT- OCH
HJÄLPSYSTEM
BYGGHERRE-
KOSTNADER 10 %
RANTA UNDER
BYGGTIDEN
UPPSTARTKOSTNADER
OFÖRUTSETT OCH
OSPECIFICERAT
TOTALT

METANOL
35

600
265

90

110

40
90

1230

ETANOL
35

360
370

75

90

40
75

1045

Det måste här understrykas att ifrågavarande anläggningstyper ej finns uppförda i
fullskalestorlekar varför det finns en betydande osäkerhet om vilka faktiska investerings-
nivåer som gäller i båda fallen. De ovan redovisade investeringsbedömningarna skall därför
i första hand ses i relation till varandra. Den redovisade skillnaden bedöms ha en för
föreliggande ändamål acceptabel noggrannhet. När det gäller absolutnivån måste dock
framhållas att precisionen i bästa fall är på nivån +/- 25 %.

Som framgår av tabellen bedöms investeringen för en metanolanläggning i vald storlek
ligga ca 20 procent högre än för motsvarande etanolanläggning. De väsentliga skillnaderna
ligger i processinvestering, där etanolprocessen bedömts kosta ca 60 procent av metanol-
processen, samt i biprodukt- och hjälpsystem, där etanolanläggningen p.g.a. främst
investeringarna i ligninbränsletork, ångpanna och metanjäsning bedömts vara ca 40 procent
högre.

De i tabellen ovan redovisade totala investeringarna ligger högre än vad som ofta redovisas
i litteraturen. Bland anledningarna till detta är att här inkluderats s.k. byggherrekostnader
såsom förprojekteringar, ev. markbearbetning, framtagning av projektspecifikationer och
anbudshandlingar, miljö- och tillståndsfrågor, byggherrekontroll, uppbyggnad och utbild-
ning av organisation, idrifttagning, ränta under byggnadstiden, etc. Kostnader av dessa slag
finns i alla projekt men inkluderas sällan i publicerade investeringskalkyler.
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Investeringen per kg resp. kWh alkohol samt kg råvara framgår av följande tabell:

TABELL 5: Investering per kg alkohol, kWh och kg råvara

Metanol

Etanol

Investering
per kg
torr råvara

4,92
kr/kg
4,18
kr/kg

Investering
per kg
alkohol

10,46
kr/kg
24,40
kr/kg

Investering
per kWh
alkohol

1,89
kr/KWh

3,29
kr/KWh

PRODUKTIONSKOSTNADER

Kalkylförutsättningar

För varje kalkylresultat är valet av förutsättningar avgörande. De för de följande
produktionskostnadskalkylerna använda förutsättningarna redovisas i tabell 6 nedan. Valet
att förutsättningar har gjorts utifrån bedömningar av realistiska kostnader i Sverige kring
sekelskiftet, men i 1992 års penningvärde. Bakgrunden till valet av förutsättningar redo-
visas i huvudtext och bilagor. Förutsättningarnas betydelse för kalkylresultatet illustreras av
känslighetsanalyser.

TABELL 6: Kalkylförutsättningar för produktionskostnader

RÅVARA: TRÄFLIS å 120 SEK/MWh;
50 % TS; FRITT FABRIK

INKÖPT ELKRAFT: 300 SEK/MWh

INTAKT FÖR
FJÄRRVÄRME:

INTÄKT FÖR
LIGNINBRÄNSLE:

KAPITAL-
KOSTNADER:

DRIFTTID:

200 SEK/MWh

170 SEK/MWh

11,7 % (8 % REALRÄNTA;
15 ÅRS AVSKRIVNING)

8000 TIMMAR/ÅR

Med dessa förutsättningar och beräknade investeringsnivåer på ca 1000 MSEK och 1200
MSEK för etanol- respektive metanolfabriker med kapaciteten 250.000 ton TS träråvara blir
baskalkylerna följande:
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TABELL 7: Produktionskostnader

Träråvara,
250.000 ton TS/år
Biprodukter
-Värme
- Ligninbränsle
Råvara-Biprodukt
Drift och underhåll
Kapitalkostnad*
Totalt

Metanol, 149.000 m-Vår
MSEK/årSEK/Iiter

135.0

-64,0

71,0
75,2
145,0
291,2

0,91

-0,43

0,48
0,50
0,98
1,96

Etanol, 54.000 m3/år
MSEK/årSEK/liter

135,0

-88,4
46,6
92,5
123,6
262,6

2,49

-1,63
0,86
1,71
2,28
4,85

Inkl. ränta [-4 rörelsekapital (se Bilaga 2 respektive 3).

De ovan visade kostnadsrelationerna mellan alkoholerna utgår från angivna kalkylförut-
sättningar och relationerna påverkas givetvis av förändringar av dessa.

I denna studie är framför allt frågan om skillnaden i produktionskostnad mellan de två
alkoholerna som är av intresse.

I basfallet är produktionskostnaderna för metanol och etanol 1,96 kr/l respektive 4,85 kr/l,
dvs en skillnad på ca 2,90 kr/l. Känslighetsanalyser visar hur förändringar i olika
parametrar påverkar produktionskostnaderna. Den mest betydelsefulla faktorn är råvaru-
priset, men inte ens om råvarupriset sätts till 0 för etanolfallet kommer produktions-
kostnaden ner till metanolkostnad per liter och endast strax under per energienhet.

MOTORALKOHOLER SOM DRIVMEDEL

Alkoholer kan användas

som drivmedel i ren form - renalkoholdrift,
som betydande komponent i bensin eller diesel: blandbänsle,
som begränsad tillsats till de konventionella drivmedlen: låginblandning,

- som råvara/halvfabrikat för tillverkning av modifierade
drivmedel i form av etrar(MTBE/ETBE) eller estrar(RME/REE).

Metanol och etanol är två till egenskaper likartade alkoholer. Deras egenskaper som
drivmedel eller drivmedelskomponenter är därför också närliggande, men det finns "grad-
skillnader" mellan dem. Dessa skillnader i kemiska och fysikaliska egenskaper blir särskilt
tydliga vid blandning med bensin och diesel.

Vid utnyttjandet av alkoholerna som råvara för eter- eller estertillverkning tenderar
skillnaderna mellan alkoholerna att reduceras, eftersom slutprodukterna MTBE och ETBE
respektive RME och REE från användningssynpunkt är mera närliggande.
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För utnyttjande av alkoholerna som drivmedel i ren eller nästan ren form fordras väsentligt
modifierade motorer. Förutsatt att sådana (nya) motorkonstruktioner utformas med hänsyn
till respektive alkohols egenskaper blir även i det fallet alkoholemas egenskapskillnader av
mindre betydelse. Vid användning av renalkohol i dagens (modifierade) motorer och/eller
vid användning av dem tillsammans med tändtillsats i bränslet kan däremot skillnader
mellan metanol och etanol bli betydelsefulla.

Användning som renalkoholer

Användning av alkoholer i ren eller nästan ren form kan bli aktuell på något längre sikt
såväl i otto- som dieselmotorer. I båda fallen fordras väsentliga modifikationer av dagens
motorer, åtminstone för att uppnå någorlunda optimala förhållanden. Detta gäller kanske
särskilt otto-motorn. I dieselmotorn används alkohol med tillsats av tändförbättrare redan
idag som dieselersättningsbränsle i begränsad omfattning.

För otto-motorn är utvecklingsvägarna bl.a. "Fuel Flexible Vehicles" (FFV) och olika
varianter av hybriddrift.

Användning som blandningskomponent

Bensinkomponent

Det kan antas att låginblandning av oxygenater i bensin framgent i hög grad kommer att ske
i form av etrar eftersom det användningssättet har klara tekniska och logistiska fördelar
jämfört med låginblandning i form av alkohol. De skillnader som föreligger mellan
alkoholerna vid låginblandning i bensin (ångtryck, flyktighet m.m.) kan därför i stort sett
bortses från.

Som eterkomponent har etanol fördelen att den förbrukar något mindre isobuten än
metanol. En något större mängd eter kan därför tillverkas om tillgången på isobuten ar
begränsande. Etanol är dock dyrare än isobuten. ETBE har också något bättre egenskaper
som bensinkomponent än MTBE. Värdeskillnaden torde dock begränsas till någon eller
några få 10-öringar per liter, dvs avsevärt mindre än skillnaden i produktionskostnad för
alkoholerna från vedråvara.

Dieselkomponent

Försök pågår bl.a. i Sverige att utnyttja alkoholer som låginblandningskomponent
(15-20 %) i diesel i form av emulsioner. Eftersom data i tillräcklig omfattning från dessa
försök ännu inte föreligger kan potential för och effekter av sådan användning av alkoholer
ännu inte värderas.

Vidare experimenteras med estrar av vegetabiliska oljor, dvs produkter som framställs
genom kemisk reaktion mellan alkoholer och sådana oljor t.ex. estrarna av rapsolja RME
och REE. Marknadspotentialen för dessa typer av drivmedel måste betraktas som
begränsade även om de kan få betydelse som nischbränslen för speciella applikationer. Då
dessa typer av drivmedel knappast kan skapa underlag för uppbyggnad av en inhemsk
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träråvarubaserad alkoholindustri behandlas de ej vidare i denna rapport.

ALKOHOLERNAS VARDE SOM DRIVMEDEL

Ovanstående framställning vi^ar att metanol har klara fordelar jämfört med etanol när det
gäller framställningskostnader och utbyten från träråvara. Frågan blir då om den högre
kostnaden för tillverkning av etanol kan kompenseras av ett motsvarande högre värde vid
användningen av etanol som drivmedel.

I denna rapport diskuteras detta under följande rubriker:

Kan skillnader i emissionshänseende påverka bilden ?

Kan skillnader i körbarhetshänseende påverka bilden ?
Kan skillnader beträffande hanteringen, säkerhet m.m.
påverka bilden ?

Kan skillnader i beskattning eller förändringar på världsmarknaden för alkoholer
påverka bilden ?

Rapportens slutsatser utifrån dessa frågeställningar är att det finns några viktiga skillnader
vad gäller användningen av de två alkoholerna som drivmedel.

Exempel härpå är:

eventuella skillnader av enskilda komponenter i avgaser (t.ex. aldehyder), där
kunskapen ännu är ofullständig,

marknadsstrukturen och möjligheterna alt avsätta produktionen på alternativa
marknader,

framtida eventuella skillnader i beskattning som kan styra användningen till den ena
eller andra alkoholen.

Andra skillnader bedöms med bred marginal kunna hanteras medelst tekniska, administra-
tiva eller andra åtgärder inom ramen för skillnaden i produktionskostnader.

KAN DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN AV ALKOHOLTILLVERKNINGEN
PÅVERKA BILDEN ?

Den tekniska utvecklingen för alkoholtillverkning från träråvara kan förändra den inbördes
kostnadsrelationen. Denna fråga avses bli föremål för en påföljande utredningsetapp och
behandlas i denna studie endast översiktligt.

7Jroduktionskostnaderna och deras känslighet för olika parametrar diskuteras i denna
rapport. Därav torde framgå att väsentliga skillnader fordras för att markant förändra
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produktionskostnadsrelationen mellan de två alkoholerna.

Tre alternativa, eller i bästa fall samverkande huvudvägar kan identifieras med vars hjälp
relationen kan påverkas, nämligen:

Ny eller förbättrad processteknik
Integration med annan verksamhet i kombinat
Väsentligt ändrad biproduktvärdering

Fördjupade studier gällande dessa frågor synes angelägna.

KAN SKILLNADER I BESKATTNING ELLER MARKNADSMASSIGA
SKILLNADER PÅVERKA BILDEN ?

Alkoholernas alternativvärden

För alkoholerna kan framräknas ett tekniskt alternatiwärde motsvarande det värde en
alkohol har för en köpare eller användare relativt priset på de konventionella drivmedlen
eiler blandningskomponenter. Dessa alternatiwarden diskuteras hämedan.

För en köpare kan alkoholer ha ett värde som är högre än det tekniska alternatiwärdet
relativt andra, konventionella drivmedel. Sådana "extravärden" kan tänkas uppstå av
marknadsföringsskäl eller av (miljö-)politiska skäl. Detta slag av möjliga "övervärden" kan
inte beräknas och behandlas ej i denna utredning.

Alkoholernas värde som drivmedel beror i hög grad på beskattningen av bensin och diesel
men också i viss mån på hur de används. Vid låginblandning eller som råvara för
framställning av etrarna MTBE eller ETBE är energiinnehållet av mindre betydelse. Bensin
och diesel prissätts och beskattas på volym- eller viktsbas och en begränsad inblandning av
alkohol eller etrar påverkar inte grunden för prissättning.

Vid användning av alholerna i ren form däremot blir energiinnehållet av betydelse och
prissättningen sker på energibas.

En liter bensin kostar för närvarande på världsmarknaden ca 1 kr/l (175 $/ton). Vid
försäljning i Sverige belastas bensin med skatter av olika slag. Dessa skatter uppgår från
årskiftet 1993/94 till 3,91 kr/l (bensinskatt 3,14 kr/1 + CO2-skatt 0,77 kr/1). Priset vid
pump på ca 7,50 kr/1 innehåller därutöver administrations-och distributionskostnader,
mervärdesskatt och vinst.

För diesel finns 3 miljöklasser med olika skattesatser. För miljöklass 2, som här valts som
jämförelse är skatten 2,56 kr/1 ( dieselskatt 1,30 kr/l + energiskatt 0,302 kr/I + CC>2-skatt
0,957 kr/l).
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Alternativvärde vid låginblandning i bensin

När metanol eller etanol ingår i bensin som låginblandningskomponent belastas de endast
med en skatt på 0,80 kr/l. Jämfört med bensin har de alltså en skattefördel på ca
3,90-0,80 = 3,10 kr/l. Utgående från att alkoholerna vid låginblandning kan säljas till
bensinpris skulle ett teoretiskt värde för alkoholerna vara (högst) bensinens världs-
marknadspris + skattefördelen, dvs ca 1,00+3,10 = 4,10 kr/1. Kostnader för hantering av
en ytterligare komponent, kvalitetsaspekter i form av vattenkänslighet, aggresivitet, ång-
tryck m.m. sänker dock troligen oljebolagens betalningsvilja något.

Alternativvärde som MTBE- eller ETBE-komponent

Metanol respektive etanol utgör tillsammans med isobuten råvaror för tillverkning av
bensinkomponenterna MTBE och ETBE. Dessa komponenter beskattas fullt ut som bensin.
Ingående alkoholer har sålunda i detta fall inga skattefördelar. Etramas värde/pris som
bensinkomponent ligger oftast något över bensinpriset, men värdet på de ingående
alkoholerna bestäms också av priset eller värdet på ingående isobuten. Denna komponents
värde varierar mellan olika raffinaderier och över tiden beroende på alternativ användning.

Det torde dock stå tämligen klart att värdeskillnaden mellan MTBE och ETBE som bensin-
komponent är avsevärt mindre än skillnaden mellan alkoholerna i såväl världsmarknadspris
som i produktionskostnad från träråvara enligt denna rapport.

Det är värt att notera att trots det faktum att alkoholerna som låginblandningskomponenter i
bensin har en skattefördel på ca 3 kr/l relativt då de använts som råvara för MTBE-/ETBE-
tillverkning så väljer oljebolagen för närvarande ändå att utnyttja det senare alternativet.
Bakom detta förhållande finns såväl tekniska som administrativa orsaker som dock ej
analyserats i samband med denna utredning.

Alternativvärde vid låginblandning i diesel

Vid inblandning av alkohol i diesel gäller i dagsläget enligt RSV att alkoholdelen beskattas
med 0,80 kr/1 medan dieseldelen beskattas med bensinskatt, dvs 3,91 kr/l. T.ex. skulle
sålunda en diesel med 15 % etanolinblandning beskattas med 3,44 kr/l, dvs 0,88 kr/1 mer
än diesel utan alkoholinblandning. Dessa skatteregler är nu föremål för utredning och innan
resultatet av denna föreligger kan alkoholvärdet vid inblandning knappast meningsfullt
beräknas.

Alternativvärde som renalkohol

Som renalkohol är etanol helt skattefri medan metanol även i detta fall belastas med
alkoholskatten på 0,80 kr/1. Som ovan påpekats spelar alkoholernas energiinnehåll in vid
ren alkoholanvändning. Metanols energiinnehåll är ca 4,3 Kwh/1, etanols energiinnehåll ca
5,9 KWh/l, bensins energiinnehåll ca 8,7 KWh/l och diesels energiinnehåll ca 9,9 KWh/l.
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Bensinersättning

Utgående från rådande skattedifferenser och skillnader i energiinnehåll blir det teoretiska
värdet för alkoholerna vid renalkoholanvändning (som bensinersättning) då:

Metanol: 4?3/S,7 x (bensins VM-pris + bensinskatt) - 0,8 kr/l, dvs ca 1,63 kr/I.

Etanol: 5,9/8,7 x (bensins VM-pris + bensinskatt), dvs ca 3,33 kr/l.

Dieselersättning

Världsmarknadspriset för diesel var under hösten 1993 ca 175 $/ton eller ca 1,20 kr/l. För
diesel är energiinnehållet ca 9,9 KWh/l och beskattningen (för miljöklass 2) 2,56 kr/l. Det
teoretiska värdet för alkoholerna vid renalkoholanvändning (som dieselersättning) blir då:

Metanol: 4,3/9,9 x (diesels VM-pris + dieselskatt) - 0,8 kr/l, dvs ca 0,83 kr/l.

Etanol: 5,9/9,9 x (diesels VM-pris + dieselskatt), dvs ca 2,24 kr/l.

De beräknade teoretiska altematiwärdena för alkoholerna vid olika användning illustreras i
diagrammet nedan:

i ALKOHOLERS TEORETISKA VÄRDEN VID DAGENS SKATTE-
! SATSER OCH OLJEPRISER j

SEK/LITER

M. 02.22
4TMX ereci AB

SO

Fieur 5: Alkoholernas alternativvärden

Alkoholernas marknadsvärden

Det är egentligen av begränsat intresse att genomföra de ovan redovisade teoretiska
beräkningarna beträffande värdet av metanol och etanol som drivmedel. De beräknade
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altematiwärdena representerar möjligen de takpris en köpare kan vara beredd att betala i ett
utbudsknappt marknadsläge.

Det faktiska värdet för alkoholerna styrs av tillgång och efterfrågan och är därför de priser
som gäller på marknaden. I dagsläget kan vi få dessa genom att titta på vilka priser som
råder på världsmarknaden, såvida vi inte blir så stora köpare att vi därigenom påverkar
världsmarknaden.

Världsmarknadspriserna för metanol och etanol är för närvarande ca 1 kr/1 respektive
2,60-2,80 kr/1. Tillgångs-/efterfrågesituationen för metanol gör att det finns skäl att räkna
med en real prisökning. Här har en prisnivå på 1,30-1,45 kr/l bedömts trolig framemot
sekelskiftet. Någon motsvarande real prisökning på etanol har inte bedömts sannolik.

Metanol på marknaden är fossilbaserad medan den helt dominerande volymen etanol på
marknaden är biobaserad.

Marknadsvärden vid låginblandning i bensin

Etanol har ett antal kvalitetsegenskaper som drivmedel som bedöms vara bättre än
metanolens. Det gäller bl.a. ångtryck, flyktighet, korrosivitet. Det är omöjligt att i absoluta
tal kvantifiera mervärdet eftersom det beror på den enskilde köparens förhållanden och
också varierar med tiden. Som en grov uppskattning har här etanol tillskrivits ett
kvalitetsvärde på 0,25 kr/l.

Med ett metanolvärde, på 1,30-1,45 kr/l värderar vi därmed etanol till 1,55-1,70 kr/l
relativt metanol.

Den (i basfallet) beräknade produktionskostnaden för metanol från träråvara (2,00 kr/I)
ligger avsevärt över såväl dagens som det för sekelskiftet antagna världsmarknadspriset för
(fossil) metanol.

Produktionskostnaden för etanol från träråvara (4,75-5,00 kr/l) ligger på dubbla världs-
marknadsprisnivån.

Dessa pris- och värderelationer illustreras i nedanstående diagram:
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VÄRDE FOR ALKOHOLER V I D LAGIKBLAWNING/ETERTILLV

I RELATION T I L L II*=ORTPBIS OCH PBOO.KOSTNADER
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Marknadsvärden vid renalkoholanvändning

Vid användning av metanol eller etanol som bensin- eller dieselersättning bör värdet
sammanfalla med världsmarknadspriserna plus eventuella tullar och skatter för alkoholerna.
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1. INLEDNING

På senare år har etanol alltmer framstått som huvudalternativet som motoralkohol i Sverige.
T.ex. har det s.k. 120 Mkr-programmet för demonstration av motoralkoholer som leds av
Kommunikationsforsknings-beredningen (KFB) helt inriktats på etanol. Även 45 Mkr-
programmet vid NUTEK för utveckling av processteknik inriktas helt på etanol.

I vår omvärld är metanol den motoralkohol som tilldrar sig störst intresse. Den helt
dominerande användningen av motoralkohol är den som sker i form av MTBE tillverkad
från metanol och isobuten. Den använda metanolen är därvid fossilbaserad, tillverkad från
naturgas, till ett pris under 1 SEK/liter.

I dag sker ingen metanoltillverkning från biomassa.

Etanol tillverkas i begränsad omfattning från fossila, men huvudsakligen från biobaserade
råvaror. Världsmarknadspriset på etanol (95 %-ig) ligger för närvarande på 2,50-3,00
kr/liter, med fossilbaserad kvalitet i övre ändan av intervallet. Absoluterad vara kostar
ytterligare 30-50 öre/liter.

Med de ambitiösa svenska planerna på teknikutveckling och användning av etanol som
drivmedel har det bedömts motiverat att söka etablera teknikläge samt nuvarande och
framtida konkurrensförhållanden mellan de två alkoholerna som drivmedel då biomassa
används se råvara.

Det kan redan inledningsvis noteras att olika råvaror ger väsentligt olika utbyten av de båda
alkoholerna och till olika kostnader. Ju högre (potentiell) C6-sockerhalt en råvara har desto
högre blir etanolutbytet. Detta innebär att sockerrör och sockerbetor är fördelaktiga
råvaror. Träråvara innehåller avsevärda halter av material som inte kan försockras och ger
därför lägre etanolutbyten.

Nedbrytningen (hydrolysen) av t.ex. cellulosa till enkla sockerarter är dessutom kostsam
varför träråvara är en mindre gynnsam råvara. Spannmål ligger mellan dessa ytterligheter.
Produktionskostnaden för etanol beror sålunda i hög grad på valet av råvara och priset för
denna. Särskilt vid tillverkning av etanol från mer komplexa råvaror framkommer också
biprodukter vars värde har betydelse för den totala produktionskostnaden.

Metanol från biomassa tillverkas medelst förgasning vid vilken i ett första steg en syntes-
rågas framställs. Utbytet och sammansättningen på rågas bestäms av råvarans kol- och
väteinnehåll samt av processbetingelserna.

Detta innebär att det relativa värdet av olika bioråvaror inte sammanfaller vid deras
utnyttjande för metanol- respektive etanolframställning. På denna grund kan det diskuteras
om en jämförelse baserad på samma råvarubas för de två alkoholerna är skälig. Emellertid
är det för svenska förhållanden tillgången på stora kvantiteter skogsråvara som är
utgångspunkt för valet. Det skall då emellertid noteras att införandet av styrmedel för att
skapa ekonomiska förutsättningar för tillverkning av etanol från skogsråvara kan medföra
att motsvarande tillverkning från andra råvaror, t.ex. spannmål, kan bli ytterst lönsam.
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Utifrån publicerade uppgifter har i denna utredning gjorts analyser, värderingar och
bedömningar av de relativa förutsättningarna och konsekvenserna av att i Sverige tillverka
och använda de båda alkoholerna som drivmedel. I en första etapp har primärt nu
tillgänglig eller nära tillgänglig teknik studerats. Avsikten är att i en följande etapp också
värdera den långsiktiga utvecklingspotentialen för processtekniken och dess inverkan på den
relativa konkurrenskraften för de två alkoholerna.

2. METANOL OCH ETANOL UR TRÄRAVARA

2.1 Principiella framställningsvägar, möjliga verkningsgrader, mm

Metanol framställs slutligt ur en syntesgas vilken i sin tur produceras ur träråvaran genom
förgasning. Eftersom den senare konverteringen innebär en total nedbrytning av träråvaran
till de enklaste substanserna, spelar den kemiska sammansättningen av träråvaran mindre
roll. Avgörande för syntesgasframställningen blir energiinnehållet i råvaran och att den
innehåller vissa mängder kol och väte som grundämne. (Dessa faktorer är i praktiken
kopplade varför energiinnehållet kan sägas vara den avgörande faktorn).

Etanol framställs via en biokemisk process där mikroorganismer konverterar vissa kemiska
ämnen - idag endast s k "hexoser" - till etanol och koldioxid. Detta innebär att den
potentiella hexosbildningen ur träråvaran blir helt avgörande för utbytet. Hexoserna ligger i
träråvaran i bunden form och de måste frigöras (göras vattenlösliga) med kemiska
reaktioner. (Annars skulle trä upplösas redan i naturen).

"Hexosbasen" föreligger delvis i form av polymera föreningar i cellulosan och hemi-
cellulosan. Efter sönderdelning av dessa material och utvinning av hexoserna kan dessa
jäsas med konventionell teknik och då bildas drygt 50 % etanol och knappt 50 % koldioxid
ur hexoserna. Sidoreaktioner till bl a glycerol kan sänka utbytet något.

Framställningen av metanol respektive etanol ur träråvara sker sålunda utifrån olika
förutsättningar vilket styr utbytena, verkningsgraderna, m. Träråvara är inget helt enhetligt
begrepp men som en genomsnittlig sammansättning på råvaran har i det följande data enligt
nedanstående tabell använts. Sammansättningen kan anses representativ för barrved men
täcker också viss löwed. I övrigt kan konstateras att t ex visst lövträ kan innehålla
väsentligt mer hemicellulosa vilket i så fall har effekter på framför allt etanol tillverkning.
Mot denna bakgrund kan träråvarans sammansättning (torrsubstans) anges enligt:
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TABELL 2.1:

Metanolrelevant

c
H
O

N
S
aska

ca 50 vikts-
6

ca 42

ca 0,5
«0

ca 1-3

HHVca20GJ/tonTS
LHVcal9 -"-

Etanolrelevant

Extraktivämnen
Lignin
Cellulosa
Hemicellulosa

hexoser
pentoser
syror, m

5 vikts-%
28
40
27

14 vikts- %
6
7

Hexoser i bunden form: 54 vikts-
= fria, jäsbara hexoser 60 -"-

Ur dessa uppgifter kan beräknas att det maximala, teoretiska utbytet av metanol vid
100 %-igt utnyttjande av energiinnehållet till metanol blir ca 900 kg metanol per 1.000 kg
TS träråvara. Detta utbyte kan dock aldrig erhållas emedan t ex konverteringen till gas
innefattar en reaktion vid 800-900 °C. Vanliga bedömningar säger att den bästa möjliga
processen kan ha ca 60 % verkningsgrad vilket ger « 550 kg metanol ur 1.000 kg TS. En
sådan process finns emellertid inte idag utan dagens utvecklade teknik, vilken kan sättas i
bruk inom något år, ger i storleksordningen 450 kg metanol ur 1.000 kg TS.

För etanol blir det motsvarande teoretiska utbytet * 310 kg etanol ur 1.000 kg TS träråvara
(« 600 kg hexoser i fri form). Den bästa möjliga tekniken med hänsyn till förluster i
hydrolys och jäsning, kan bedömas ge ca 250 kg etanol medan CASH-processen (nästan
färdigutvecklad) ger ca 170 kg etanol ur 1.000 kg TS träråvara.

Med hänsyn till energiinehållen i metanol respektive etanol, motsvarar 300 kg etanol knappt
400 kg metanol. (Om etanolen räknas som 95 %-ig motsvarar 300 liter etanol drygt 400
liter metanol).

2.2 Produktion i Sverige. Teknik och kostnader

2.2.1 Produktionsteknik för metanol och etanol

I denna första etapp behandlas befintlig teknik eller teknik som bedöms finnas tillgänglig i
kommersiell skala inom de närmaste åren. Avsikten är att i en följande etapp också
utvärdera och bedöma den tekniska utvecklingspotentialen.
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2.2.1.1 Metanoltillverkning

I ett första steg torkas och förgasas
flisad träråvara under högt tryck (ca 20
bar) och vid högtemperatur (ca 900-
1000°C). Energitillförseln sker genom
att en del av förgasningsprodukterna
bränns med syrgas. Den bildade rågasen
kyls därefter och renas och dess
förhållande mellan vätgas och kol-
monoxid kolmonoxid justeras (s k
shift).

Gasen komprimeras (till ca 60 bar) och
metanol syntetiseras ur kolmonoxid och
vätgas över en katalysator. Denna reak-
tion avger värme. Dessutom bildas en
liten mängd brännbar restgas, som kan
utnyttjas för värmeproduktion.

Värmeenergi från kylning av gasen och
från metanolsyntesen utvinns som ånga,
vilken används bl a för torkning av trä-
råvaran och kompression av gasen.

Värme för avsalu, antingen i form av
fjärrvärme eller processånga kan
erhållas bl a ur återvunnen torkenergi
och eldning av restgasen från metanol-
syntesen.

Utbytet av metanol blir i stort sett
detsamma för olika träråvaror. En
utförligare beskrivning av teknik och
kostnader för metanoltillverkning ges i
Bilaga 2.

METANOL FRÅN VEDRÅVARA

PR 1NCIPFLÖDESSCHEMA

VEDRÅVARA Luft Elkraft

Torkning

Rrgasn i ng

z
GoskyInlng

Gasrening

z
CO-Shift

Figur 2.2.1: Tillverkning av metanol från
träråvara
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ETANOL FRÅN VEDRÅVARA

PR INC i PF,_ÖDESSCHEMA

A»
DMtMlBtiO "^^^^

2.2.1.2 Etanoltillverkning

Etanol framställs genom jäsning av
socker. När det gäller träråvaror måste
först cellulosa och hemicellulosa om-
vandlas till jäsbart socker genom
hydrolys. Endast hexoser kan jäsas med
dagens teknik. Forskning pågår för att
även kunna jäsa pentoser. Cellulosan
ger vid hydrolys enbart hexoser, medan
hemicellulosan ger både hexoser och
pentoser. Utbytet av etanol påverkas
bl a av:

- Träråvarans innehåll av cellulosa och
hemicellulosa (mängd och andel som
blir hexoser vid hydrolys). Barrträd,
speciellt stamveden, och Salix är bra
ur denna synpunkt.

- Hur långt man kan driva hydrolysen
av cellulosan utan att för jäsningen
skadliga biprodukter bildas i alltför
hög grad.

Den process som ligger till grund för
etanoltillverkningen i denna utredning
är den under utveckling varande CASH-
processen (Canada, America, Sweden,
Hydrolysis, dvs ett samarbetsprojekt
för utveckling av framför allt hydrolys-
stegen), som bygger på svagsyra-
hydrolys i två steg. Första steget sker
med svaveldioxid under tryck vid ca
19O°C. Andra steget sker med saltsyra
vid ca 230°C.

Sockerlösningen från hydrolysstegen jäses i en konventionell process till etanol. Den
utspädda etanolen destilleras slutligen till 95 %-\g etanol och kan därefter vid behov
absoluteras.

Energi utvinns ur destillationsåterstod, restprodukter från etanoljäsningen och andra
förorenade vattenströmmar genom rötning (anaerob jäsning), vilket ger metan och kol-
dioxid.

Lignin och ej hydrolyserad cellulosa ger efter torkning en bränsleprodukt för avsalu. Ånga
för torkningen genereras genom eldning av metangasen från rötningen samt en del av
lignin/cellulosabränslet.

Figur 2.2.2: Tillverkning av etanol ur
träråvara
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En utförligare beskrivning av teknik och kostnader for etanolproduktion ges i Bilaga 3.

2.2.2 Material- och energibalanser

2.2.2.1 Anlåggningsstorlek

Traditionellt tillverkas metanol (främst från naturgas) i stor skala. Detta ger bäst
produktionsekonomi. Även då metanolproduktion ur torv och biobränslen studerats (både i
Sverige och USA) har man tänkt sig stor skala, ca 300 000 ton metanol/år eller 1 000
ton/dygn. För träråvaror skulle detta innebära en förbrukning av ca 650 000 ton torr-
substans (TS)/år. Det finns risk för att upptagningsområdet för träråvaran då blir så stort att
transportkostnaderna blir oacceptabelt höga. Med denna anläggningsstorlek skulle även
drygt 800 GWh/år eller drygt 100 MW säljbar värme erhållas. Det finns endast ett fåtal
fjärrvärmenät och industriella värmesänkor som är tillräckligt stora för att kunna svälja så
stora mängder (se Bilaga 4).

Etanol tillverkas ofta i relativt liten skala. I studier av etanoltillverkning ur träråvaror med
CASH-processen tänker man sig ca 18 000 ton etanol/år från 100 000 ton TS råvara/år.
(Man har från dessa studier även gjort uppskalningar till 500 000 ton TS råvara/år).

I denna utredning har vi valt att för jämförelsens skull utgå från lika stora råvaruintag för
metanol- respektive etanoltillverkning, nämligen 250 000 ton torrsubstans/år.

2.2.2.2 Material- och energibalanser

Som tidigare redovisats är tillverkningsprocesserna väsentligt olika. Utbyten av produkter
och biprodukter samt energibalanser skiljer sig följaktligen åt. Med dagens eller nära
framtida teknik fås material-och energibalanser enligt Figur 2.2.3 respektive Figur 2.2.4.
på nästa sida.

I Sverige är det, med nuvarande relativt höga priser på träråvara och relativt låga priser på
el, fördelaktigt att köpa den elkraft som behövs i stället för att generera elkraft inom
anläggningen och för detta ändamål förbruka mer råvara. Förhållandena i bl a USA är ofta
de motsatta (billiga träråvaror och relativt dyr elkraft). I amerikanska studier räknar man
därför med en större åtgång av råvara, vilket gör att material- och energibalanserna ser
annorlunda ut.

Vid metanoltillverkning erhålls mer än hälften av tillförd energi (träråvara och elkraft) i
form av metanol medan endast ca en fjärdedel erhålls som etanol vid etanoltillverkning.
Räknat på viktsbasis blir skillnaden större, då metanol har ett lägre specifikt energiinnehåll
än etanol.
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ALKOHOL FRAN TRARAVARA
MATER IALBALANS

RÅVARA
250 003 TON TS

ETANOL-
FABRI K

LIGNINBRAN5LE
117.500 TON

CS5Q

FL\LRF\MVBIL01S

81.200 TON

CO
C 520 GWh}

92.11.88
ATRAX ENERGI AB

Figur 2.2.3: Materialbalanser för tillverkning av metanol och etanol ur träråvara

ALKOHOL FRAN TRÄRAVARA
ENERGIBALANSER

METANOL
GWh

ETANOL
GWh

RÅVARA
- - 1 . 1 Z 5

ELKRAFT
— 64

FÖRLUSTER—18*

- - 2 1 9 GWh

FJAnflvAQME--27*

- - 3 2 0 GWTl

METANOL--55*

- - 6 5 0 GWh

FÖRLUSTER--29*

— 337 GWh

L IGNIM-

BRA>ELE - 4 4 *

— 5 Z 0 GWh

H H 31B
ETANOL--2 7 *

GWh

RÅVARA

— 1 12S

ELKRAFT
— 50

TILLFORD ENERGI
1.189 GWh

UTVUWCN ENERGI TILLFÖRD ENERGI
1.175 GWh 9 3 . 1 1 . 2 9

ATRAX ENERGI AB

Figur 2.2.4: Energibalanser för tillverkning av metanol och etanol ur träråvara

Metanoltillverkning ger inga användbara biprodukter. Däremot kan drygt en fjärdedel
(27 %) av tillförd energi erhållas i form av värme vid så pass höga temperaturnivåer att den
kan säljas som fjärrvärme och/eller industriell processånga (3 bar, 13O°C). Resterande
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energi (knappt en femtedel, 18 %) föreligger vid mycket låga temperaturnivåer, ner mot
< 30°C och bedöms därför ej vara säljbar i de flesta fall.

Vid etanoltillverkning erhålls nästan hälften (44 %) av tillförd energi (träråvara och elkraft)
i form av en säljbar lignin/cellulosabränsleprodukt. Resterande energi (knappt en tredjedel,
29 %) föreligger vid så pass låga temperatumivåer att den i de flesta fall ej är säljbar.
Andelen lågtemperaturenergi blir större för etanoltillverkning än för metanol tillverkning,
eftersom etanolprocessen genomgående arbetar vid lägre temperaturnivåer.

2.2.3 Investeringar

Investeringsnivåerna har bedömts utifrån publicerat material för metanol- respektive
etanoltillverkning som anpassats med hjälp av erfarenhetsdata för svenska investeringar.
Internt Vattenfall-material för förgasning/ metanoltillverkning samt CASH-rapporter och
internt Kemiinformation-material för etanoltillverkning har utgjort underlag.

Stor vikt har lagts vid att harmonisera kalkylerna för att i görligaste mån etablera en lik-
värdig bas för jämförelse.

Utförligare beskrivningar och data redovisas för metanol- respektive etanoltillverkning i
Bilaga 2 och 3.

Beräknade investeringsdata för den studerade anläggningsstorleken finns sammanställda i
Tabell 2.2.1. på nästa sida.

TABELL 2.2.1: Investeringar för produktion av metanol och etanol ur
träråvara, 250 000 ton TS/år. Prisnivå 1992.

Råvarumottagning, lager
Huvudprocesser
Biprodukt- och hjälpsystem
Apparatur och montage
Byggherrekostnader (10%)
Ränta under byggtid
Uppstartkostnader
Oförutsett (10% av apparatur och
montage)
Total investering

Metanol-
tillverkning

MSEK
35
600
265
900
90
110
40

90
1230

Etanol-
tillverkning

MSEK
35
360
370
765
75
90
40

75
1045

Råvarumottagning och lager kan förutsättas vara lika för metanol- och etanoltillverkning.
Metanoltillverkningens huvudprocesser, främst torkning och förbehandling av råvara,
förgasning och gasrening, luftseparation, shift samt metanolsyntes, är sammantagna
omfattande och utgör den dominerande delen av investeringen för apparatur och montage.
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Etanoltillverkningens huvudprocesser, främst förbehandling och hydrolys av råvaran samt
etanoljäsning och destination, är betydligt mindre omfattande. För etanoltillverkning
dominerar i stället biprodukt- och hjälpsystem, främst torkning av lignin/cellulosabränslet,
intern ånggenerering samt rötning av diverse restprodukter.

I metanoltillverkningens biprodukt- och hjälpsystem ingår bl a värmeväxlare för fjärrvärme
och internt ångsystem. Instrumentering och reglering, alla övriga hjälpsystem samt
byggnader ingår för båda processerna.

Apparatur- och montageinvesteringen för metanoltillverkningen blir ca 20 % större än för
etanoltillverkningen för den studerade anläggningsstorleken.

I många fall redovisas i litteraturen endast apparatur- och montageinvesteringen. Den
verkliga investeringen inkluderar emellertid även anläggningsägarens/byggherrens egna
kostnader för projektledning, upphandling och egen projektering (programhandlingar m.m),
ränta under byggtiden samt uppstartkostnader. Dessa kostnader varierar mellan olika
projekt beroende på lokalisering, konjunkturläge, genomförandestrategi, etc. Dessa kost-
nader har i denna studie satts till följande:

Byggherrekostnader. Det är vanligt att räkna med 10 % av apparatur- och
montageinvesteringen.

Ränta under byggtid. För båda processerna bedöms huvuddelen av
betalningarna ske under 3 år. Med 8 % realränta (enligt studiens förutsätt-
ningar) har den förenklat uppskattats till 12 % av apparatur- och montage-
investeringen.

Uppstartkostnader. Dessa kan för båda anläggningarna uppskattas till ca 40
MSEK (4 månaders starttid).

Oförutsett. Dessutom har en post för oförutsett motsvarande 10 % av
apparatur- och montageinvesteringen inkluderats i kapitalbehovet.

För utförligare beskrivning av beräkningssätt, se Bilaga 2 respektive 3.

När det gäller metanoltillverkning av träbränslen genomförde Chem Systems i USA studier
för U.S. Department of Energy 1990, vilka i sin tur har citerats i senare litteratur. Dessa
studier har gjorts för en större anläggningsstorlek, drygt 300 000 ton metanol/år. Till viss
del har dessa studier utgjort underlag för denna utredning. Investeringen för denna större
anläggningsstorlek har också bedömts i denna studie och storleksordningen blir densamma
som för Chem Systems1 studie vad gäller apparatur- och montageinvesteringen. (Se vidare
Bilaga 2).

Några svenska investeringsstudier av metanoltillverkning ur biobränslen har ej gjorts under
de senaste 10 åren (förutom att Vattenfall har genomfört bedömningar liknande denna
studie, dock för mer framtida teknik).
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Investeringar för etanoltillverkning av träbränslen har bedömts bl a av TDA Research
Institute i USA för Energy, Mines & Resources, Canada och IEA 1992, samt i Sverige för
CASH-processen. Den amerikansk/kanadensiska studien räknar med 86 000 ton etanol/år,
medan de svenska CASH-studierna räknar med knappt 18 000 ton etanol/år. Man har också
gjort en beräkningsmässig uppskalning till en 5 gånger större anläggning. Även LTH har
gjort investeringsbedömningar. En skalning av apparatur- och montageinvesteringarna i
dessa studier till den anläggningsstorlek som studeras i denna utredning ger följande
resultat:

TABELL 2.2.2:

TDA Research Institute (1992)
LTH
CASH-rapporter(1991)
Denna utredning

Investering
för 250 000 ton TS råvara/år

MSEK

557
658
638
765

Apparatinvesteringen i denna studie blir ca 15-20 % högre än i de andra svenska studierna.
Denna skillnad får anses acceptabel med hänsyn till de osäkerheter som förstudier av denna
typ erfarenhetsmässigt är behäftade med.

När det gäller den amerikansk/kanadensiska studien torkas och eldas alla hydrolysrester
(lignin/ cellulosabränsle) och ojästa produkter i en ångpanna och överskottsångan används
för elgenerering. CASH-processens kostsamma lignintork ingår sålunda ej. Konceptet är
alltså till stora delar annorlunda, vilket försvårar en jämförelse.

2.2.4 Produktionskostnader

2.2.4.1 Kalkylförutsättningar

Valet av förutsättningar är avgörande för varje kalkylresultat. För denna studie har valet av
förutsättningar gjorts utifrån bedömningar av realistiska kostnads-och prisnivåer i Sverige
kring sekelskiftet, men uttryckta i 1992 års penningvärde. Förutsättningarnas betydelse för
kalkylresultatet illustreras i känslighetsanalyser.

Priset på inköpt el, 300 SEK/Mwh, kan antas motsvara ett genomsnittligt elpris över året i
framtiden (ca år 2000) om måttliga ökningar av elpriset förutsätts. Bakgrunden till
prisnivåer på råvaror och biprodukter redovisas i kapitel 4.
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För basfallet har följande kalkylförutsättningar använts:

TABELL 2.2.3: Kalkylförutsättningar

Träråvara Flisad, 50% torrsubstans, fritt
fabrik. Eff. värmevärde
(se 4.1)

Inköpt elkraft (Se ovan)

Intäkt för såld värme
(Se 4.2.1)

Intäkt för lignin/cellulosabränsle

(Se 4.2.2)

Personalkostnader

Underhållskostnader (årliga)

Försäkringskostnader (årliga)

Kapitalkostnader (årliga)

Drifttid

120 SEK/Mwh

300 SEK/Mwh

200 SEK/Mwh

170 SEK/Mwh

300 kSEK/person,år

3 % av app.+mont. investering

1 % av app.+mont.investering

8 % realränta, 15 års ekonomisk
livslängd, dvs. 11,7 % annuitet

8.000 h/år

2.2.4.2 Produktionskostnader för basfallet

Beräknade produktionskostnader för basfallet finns sammanställda i Tabell 2.2.4.
Utförligare beskrivningar och data för metanol- respektive etanoltillverkning redovisas i
Bilaga 2 och 3.
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TABELL 2.2.4: Produktionskostnader

Träråvara,
250.000 ton TS/år
Biprodukter
- Värme
- Ligninbränsle
Råvara-Biprodukt
Drift och underhåll
Kapitalkostnad**
Totalt

Metanol, 149.000 m3/år
MSEK/årSEK/Hter

135.0

-64.0*

71,0
75,2
145,0
291,2

0,91

-0,43

0,48
0,50
0,98
1,96

Etanol, 54.000 m3/år
MSEK/årSEK/liter

135,0

-88,4
46,6
92,5
123,6
262,6

2,49

-1,63
0,86
1,71
2,28
4,85

Antagna 8000 h/år för fjärrvärmelev. avser framtida ersättningsinvest. Se känslighetsanalys.
Inkl. ränta på rörelsekapital (se Bilaga ? respektive 3).

Den totala produktionskostnaden (i MSEK/år) blir något högre (ca 10 %) för en metanol-
anläggning än för en etanolanläggning med lika stort råvaruintag. Främsta orsaken är den
större (knappt 20 %) investeringen. Andra skillnader är att etanolanläggningen kan ge
högre biproduktintäkter, men å andra sidan får högre drift- och underhållskostnader, främst
på grund av större behov av kemikalier för etanoltillverkningen.

Utbytet av metanol (volym eller vikt) är dock nästan 3 gånger högre än utbytet av etanol ur
samma mängd träråvara. Produktionskostnaden räknat per volym eller vikt blir därför
betydligt högre (ca 2,5 ggr) för etanol än för metanol.

Etanol har ett högre specifikt energiinnehåll än metanol. Detta minskar skillnaden i
produktionskostnad per energienhet något - etanol blir då knappt 2 ggr dyrare än metanol.

Produktionskostnaderna räknat per vikt, volym, energienhet samt i bensin- och diesel-
ekvivalenta termer finns sammanställda i Tabell 2.2.5.

TABELL 2.2.5: Produktionskostnader räknat per volym, vikt, energienhet,
besinekvivalent och dieselekvivalent

Produktionskostnader
- liter alkohol
- ton alkohol
- Kwh alkohol

Bensinekvivalem
produktionskostnad
(Bensin: 32.2 MJ/liter)

Dieselekvivalent
produkt;, .iskostnad
(Diesel: 35,7 MJ/Kter)

Metanol
Kvantitet

149.000 m3/årl ,96 SEK/liter
117.500 ton/år2.480 SEK/ton

650 Gwh/åKM5/SEK/Kwh

4,00 SEK/liter

4,43 SEK/liter

Etanol
Kvantitet

54.000 m3/år4,85 SEK/liter
42.800 ton/år6.140 SEK/ton

318 Gwh/årO,83/SEK/Kwh

7,38 SEK/liier

8,18 SEK/liter
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2.2.4.3 Känslighetsanalyser

I denna studie är framfor allt frågan om skillnaden i produktionskostnad mellan de två
alkoholerna av intresse.

I basfallet är produktionskostnaderna för metanol och etanol 1,96 SEK/liter respektive 4,85
SEK/liter, dvs en skillnad på ca 2,90 SEK/liter. Kalkylemas känslighet för ändringar i
parametrarna framgår av Figur 2.2.5-2.2.10. Den mest betydelsefulla faktorn är råvaru-
priset, men inte ens om råvarupriset sätts till 0 för etanolfallet kommer produktions-
kostnaden ner till metanolkostnad per liter och endast strax under per energienhet.
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METANOL - ETANOL JÄMFÖRELSE
CÄNSL IGHETSANALVS

INVERKAN AV RÅVARUPRIS
SEK/LITER ALKOHOL

6 , DO

3 . DO

4 , DO

3.00

2,00

1.00

0.00

4.85

1>96
1,43

1,05

METANOL ETANOL

120 SEE/kMH
SO SEC/MIH

O SEC POR ETOH

»4.02.0$
ATCHX EfSCI A8

2,36

Figur 2.2.5: Inverkan av råvarupris

METANOL - ETANOL JÄMFÖRELSE
KÄNSLIG«TSANALrS

INVERKAN AV LIGNINVÄRDE
SEK/LITER ALKOHOL

6.00

5,00

4. DO

3. DO

2.00

1,00

1,96

METANOL ETANOL

1A3F*LL Fj l r rv 3OD S K / I M
UGNII«R. 170 SEC/MW»

Lignrnb-, 120 SE(/M*>> Llgniner 200 SEK/M»h

94.02.05
ATTMX BERGl AS
FL\LHF\l*BIL021

Figur 2.2.6: Inverkan av ligninvärde
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METANOL - ETANOL JÄMFÖRELSE
CiNSL IGI-ETSANALrS

INVERKAN AV FJÄRRVÄRMEVÄRDE
SEK/LITER ALKOHOL

6.00

5,00

2,00

1,00

94 .02 .OS

-

•

2,17

liiHill
2.39

4,85m
måmm i

METANOL ETANOL

BH3FALL FJSr rv . 3DO SEC/UWT)

LIGNINBB- 170 SEC/MHH
Fjarrv. 100 SB7M»h tggf Fjvrv. O

Figur 2.2.7: Inverkan av Qärrvärmevärde

METANOL - ETANOL JÄMFÖRELSE
KÄNSL IGHETSANALYS

INVERKAN AV INVESTERING
SEK/LITER ALKOHOL

6,00

5, DO

4 , DO

3,00

2,00

1,00

2J20

METANOL ETANOL

5^4

BASFALL tCOH 1330 U5EC

6T0M 1045 MSK
NEW - 225 kfiEE ETOH - 200 MSEt

»4.02.05

LD24

Figur 2.2.8: Inverkan av investering
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METANOL - ETANOL JÄMFÖRELSE
CANSL IGHETSANALYS

INVERKAN AV ANNUITET
SEC LITER ALKOHOL

6 , DO

4,95

5,00

4.00

3,00

2,00

1,00

94.02.05
ATfUX ENERQI AB

FIALHRMfBILOZS

1,96

1,40

METANOL ETANOL

MSFALl 15 An, B K
- 11,7 X *NHUITET

S % AIMJITET

Figur 2.2.9: Inverkan av annuitet

METANOL - ETANOL JÄMFÖRELSE
KÄNSLIGHETSANALYS

INVERKAN AV ALKOHOLUTBYTE
SEK/LITER ALKOHOL

6,00

5, DO
4,85

2,36

METANOL ETANOL

im mm UTBTTE 4 H ETOH UT8TTE
- JOKkCOH UTPTTE

94.02.05

FIAUFMWBILCttS

Figur 2.2.10: Inverkan av alkoholutbyte
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2.2.4.4 Internationella jämförelser

Särskilt för etanol förekommer i litteraturen produktionskostnadsuppgifter med stor
spridning. För att illustrera anledningen till detta förhållande visas i Tabell 2.2.6 uppgifter
från några olika källor. Det framgår tydligt hur betydelsefulla olika antaganden är
beträffande kalkylförutsättningar.

TABELL 2.2.6: Produktionskostnadsjämförelse för etanol

RÅVARU-
KOSTNAD
BIPROD.
INTÄKT
RÅVARA-
B^>RODUKT
DoU-
KOSTNADER
KAPrTAL-
KOSTNAD
SUMMA
KR/LITER
PROD. VOLYM
M3 95 % ETOH
UR 250.000
TONTS

CANADA-
STUDIE

7 ö/Kwh

24 ö/Kwh
el

30 %

44.967

SEK/1

2,05

-0,62

1,43

1,06

2,97

6,00

LTH-93

8ö/Kwh

14 ö/Kwh

17%

58.540

SEK/1

1,82

-1,23

0,49

1,28

2,40

4,17

CASH-91

4 ö/Kwh

13 ö/Kwh

13 %

58.165

SEK/1

0,86

-1,27

-0,41

0,95

2,34

2,88
(3.22)

DENNA
STUDIE

12 ö/kwh

17 ö/Kwh

11,7 %

57.000

SEK/1
100%-ij-
2,49

-1,63

0,86

1,71

2,28

4,85

Jämförelsen ovan visar klart hur olika värden på råvara, biprodukt eller kapitalkostnad
påverkar produktionskostnaden för etanol.

För metanol redovisas i Tabell 2.2.7 på nästa sida en motsvarande jämförelse av
produktionskostnader från olika källor. Tabelluppgifterna kommenteras på därefter följande
sida.
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Tabell 2.2.7: Produktionskostnadsjämförelse föl

SDAB/NE 1983
HTW lluidbädd.lObar

STUDSVIK 1985
MINO tluidbädd, 30 bar
Katalytisk metanreformer

U S 1X)E 1990
(CHEM SYSTEMS)

K-T entrained bed, ca 1 bar

V.S. DOE 1990
(CHEM SYSTEMS)
IGTfluidbädd.3Sbar
Katalytisk metanrefonner

RENEWAB1.E ENERGY 1993
(US DOE/CIIEM SYSTEMS 1990)

IGT lluidbadd. 35 bar
Katalytisk metanreformer

TDA RES. INST. 1991
(US DOE/CIIEM SYSTEMS 1990)

IGT fluidbSdd, 35 bar
Kalalytiak metanrefonner

DENNA STUDIE
Fluidbiidd, cm 20 bar
Stor anläggning

DENNA STUDIE
Fluidbädd. ca 20 bar
BufaU, 250.000 ton TS

RÅVARA

Torv

Torv

Träravara

Trärévara

Träravara

Träravara

Träravara

TrärtvBra

Metanol-
produktion,
m3/ar

405.000

422.000

333.300

388.800

388.800

388.800

385.300

148.700

Prisnivå

1982

1985

1987

1987

1989

1990?

1992

1992

' metanol.

MSEK/AR

SEK/liter

MSEK/ÅR

SEK/liter

MSEK/ÅR

SEK/liter

MSEK/ÅR

SEK/liter

MSEK/ÅR

SEK/liter

USD/GJ
metanol

SF.K/liler

MSEK/ÅR

SEK/liter

MSEK/ÅR

SEK/liter

Råvarukostnad

194.0
(6,4 Ö/Kwh)

0.48

213.1
(7,0 örtCwh)

0,50

228,0
(6.7 ö/Kwh)

0.68

225.1
(6,7 ö/Kwh)

0.S8

224,8
(7,0 ö/Kwh)

0,58

S.03
(ca 7.6 ö/Kwh)

0,63

350,0
(12 ö/Kwh)

0,91

135,0
(12 ö/Kwh)

0.91

Värme-
intakt

-49,6
(inja)

•0,13

-0,19
(angå)

-0,02

166,0
(20 ö/Kwh)

•0.43

-64,0
(20 ö/Kwh)

-0.43

Ravara-
värme

194.0

0,48

213,1

0,50

228.0

0,68

175,5

0,45

224,8

0.58

4,84

0,61

184,0

0,48

71,0

0,48

Drift-
och
underhall

213,0

0,53

155.6

0,37

166,6

0,50

200,4

0,52

140,5

0,36

3,17

0,40

141,1

0.37

75,2

0,51

Kapitalkostnad'

248,0
(15%, 1650 MSEK)

0,61

203.6
(10,3%, 1977 MSEK)

0.48

505,9
(20%, 2530 MSEK)

1,52

377,4
(20%, 1887 MSEK)

0,97

334.8
(16.6%, 2012 MSEK)

0,86

12.10
(30%. 1925 MSEK)

1,52

256,5
(11.7*. 2170MSEK)

0.67

145,0
(11.7%, 1230 MSEK)

0,98

Totalt

655.0

1,62

572,3

1.36

900,6

2.70

753,3

1,94

700,1

1,80

20,11

2.53

581,6

1,51

291,2

1,96



Jämförelsen på föregående sida visar hur olika värden på råvara, biprodukt och
kapitalkostnader påverkar produktionskostnaden för metanol. De tidiga svenska studierna
för torv och de amerikanska för träråvara använder lägre råvarupriser men å andra sidan
räknar man endast med en mycket liten eller ingen intäkt för försåld värme.

De totala investeringarna i de amerikanska studierna ligger nära men är i samtliga fall (för
fluidbäddförgasning) något lägre än för den större anläggningen i denna studie. Kapital-
kostnaderna varierar främst p.g.a. olika annuiteter.

I de tidiga svenska studierna har man räknat med mångdubbelt större personalstyrka än i de
amerikanska studierna och i denna studie. Den omfattande svavelhanteringen för torv
innebär också extra kostnader. De totala drift- och underhållskostnaderna för metanol-
tillverkning är som mest 16 öre/liter högre än för den större anläggningen i denna studie.

De största skillnaderna i produktionskostnader beror på valet av annuitetsfaktor. Varia-
tionen i kapitalkostnad p.g.a. av detta utgör upptill 93 öre/liter metanol.

Valet av valutakurs för jämförelsen har också stor betydelse. Den nuvarande kursen på ca 8
SEK/USD är historiskt sett hög. De amerikanska studierna hänför sig vad gäller prisnivå till
tiden före den svenska deprecieringen. Då var valutakursen ca 5,50 - drygt 6 SEK/USD -
dvs. den har sedan dess ökat ca 30-45 %. Motsvarande prisökningar har ej skett i Europa
eller Sverige. Västra Europas valutor har stigit med ca 20 % (ECU) mot svenska kronan
under samma tid. Om kursen på USD relativt västra Europas valutor hade bibehållits på
samma nivå hade kursen relativt svenska kronan numera varit ca 7 SEK/USD. Görs
produktionskostnadsjämförelsen med denna lägre kurs blir de totala produktionskostnaderna
för de amerikanska studierna ca 20-30 öre/liter metanol lägre.

3. METANOL OCH ETANOL SOM DRIVMEDEL

3.1 Användning

3.1.1 Reformulering av bensin.

Låginblandning av oxygenater, dvs alkoholer, MTBE eller ETBE

Motiv för reformulering av bensin:

Reformulering av bensin genom låginblandning av oxygenater görs för att:

Ersätta andra oktantalshöjande giftiga ämnen, såsom bly och aromater.

Kunna sänka bensinens halt av omättade kolväten, olefiner, vilka vid avdunstning
bl.a. ökar ozonbildningen.

Öka bensinens syrehalt och därmed reducera utsläpp av kolmonoxid och flyktiga
organiska ämnen (VOC), bland dem bensen och 1,3-butadien. Detta är speciellt
viktigt vid kallstart innan avgaskatalysatorerna fungerar fullt ut och för kvarvarande
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äldre bilar utan katalytisk avgasrening.

Dagens bilar kan med hänsyn till start- och körbarhet samt undvikande av korrosion och
materialangrepp köras med en bensin innehållande ca 2-4 vikts-% syre. Vad som tillåts
varierar mellan olika länder. I Sverige tillåts 2 %, i Europa minst 2.5 % (EG-direktiv) och
i USA tillåts ca 4 % syre.

3.1.1.1 Etrar eller alkoholer?

Från teknisk synpunkt och i viss mån även från miljösynpunkt är etrar av alkoholer att
föredra. MTBE (metyl-tertiär-butyl-eter från metanol och isobuten) och ETBE (etyl-tertiär-
butyl-eter från etanol och isobuten) tillverkas i raffinaderierna. Där sker även inblandningen
och reformuleringen av bensinen.

De viktigaste skälen till att etrar är att föredra är:

De är mindre korrosiva än metanol och etanol gentemot lättmetaller, såso aluminium,
magnesium, zink och temelegeringen (bly-tenn, vanlig i bensintankar i fordon) samt
mindre aggressiva mot vissa plast- och gummimaterial.

Låginblandning av ETBE sänker den reformulerade bensinens ångtryck (Reid
Vapour Pressure, RVP) och låginblandning av MTBE ger oförändrat ångtryck.
Låginblandning av etanol höjer ångtrycket något och låginblandning av
metanol ger en markant ångtryckshöjning. Detta kan kompenseras genom att
formulera basbensinen för lägre ångtryck, vilket dock ej är gratis. Dessutom
fungerar det bara så länge man ej tankar ett fordon med bensinkvaliteter
formulerade för olika ångtryck. Blandas alkoholhaltig bensin med lågt
ångtryck med "normal" bensin höjs nämligen ångtrycket p.g.a. alkohol-
förekomsten. Lägre ångtryck minskar utsläpp av ozonbildande och cancero-
gena ämnen från avdunstning. I detta avseende torde ETBE varr> något bättre
än MTBE.

Särskilt ETBE, men även MTBE, är betydligt mindre vattenupptagande än
metanol eller etanol - de senare är fullständigt biandbara med vatten.

Etanol och metanol sätter vissa tillsatsmedel i bensinen ur spel. Detta
resulterar bl a i ökad risk för beläggningar i motorerna, vilket i sin tur ökar
avgasutsläpp av oförbrända ämnen efter lång tids drift.

ETBE har något högre oktantal än MTBE.

3.1.1.2 MTBE eller ETBE?

ETBE kan således vara något bättre än MTBE vad gäller:

Ångtryck - avdunstningsförluster
Oktantal
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När det gäller avgasutsläpp föreligger inga väsentliga skillnader mellan bensin som tillsatts
med MTBE eller ETBE.

MTBE har en betydligt större potentiell råvarubas än ETBE, eftersom metanol kan
tillverkas ur både naturgas, kol och biobränslen.

Ungefar dubbelt så stor mängd biobaserad energi kan teoretiskt tillföras en given mängd
bensin i form av ETBE (via etanol) än i form av MTBE (via metanol).

3.1.1.3 Dagens användning och framtida potential

Den idag mest använda oxygenaten är MTBE, baserad på metanol från i stort sett enbart
naturgas. I USA och Europa förbrukas ca 9 Mton/år, motsvarande ca 2 % av bensin-
marknaden i dessa områden. Detta motsvarar en metanolförbrukning av 4 Mm3/år.

Den fulla marknadspotentialen kan uppskattas till motsvarande mer än 30 Mton/år MTBE,
vilket skulle innebära ett behov av ca 15 Mm3 metanol/år.

MTBE och ETBE är som nämnts att föredra framför alkoholer som låginblandnings-
komponenter av flera skäl. Trots att ETBE kan sägas ha vissa fördelar, torde MTBE totalt
sett dominera marknaden på grund av betydligt större råvarubas för metanol än för etanol.
ETBE (och kanske även etanol) kan komma att vara betydande i vissa jordbruksregioner.

Så gott som all svensk bensin .'nnahåller redan idag MTBE.

De fulla marknadspotentialerna i Sverige kan (vid nu tillåtna 2 vikts-% syre i bensinen,
totalt 5,75 Mm3/år 1991) uppskattas till:

0.47 Mton MTBE/år, vilket skulle förbruka 0.22 Mm3 metanol/år
eller
0.55 Mton ETBE/år, vilket skulle förbruka 0.32 Mm3 etanol/år.

Drivkrafter för framtida ökad användning är:

Miljöskäl (ersättning av bly och aromater, minskning av skadliga avdunstnings-
förluster och avgasutsläpp, särskilt vid kallstart).

Införande av biobaserad energi i transportsektorn. Inom EG diskuteras 5 % av driv-
medelsmarknaden som ett långsiktigt, ambitiöst mål.

3.1.2 Metanol- eller etanoldrifi ÖV ottomotorer

3.1.2.1 Miljö och hälsa

För moderna bilar med katalysator bedöms giftighet och ozonbildningspotential från
avgaserna totalt sett bli lägre vid drift med ren metanol eller M85 (85 % metanol i bensin)
än vid bensindrift. Detta framgår bl a av studier inom det amerikanska Auto/Oil-
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programmet.

När det gäller ren etanoldrift finns få emissionsdata från moderna katalysatorförsedda
fordon tillgängliga. Utifrån dessa bedöms etanoldrivna ottomotorer ge likartade miljövinster
som metanoldrivna. En skillnad är att etanoldrift ger mindre utsläpp av formaldehyd, men i
stället en del acetaldehyd. Acetaldehyd bedöms vara mindre giftig/cancerogen och ha något
lägre ozonbildningspotential än formaldehyd. Eventuell skillnad i total giftighet eller ozon-
bildningspotential melbn avgaser från metanol- och etanoldrivna bilar går ej att bedöma
utan att avgasdata från moderna katalysatorförsedda etanolbilar utvärderats mer långtgående
i dessa avseenden.

Avgasutsläpp av giftiga och ozonbildande ämnen (kolmonoxid och olika oförbrända
organiska ämnen) härrör i hög grad från den kalla delen av körcyklerna, dvs kallstart och
varmköming av motorn. En viktig orsak är att avgaskatalysatom under denna fas ej är i
funktion på grund av för låg temperatur.

Den utveckling av elektriskt uppvärmda katalysatorer (EHC, Electrically Heated Catalyst)
som pågår innebär att avgasutsläppen under den kalla delen av körcykeln, och därmed de
totala utsläppen, drastiskt reduceras. Detta förväntas i framtiden minska betydelsen av
drivmedlet vad gäller mängderna skadliga avgasutsläpp, förutom av koldioxid.

3.1.2.2 Motorprestanda

Dagens bensinbilar kan ej köras med ren alkoholdrift, utan detta är realistiskt enbart för nya
fordon. Med metanol- eller etanoldrift kan en ottomotors effekt och verkningsgrad
förbättras jämfört med vid ren bensindrift. Man talar om ca 10 % förbättrad verkningsgrad
med dagens utvecklingsnivå för metanoldrift (fordon som optimeras för metanol) och ca
5 % förbättrad verkningsgrad vid metanoldrift jämfört med bensindrift för första genera-
tionens bränsleflexibla bilar (FFV, Flexible Fuel Vehicles).

Av stor betydelse är i vilken grad fordonen är optimerade för respektive bränsle. Möjlig-
heterna till bättre prestanda bedöms vara i stort sett desamma för metanol och etanol.

3.1.2.3 Start- och körbarhet

Start- och körbarhet av kalla förgasarmotorer begränsas av att metanol och etanol är mindre
flyktiga än bensin. Detta löser man i Brasilien (etanoldrift) genom att använda ett speciellt
lättflyktigt startbränsle, vilket dock får betraktas som en komplicerad metod. I det
kaliforniska programmet med M85 (85 % metanol i bensin) blir bränslet tillräckligt flyktigt
tack vare bensininnehållet (10-15 % bensin eller lätta kolväten behövs).

En annan möjlighet att undvika kall startproblem är direktinsprutning av bränslet.

Kall startproblem och tekniska lösningar är likartade för metanol och etanol.
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3.1.3 Metanol- eller etanoldrift av dieselmotorer

3.1.3.1 Miljö och hälsa

För moderna katalysatoi försedda stadsbussar minskar avgasutsläpp av oförbrända kolväten
och partiklar betydligt vid drift med såväl metanol som etanol jämfört med drift med
dieselolja. Mängderna cancerogena (genotoxiska) PAC (polycykliska aromatiska före-
ningar) blir också mycket låga och bedöms (liksom de små mängderna partiklar) sannolikt
härröra från smörjoljor. Vidare elimineras utsläpp av bensen. Å andra sidan bildas mer
aldehyder, formaldehyd vid metanoldrift och huvudsakligen acetaldehyd vid etanoldrift.

Det faktum att metanoldrift ger utsläpp av formaldehyd medan etanoldrift ger utsläpp av
acetaldehyd, kan innebära en skillnad till etanolens fördel vad gäller cancerogenitet.
Nivåerna är mycket låga med moderna fordon och avgaskatalysatorer.

3.1.3.2 Start- och körbarhet, motorprestanda

Metanol och etanol har svårt att själ van tända (dvs har låga cetantal). Detta problem löser
man för både metanol- och etanoldrift genom:

Tillsats av tändförbättrare till bränslet. Bl a SAAB-Scania använder denna metod för
etanoldrivna bussar i Stockholm.

Glödstift eller tändstift.

Insprutning av liten mängd pilotbränsle med högt cetantal. Har provats av bl a Volvo.

Verkningsgraden vid drift av dieselmotorer med såväl metanol som etanol blir minst lika
hög som med dieselolja.

3.1.4 Hantering och lagring av metanol och etanol

Några viktiga aspekter vad gäller hantering och lagring av metanol och etanol är:

Speciellt metanol, men även etanol är korrosiva gentemot lättmetaller, såsom
aluminium, magnesium och zink samt ternelegeringar (bly-tenn) som är vanlig i
bensintankar i fordon. Även vissa gummi- och plastmaterial angrips. Däremot angrips
ej stål av vattenfria alkoholer.

Både metanol och etanol är fullständigt biandbara med vatten. Etanol är dock mer
hygroskopiskt, dvs tar lättare upp vatten ur omgivande luft. Inträngning av vatten
måste därför förhindras vid all transport och lagring av metanol eller etanol eller
blandningar av dessa och bensin. "Fritt" vatten ansamlas dock ej, vilket minskar
frysning vintertid och förhindrar stålkorrosion på grund av vatten.

Volymerna att hantera blir ca 1.3 ggr större för metanol än för etanol på grund
av lägre specifikt energiinnehåll. Etanol i sin tur innebär drygt 1.5 ggr större
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volym att hantera än bensin eller dieselolja.

Både metanol och etanol klassas liksom bensin som mycket brandfarlig (klass
I-vara). Åtgärder krävs för att förhindra explosion vid lagring i slutna tankar
för såväl metanol som etanol men ej för bensin. (Bensin är så pass lättflyktigt
att halten i luften blir för hög för antändning). Vid lagring av metanol eller
etanol tillsätter man lättflyktiga kolväten eller tar bort alla källor som kan ge
tändgnista. Vid spill i det fria är det däremot svårare att uppnå brännbar
blandning för såväl metanol som etanol på grund av låg flyktighet.

Metanol är liksom bensin (på grund av benseninnehållet) klassad som gift, vilket bl a
kräver tillstånd och särskilda säkerhetsåtgärder för hantering. Det är bl a viktigt att
förhindra oavsiktlig förtäring av metanol. (Dieselolja kan betraktas som måttligt
hälsoskadlig).

Hantering av etanol fordrar av alkoholpolitiska skäl tillstånd och rigorösa åtgärder
måste vidtas för att förhindra avsiktlig förtäring.

3.1.5 Dagens användning och framtida potential för metanol ock etanol

3.1.5.1 Etanol i Brasilien

I Brasilien har man sedan den första oljekrisen använt etanol (E95 och 22 % inblandning i
bensin) från främst sockerrör som drivmedel. Förbrukningen överstiger numera den
inhemska produktionen, 12 Mm^/år, vilken förväntas öka till ca 15 Mm^/år.

3.1.5.2 Gasohol, 10vol-% etanol i bensin, i USA

Drygt 3 Mm^ etanol, huvudsakligen från majs, används som drivmedel, främst som
Gasohol. Gasoholen utgör ca 9 % av bensinmarknaden i USA. Produktionen åtnjuter
skattekrediter, vilka gäller till år 2000.

Viktiga drivkrafter är:

Behov av att ersätta importerad olja
Jordbrukspolitik
Hälso- och miljöskäl

3.1.5.3 Metanol- och etanoldrift av fondonsflottor

Bussar och tunga lastbilar fältprovas med metanol (oftast M100, men även M85-90) och
etanol (oftast E95, men även E85) på flera håll i Europa, Nordamerika och Japan.

I S/erige har Storstockholms Lokaltrafik nyligen fältprovat 32 stadsbussar (från SAAB-
Scania) med etanoldrift och man har nu 52 bussar i reguljär drift. Antalet planeras utökas
till ca 100 bussar för drift i innerstaden och närförorter. Etanoldrift av stadsbussar har även
provats i Örnsköldsvik och i Skaraborgs län. På många håll i landet finns planer på ökad
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användning.

De viktigaste motiven för att övergå till metanol- eller etanoldrift i fordonsflottor är en
ambition att minska skadliga avgasemissioner, speciellt i stadskärnor och tättbebyggda
områden.

Byte av drivmedel sker oftast i samband med nyanskaffning av flera fordon. Endast något
eller några tankställen/depåer behöver förses med möjlighet att tanka det nya drivmedlet.

Ökade miljöambitioner hos allt fler fordonsflottägare, t ex lokala trafikföretag, gör att man
här sannolikt har en växande, men i absoluta tal, liten marknadsnisch för såväl metanol som
etanol som drivmedel. Det bör i detta sammanhang vara extra positivt om drivmedlet ifråga
är biobränslebaserat.

3.1.5.4 Framtida metanol- och etanoldrift av övriga fordon i större skala?

I USA är man intresserad av att introducera alternativa drivmedel i stor skala för att:

Få andra råvarubaser än importerad olja för drivmedel. Man är sedan länge bekymrad
över sitt stora beroende av importerad olja.

Förbättra luftkvaliteten, speciellt i några av de större städerna med bl a svåra smog-
problem.

I Kalifornien genomförs ett pilotprogram med start 1995. Man har i samband med detta bl a
genomfört omfattande provningar med metanoldrift (M85) av bränsleflexibla bilar (FFV)
och även utarbetat scenarier för storskalig introduktion av bl a metanol som drivmedel, dels
i Kalifornien och dels i USA. Under senare tid har intresset för metanol minskat i
Kalifornien till förmån för naturgas. Man gör numera bedömningen att de mål man har
uppfylls minst lika bra och till en totalt sett lägre kostnad med naturgasdrift. (Detta gäller
sannolikt endast för områden med befintliga naturgasnät, såsom Los Angeles). Det är
följaktligen osäkert hur stor framtida roll metanoldrift av fordon kommer att spela i
Kalifornien och USA.

3.2 Marknadsvärde av metanol och etanol som drivmedel och drivmedels komponent

I de olika användningarna av alkoholerna enligt avsnitt 3.1 kommer de att ha olika
marknadsvärden.

Vid s k "låginblandning", d v s i huvudsak under 10 vol-% alkohol i bensinen, betyder de
lägre energiinnehållen i alkoholerna relativt bensin mindre - för att inte säga ingenting. Då
sådana inblandningar hittills skett av oljebolagen - mestadels utifrån andra bevekelsegrunder
än energi- och miljöpolitiska - har någon diskussion om lägre priser på produkten (bensin)
till följd av det något lägre energiinnehållet inte förts alls. Snarare har högre priser varit
aktuella eftersom dessa kvaliteter kräver en särskild hantering.
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'Låginblandning' (<10 vol-%) av metanol/etanol i diesel har blivit mindre aktuell. Här
diskuteras för närvarande i första hand inblandningar med 10-20 vol-% alkohol i dieseln. I
dessa halter kan ifrågasättas om inblandningen har tillräcklig effekt på energiinnehållet för
att motivera prisskillnader. Dessa fall kommer att ligga mellan låginblandning och
'bensin/diesel-ersättning' och lämnas tills vidare därhän.

Vid 'bensin- och dieselersättning', d v s där de konventionella drivmedlen i huvudsak byts
mot alkoholerna, kommer energiinnehållen definitivt att spela en roll. Följande jämförbara
energiinnehåll per liter gäller då:

metanol 4,3 KWh/l
etanol 5,9 "
bensin 8,7 "
diesel 10,0 "

Detta innebär att följande prisrelationer gäller vid ersättning av bensin respektive diesel:

Alkohol som ersätter bensin diesel

metanol 0,49 0,43
etanol 0,68 0,59

Importpriset för såväl bensin som diesel var i slutet av 1993 ca 1.0 kr/l. Till detta pris kan
läggas koldioxidavgifter och övriga skatter om för bensin 3,88 kr/l och för diesel 2,56 kr/l
(MK2).

Priset 1,0 kr/l för bensin och diesel kan möjligen betecknas som lågt. I fast penningvärde
representerar det de lägsta prisnivåerna bensin haft under de senaste två decennierna. Även
för diesel måste det betecknas som ett relativt lågt pris. Inför den näraliggande framtiden
(ca 5 år) kan ett rimligt antagande vara något högre priser men detta antagande är som
oftast då det gäller energipriserna närmast en gissning.

Med denna prisnivå och oförändrade skatter/avgifter på oljeprodukterna blir marknads-
värdena för metanol och etanol utan skatter följande:

Marknadssegment Metanol Etanol

Låginblandning i bensin 4,9 4,9 kr/l (absoluterad vara)

Låginblandning i diesel 3,6 3,6 kr/l (absoluterad vara))

Bensinersättning 2.4 3,3 kr/l (95 %-ig vara)

Dieselersättning 1,5 2,1 kr/l (95 %-ig vara)

Metanol och etanol utgör inte alternativa produkter till MTBE i fråga om oktantalseffekten.
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Däremot anges understundom MTEE och homologen ETBE som alternativa vägar att
introducera alkoholerna i drivmedlen. MTBE har haft importpriser mellan 2 kr/l och 2,5
kr/l under senare år. Beskattningen på produkten är densamma som för bensin, d v s om
metanol/etanol i något avseende skulle kunna ersätta delar av MTBE så blir värdet i
storleksordning 6 kr/l.

Detta har dock ingenting att göra med värdet i en MTBE- respektive ETBE-tillverkning där
världsmarknadspriserna för metanol och etanol blir marknadsvärdena.

I drivmedelsammanhang kan naturligtvis inte importerade alkoholer uteslutas från
resonemangen. Oljebolagen är bl a internationella traders av förutom oljeprodukter också
vissa lösningsmedel som t ex etanol. För metanolen gäller i detta avseende då
världsmarknadspriset vilket på sikt kan antas ligga närmare 1,8 kr/kg = ca 1,45 kr/l. Till
detta pris kan tänkas en koldioxidavgift som med hänsyn till naturgasråvaran bör vara 60-70
öre/kg eller 50-55 öre/l. En sådan CO2-avgift, liksom dess eventuella utformning, är i
dagsläget rent hypotetisk.

Marknadsvärdet för metanolen blir i denna jämförelse således under 2,4-2,5 kr/kg eller ca
2,0 kr/l.

För etanolen kan generellt ingen koldioxidavgift läggas till världsmarknadspriserna emedan
majoriteten av världens etanoltillverkning baseras på biomassa. Marknadsvärdena blir här -
utgående från aktuella (jan -94) noteringar - 3,2-3,5 kr/kg för absoluterad vara och 3-3,2 kr
för 95 %-ig vara eller 2,6-2,8 kr/l (abs.) och 2,4-2,6 kr/l (95 %-ig).

Sammanfattningsvis erhålls följande nivåer för marknadsvärdena för metanol respektive
etanol i drivmedelssammanhang:

Som dieselersättning är dieseln den prisledande varan vilken ger metanolen ett marknads-
värde om i dagsläge 1,5-1,7 kr/1 och etanolen ett värde om 2,0-2,4 kr/1 (95 %-ig vara).

I bensinersättning liksom som drivmedelskomponent blir importerad metanol inklusive
koldioxidavgift prisledande med priset 1,8-2,0 kr/l. För etanolen blir också den impor-
terade alkoholen prisledande med priset 2,4-2,6 kr/l 95 %-ig vara.

Övriga prisnivåer blir prisledande först i det ögonblick priserna för dessa produkter
(metanol och etanol) höjs relativt kraftigt. Ett skäl till sådana prishöjningar skulle kunna
vara en kraftigt ökande, internationell efterfrågan på alkoholerna vilken leder till bristande
kapacitet. Innan nivåerna för prisledande bensin nås - för metanol då 2,5-2,7 kr/l och för
etanol 3,5-3,8 kr/1 (95 %-ig vara) bedöms dock ytterligare internationell kapacitet kunna tas
i bruk som omfattar hundratusentals eller milbntals ton per år.
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4. AFFÄRSMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR METANOL OCH ETANOL

4.1 Träråvaror. Tillgång, kvalitet och kostnader

4.1.1 Tillgång och användning

Dagens användning av träbränslen på den öppna marknaden samt bedömningar av framtida
potentiell tillgång (år 2010) kan sammanfattas enligt nedan (Tabell 4.1.1):

TABELL 4.1.1: Dagens användning och möjliga framtida tillgäng av träbränslen
på den öppna marknaden i Sverige

Avverkningsrester
-med

askåterföring
- utan

askåterföring
Gallringsrester
Rötskadat virke
Biprodukter sågverk
Salix
(energiskogsodling)
Totalt träbränslen

Dagens användning
Twh/år

3

1,5

1,5

6

Potentiell tillgång
(år 2010)
Twh/år

43
(24)

10-15
2-4
2-4
15

74-81
(50-59)

Utöver detta används idag stora kvantiteter träbränslen, totalt 61 Twh/år, som aldrig
kommer ut på den öppna marknaden utan används internt inom skogsindustrin och
egnahem.

Det är osäkert hur den stamved som idag betraktas som överskottstillväxt kommer att
användas framöver. Man kan därför ej idag bedöma hur stor andel som skulle kunna bli
tillgänglig som bränsle/energiråvara.

De största sortimenten som kan tänkas bli tillgängliga som energiråvara är alltså:

Avverkningsrester (hög andel grenar och toppar) som annars lämnas kvar i skogen för
att multna. Om återföring av aska tillämpas som en rutinåtgärd efter avverkning kan
uttaget ökas med drygt 20 Twh/år.

Gallringsrester med stam ved som är för dålig för pappersmassatillverkning.

Salix från framtida energiskogsodlingar.
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Mindre, men ändå intressanta sortiment torde vara rötskadat virke och biprodukter från
sågverk - det enda industrisortiment som förväntas nå den öppna marknaden.

4.1.2 Lokalisering med hänsyn till geografisk tillgång av olika sortiment

Norra Svealand respektive södra Östergötland - Västergötland - norra Småland är de
områden som idag har bäst tillgång till ett flertal bränslesortiment.

De största skogsbränsletillgångarna, varav 85 % är barrträd, finns i Småland och södra
Norrland. Här finns också det största utbudet av industriella restprodukter (öppna
marknaden från sågverk). Det senare är konjunkturberoende.

Stor överskottsareal möjlig för odling av Salix finns i Mälarregionen.

I mellersta Sverige används inom regionen tillgängligt biobränsle redan idag i stora fjärr-
värmenät.

Bäst råvara för etanol till verkning är barrträd, helst stam ved, för att efter hydrolys få så hög
andel jäsbart socker (hexoser) som möjligt. Gallringsrester och eventuellt även
avverkningsrester från barrskog samt biprodukter (barrträdsursprung) från sågverk är
lämpliga sortiment. Bränsleflis från lövträd är däremot mindre lämplig som råvara.

Även Salix ger hyggliga utbyten av jäsbart socker och är därmed en bra råvara för etanol-
tillverkning.

Lokalisering av en etanolanläggning kräver följaktligen en noggrann kartläggning av
bränslen och bränsleproducenters kvalitetskunnande. Idag går det att i viss mån styra
träbränsleleveranser mot önskad kvalitet.

Om etanolframställningen kopplas till ett sågverk eller om odlad Salix används kan man
försäkra sig om tillgång till homogen råvara.

När det gäller metanolframställning torde samtliga träbränslesortiment vara lämpliga som
råvara. Lokaliseringen styrs därför av andra faktorer, såsom träråvarupris och avsättnings-
möjligheter för den värme som också produceras.
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Ore/KWh*

ca
ca
ca
ca
ca

11,5
10,0
9,0
11,5
9,0

4.1.3 Kostnader

Kostnaderna for olika träbränslen (fritt anläggning) var under 1993:

Skogsbränslen
flisade
okrossade

Sågverksbiprodukter
Salixflis (med investeringsbidrag för odling)
Biobränsle från Baltikum (fritt Östersjöhamn)

* Räknat på effektivt värmevärde i fuktigt bränsle.

Den geografiska variationen i priset på skogsbränslen är endast ca 1 öre/KWh.

Priserna på skogsbränslen är idag ca 1-2 öre/KWh lägre än under andra halvan av 80-talet.
Detta anses bero på lågkonjunktur, ökad inblandning av sågspån i bränslesortimenten samt
ökat utbud av sågverksbiprodukter. Priserna på t ex avverkningsrester anses idag något för
låg för att nå lönsamhet. Priset för Salix styrs av prisnivån på skogsbränslen.

Kostnaderna för avverkning/utvinning av skogsbränslen kan komma att sänkas ned till 6-8
öre/KWh om pappersmassa- och bränslefraktion kan utvinnas och flisas i en maskinell
operation, s k integrerad awerkningsteknik. Exempel på en sådan teknik är den finska
Massahake-metoden. Potentialen bedöms som stor på lång sikt.

Salix bedöms i framtiden under mycket gynnsamma förutsättningar kunna produceras till en
kostnad på ca 10 öre/KWh. Detta förutsätter hög produktivitet, stora odlingsytor, moderna
skördesystem, etc. Expansionen dithän förutsätter troligen fortsatta bidrag.

Framtida träbränslepriser kommer sannolikt att ligga i spännet mellan produktionskostnaden
och köparnas alternativkostnader för köp av andra bränslen och/eller investeringar i andra
energiproduktionstekniker.

Transportkostnaderna (för flis, ca 1-3 öre/KWh för 0-10 km) är inräknade i ovannämnda
priser fritt anläggning. Deras andel av priset blir betydande vid långa transportavstånd (om
man ej kan transportera med tåg eller båt utan omlastning), dvs marknader för flis blir
lokala/regionala. Detta utgör också en begränsning i anläggningsstorlek. Den anläggnings-
storlek (250 000 ton torrsubstans/år) som förutsätts i denna utredning torde dock kunna
försörjas med råvara till acceptabla transportkostnader.

I denna utredning förutsätts träråvaran i basfallet kosta 12 öre/KWh fritt metanol-
respektive etanolfabrik. Denna prisnivå bedöms som realistisk fram emot sekelskiftet. Vissa
möjligheter till lägre prisnivåer finns och inverkan av detta har belysts i känslighets-
analyser.
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En utförligare redovisning och diskussion vad gäller råvaror ges i Bilaga 1.

4.2 Avsättningsmöjligheter för värme respektive ligninfcellulosabränsle

4.2.1 Fjärrvärme eller industriellt värme från metanoltillverkning

Med den studerade anläggningsstorleken bedöms ca 40 MW (320 Gwh/år vid 8000 h årlig
drifttid) fjärrvärme eller industriell processånga (ca 3 bar, 130°C) kunna produceras.

För att avsätta 40 MW fjärrvärme under huvuddelen av året, dvs som baslast, behövs ett
fjärrvärmenät med en årlig kapacitet av minst ca 350 GWh/år och helst mer än 450
GWh/år. För ett nät med 350 GWh/år kan man räkna med ca 5 000 fullasttimmar per år,
vilket ger en värmeleverans av ca 200 GWh/år.

De fjärrvärmenät som kan tänkas vara av särskilt intresse är sådana där förändringar av
nuvarande baslastbränslemix förefaller trolig inom de närmaste 10 åren. Detta innebär
främst nät där baslasten idag utgörs av:

Eldning av fossila bränslen

Tekniskt föråldrade biobränsleanläggningar

Stora äldre (7-10 år gamla) värmepumpar med freoner som påverkar ozonskiktet. Om
framtida elpriser höjs, minskar detta lönsamheten för investeringar i nya värme-
pumpar.

Av Sveriges fjärrvärmenät uppfyller uppskattningsvis 15-20 st dessa kriterier och är
tillräckligt stora. De ligger geografiskt spridda i främst södra och mellersta Sverige (se lista
i Bilaga 4).

För gynnsamma etableringsalternativ, t ex om konkurrerande alternativ är att bygga en helt
ny flispanna för baslast, bedöms att man kan erhålla upp till ca 20 öre/KWh för levererad
värme. För idag mer normala förutsättningar är 15 öre/KWh mer realistiskt. Detta
motsvarar ungefär dagens pris på värme i befintlig biobränsleeldad panna.

För att ersätta 40 MW värme som industriellt värme, t ex processånga, är det önskvärt med
en industri med kontinuerlig drift och ett värmebehov av minst ca 350 GWh/år. De största
möjligheterna bedöms finnas hos (se vidare Bilaga 4):

Pappersbruk som ej själva tillverkar kemisk massa. Papperstillverkning behöver
stora mängder processånga (ca 3 bar). Preliminärt bedöms drygt 5 bruk i Sverige
vara särskilt intressanta med storleksordningen 20-40 MW energibehov.

Stora tegel- och cementindustrier (6 anläggningar) samt järn-och stålverk (13 anlägg-
ningar). Här skulle man kunna sälja restgas från metanol syn tesen som bränsle, ca 15
MW (ca 120 GWh/år vid 8 000 h årlig drifttid).
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Verkstadsindustrin, 7 enheter med stora lokaluppvärmningsbehov.

Priset på värme till industrin sätts av konkurrerande alternativ. Idag är detta främst olja,
vilken dessutom är lågt beskattad för industrin. Man kan för närvarande räkna med ca
12-15 öre/KWh.

Det torde som framgår finnas hyggliga möjligheter att avsätta åtminstone huvuddelen av det
värme som produceras vid metanoltillverkning med den valda anläggningsstorleken. För
större anläggningar minskar möjligheterna väsentligt. Ekonomiskt kan detta till stor del
kompenseras av bättre ekonomi för produktion i större skaia (se vidare Avsnitt 4.3).

I denna utredning har i basfallet förutsatts att all producerad värme kan säljas till ett pris av
20 öre/KWh. Utgångspunkt för denna förutsättning är en framtida ersättning av baslast där
konkurrerande alternativ är investering i t.ex. ny flispanna eller försäljning av värme-/
processånga till en industri med stort kontinuerligt värmebehov och där alternativet lika-
ledes är nyinvestering i egen panna för ånga/värmeproduktion.

Inverkan på lönsamhet/produktionskostnad för metanol p.g.a. kortare årlig avsättningstid
och/eller lägre värmepris har belysts i känslighetsanalyser.

4.2.2 Lignin/cellulosabränslefrån etanoltillverkning

Förutsättningar

Förädlade biobränslen har genom höga miljöskatter (främst svavel och CO2~avgifter) blivit
konkurrenskraftiga med fossila bränslen (olja, kol) för värmeproduktion. (Se figur 4.1).

Pris alternativa bränslen
i

SEK/MWh

Biobränsle

^ | Råvara £ | Lagring

Kol

H Energi-
• skatt —

CO2-
Skatt

Olja

ö Svavel-
Skatt

Figur 4.1: Pris för alternativa bränslen
(Källa: Bo Dagert, EFO, Pelletklubbens möte 94.01.17
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Miljöavgifterna har höjt värmekostnaderna så att även bränslepriser för briketter och pellets
(ca 15 öre/KWh) och biopulver (17-19 öre/KWh) kan bäras. De stora fördelarna med
förädlade biobränslen är att de tillkommande investeringskostnaderna och miljöavgifterna är
låga. (Se tabell 4.2.1 och 4.2.2).

TABELL 4.2.1: Kostnadsbilden för stora pannor

BRÄNSLE

EO3
EO4
EO5
Kol
Gasol
Flis
Torv
Halm
Pulver

BRÄNSLEPRIS
SEK/Mwh

290
270
240
205
240
115
125
110
180

TILLKOMMANDE
KOSTNADER
SEK/Mwh
-
-
-
100-130
20-40
100-130
100-130
110-140
20-50

SUMMA
SEK/Mwh

290
270

305-335
260-280
215-245
225-255
220-250
200-230

(Källa: Sven Stridsberg, 1993)

TABELL 4.2.2: Kostnadsbilden för små pannor

BRÄNSLE

EO1
EO3
Flis
Briketter
Pelleter
Pulver

BRÄNSLEPRIS
SEK/MWh

305
290
115
150
165
180

TILLKOMMANDE
KOSTNADER
SEK/MWh
-
-
100-130
40-70
30-60
20-50

SUMMA
SEK/Mwh

305
290
215-245
190-220
195-225
200-230 i

(Källa: Sven Stridsberg, 1993)

Miljö- och kvalitetskrav

Ett förädlat biobränsle, t ex pulver framställt av i huvudsak stamved (med låg andel bark),
har låga halter av fukt, svavel, klor, kväve och aska. (Se tabell 4.2.3 nedan):
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TABELL 4.2.3

Fukthalt %
Askhalt %
Värmevärde, eff MJ/kg
Kvävehalt, %tp
Svavelhalt %tp
Kloridhalt, %tp
Flykt, beståndsdelar, %tp

4,5
0,46
18,97
0,1
0,02
0,01
77,9

Detta gör att konvertering av kol och/eller oljepannor kan ske utan, eller i senare fallet,
med måttlig kapacitetsreducering.

För att klara miljökraven krävs endast för oljefallet elfilter eller spärrfilter. Detta förutsätter
rena biobränslen enligt tabell 4.2.4 nedan. Kraven på biopulver, biopellets är:

TABELL 4.2.4

Fukthalt 7 - 10%
Klorhalt <0,l%
Svavelhalt <0,l%
Kvävehalt <0,2%
Askhalt 0,5 - 1,0%
Asksmältpunkt > 1200°C

Redan högre kvävehalter (t ex från bark och agrobränslen) kan ge problem. Även måttliga
halter av klor och svavel gör att miljöavgifter ökar och/eller tillståndsfrågorna blir svåra.
Värdet av kontaminerade bränslen faller därför snabbt och blir vid t ex höga klorhalter ett
klart destruktionsproblem.

I dagsläget saknas dokumenterade analyser av ligninpulver men saltsyrahydrolys kan
förväntas ge betydande klorhalter (0,5-1 %) och därmed göra bränslet i det närmaste
värdelöst (<5 öre/KWh).

Vid pulvereldning med relativt höga förbrännings-temperaturer sönderdelas även klorid-
salter (NaCl, CaCl2) till klorväte. Detta ger korrosionsproblem i pannorna samt risk för
bildning av klorerade föreningar vid kylningen av rökgaserna.

Marknadsstorlek

Utrymmet för biobränslen på värme-marknaden kan förväntas (enligt Sven Stridsberg) öka
med cirka 14 TWh från 1993 till 2010 vid nu gällande energi-och miljöskatteläge (se tabell
4.2.5).
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TABELL 4.2.5: Biobränsleanvändning - Prognos

TWh/år
Fjärrvärme
Enskild uppvärmning
Totalt

1992
12
11
23

2010
20
17
37

Om rena lignin-pulverbränslen kan produceras finns troligen ett betydande utrymme för
detta.

Pulver i större pannor är främst aktuellt vid konvertering av befintliga pannor t ex
kolpulverpannor. Konvertering av en 10-25MW oljeeldad hetvattenpanna till träpulver
kostar cirka 1/3 av investering i ny pulvereldad central. Exempel på detta är konvertering
av kolpannor i Katrineholm, Kalmar, Drewiken och Hässelby. Även Igelsta, Södertälje
och Upplands Väsby, är aktuella för konvertering till biobränsle. Redan dessa två
anläggningar svarar mot hela nuvarande produktionskapaciteten för pellets/pulver. Konver-
tering av befintliga större pannor är den kortsiktigt intressantaste möjligheten.

Vid nybyggnation utgör konventionell fliseldning och rostpannor FB/CFB konkurrens-
kraftaiga alternativ. De ökade investeringarna är då ofta motiverade ekonomiskt och utifrån
ökad bränsleflexibilitet (Se tabell 4.2.1).

Marknaden för pulver förskjuts då mot mindre fjärrvärmecentraler. Inom detta område
finns fortfarande ett konverteringsbehov för oljepannor. Även enskilda hushåll kan på sikt
bli en marknad för rena biobränslen men då troligen snarare i form av pellets än av pulver.

I småhus eldas ett normalår ca 15 TWh olja och förbrukas 16,5 Twhei. Även i något större
pannor (0,2-0,5 MW) bedöms finnas en total marknad på cirka 10 Twh. (Källa Bo Hektor,
SIMS, jan 1993.)

Vid bibehållna miljöavgifter (observera dock nytt utredningsförslag 1994-02-15) kommer
prisbilden för pellets/pulver snarare att påverkas av billig import än av konkurrerande
fossila bränslen.

Redan idag synes pulverpriser till större anläggningar på cirka 15 öre/KWh vara vanliga
medan mindre förbrukare kan få betala 17-19 öre/KWh.

Tillgänglig produktion

Dagens kapacitet för pulver/pelletstillverkning är cirka 1,5 TWh/år fördelat på ett tiotal
anläggningar. Detta innebär att kapaciteten nästan tiofaldigats från 1992 till 1994. Cirka
hälften är pulverproduktion och en del av pelletsen krossas åter till pulver i eldnings-
anläggningar (t ex BioNorr/Hässelby).

Ovanstående marknadsbild och biobränsle-överskottet t ex i Norrlands inland från Sveg till
Gällivare gör att en betydande utbyggnad av pulver/pelletskapaciteten kan förväntas. Åter-
hållande är främst osäkerheten om framtida skatter och avgifter.
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Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns en betydande värmemarknad för rent biopulver. Hoten är främst
ändrade skatter och avgifter samt lågprisimport.

Kraven på biopulver, låga svavelhalter och speciellt låga klorhalter gör att den högbetalande
biopulvermarknaden för ligninpulver efter hydrolys är högst osäker. Klor (klorid) är därvid
ett större problem an bundet svavel (sulfat). Hydrolys med svavelsyra är därför att föredra
om pulver skall säljas som biprodukt.

4.3 Storlekseffekter i tillverkningen

4.3.1 Metanol

Då metanolproduktion ur torv och biobränslen studerats (både i Sverige och USA) har man
tänkt sig en större anläggningsstorlek, ca 300 000 ton metanol/år eller 1 000 ton/dygn, än
den som valts i denna studie. I många avseenden har dessa studier tjänat som underlag för
vår nuvarande studie. Apparatinvesteringen i denna studie har t ex till vissa delar (viss
gasbehandling och metanolsyntes) skalats ner från dessa studier.

För att belysa de ekonomiska fördelarna med en större anläggningsstorlek har
investeringsbedömning och produktionskostnadskalkyl med kalkylförutsättningarna för vårt
basfall gjorts för denna större anläggningsstorlek. Med samma processlösning och teknik
som i vårt basfall blir då träråvaruintaget 648 000 ton TS/år och metanolproduktionen blir
304 000 ton/år. Dessutom kan 830 GWh säljbar värme (104 MW) produceras. En utförlig
beskrivning av investeringsbedömning och produktionskostnadskalkyl för båda anläggnings-
storlekarna redovisas i Bilaga 2.

Investeringen för de två anläggningsstorlekarna finns sammanställda i Tabell 4.3.1.
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TABELL 4.3.1. Investering för olika stora anläggningar för metanol-
tillverkning

Råvarumottagning, lager
Huvudprocesser
Biprodukt- och hjälpsystem
Total apparatur- och montage-
investering
Byggherrekostnader (10 %)
Ränta under byggtid
Uppstartkostnader
Oförutsett (10 % av apparatur- och
montageinvesteringen)
Total investering

250.000 ton/år
TS träråvara

MSEK

35
600
265

900
90
110
40

90
1.230

648.000
ton/år
TS träråvara

MSEK
90

1.020
470

1.580
160
190
80

160
2.170

Skal
faktor

1
0.6
0.6
0.6

0.6

I stort sett alla delprocesser och system, utom råvarumottagning och lager, ökar
proportionellt mot kapaciteten upphöjt till 0,6; dvs skalfaktorerna blir 0,6. För råvaru-
mottagning och lager blir däremot skalfaktorn 1. Apparatur- och montageinvesteringen,
liksom den totala investeringen får skalfaktorn 0,6 mellan dessa anläggningsstorlekar.
Skalfaktorerna för de olika huvudprocesserna blir i stort sett lika, de varierar mellan 0,5
och 0,6 (se Bilaga 2).

Total investering liksom apparatur- och montageinvestering för en anläggning med 2,6
gånger större kapacitet än för basfallet blir endast 1,75 ggr större.

Produktionskostnaden med de kalkylförutsättningar som använts för basfallet (se Avsnitt
2.3.4) finns summerade i Tabell 4.3.2.
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TABELL 4.3.2. Produktionskostnader för olika stora anläggningar för
metanoltillverkning

Träråvaruintag,
ton TS/år

Metanolproduktion
m3/år

Värmeleverans,
GWh/år

250 000

149 000

320

648 000

385 000

830

Produktionskostnad
Träråvara

Biproduktintäkt
Råvara - biprodukt
Drift och underhåll
Kapitalkostnad*
Totalt

MSEK/år
135.0
-64.0
71.0
75.2
145.0
291.2

SEK/liter
0.91
-0.43
0.48
0.50
0.98
1.96

MSEK/år
350.0
-166.0
184.0
141.1
256.5
581.6

SEK/liter
0.91
-0.43
0.48
0.36
0.67
1.51

*Inkl ränta på rörelsekapital (se Bilaga 2)

Den totala produktionskostnaden blir för den större anläggningen ca 1,50 SEK/liter, dvs
nästan 0,50 SEK/liter lägre än för den mindre anläggningen. Orsaken till detta är att
investeringen och därmed kapitalkostnaden samt drift-och underhållskostnader ökar väsent-
ligt mindre än kapaciteten.

Möjligheterna att få avsättning för all säljbar värme som fjärrvärme och/eller industriell
värme får anses vara betydligt mindre för den större anläggningsstorleken. Likaså kan den
extra råvaran bli något dyrare på grund av längre transportavstånd (se Avsnitt 4.1
respektive 4.2). Dessa faktorer ökar givetvis produktionskostnaden, men även om endast en
mindre del av värmet kan säljas och råvaran samtidigt skulle bli väsentligt dyrare, kan
metanolen ändå produceras till en lägre kostnad per liter i en större anläggning.

En förutsättning för att en större anläggning skall vara av intresse är dock att man kan få
avsättning för all producerad metanol. Konkurrens och möjligheter till avsättning av
metanol diskuteras i Avsnitt 4.4.

4.3.2 Etanol

Med utgångspunkt från den kostnadsberäkning som gjorts i basfallet med ett råvaruintag om
250.000 ton TS per år har skaleffekterna granskats översiktligt.
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Investeringen och kapitalkostnader

I en genomgång av apparaturen har skalfaktorer för varje monterad enhet bedömts utifrån
dess konstruktion och maximala storlekar, d v s vid vilken storlek dubblering av enheter
krävs. Erfarenhetsmässiga skalfaktorer har satts på de enskilda enheterna då uppskalning
skett till den dubbla storleken - 500.000 årston TS och nedskalning till 40 %, d v s 100.000
ton TS råvara per år. Därvid är att märka att skalfaktorerna inte blir desamma vid upp- som
nedskalning.

TABELL 4.3.3: Investeringar (Mkr) och skalfaktorer utifrån basfallet 250.000 ton TS
träråvara per år.

ENHET

Intag/lager
Förbeh. och
hydrolys I
Hydrolys II
Jäsning
Destination
Metanjäsn.
Förbr. +
ånggen.
Tork
Vattenrening

Summa

Hopkoppling,
instrumentering,
m m:

Summa

Byggnation:
Byggherre
Ränta under
byggtid
Inkörning

Oförutsett

100.000 ton
TS i råvara

15
70

70
23
21
35
47

47
5

333

110

443

44
50

16
44

Skalfaktor

0.9
0.7

0.75
0.7
0.65
0.7
0.7

0.65
0.75

0.72

0.56

250.000 ton
TS i råvara

35
139

139
44
38
66
89

85
10

645

120

765

75
90

40
75

Skalfaktor

1
1

1
1
0.65
0.7
0.7

1
0.75

0.91

0.83

500.000
ton TS i
råvara

70
278

278
88
60
107
145

170
17

1213

145

1358

135
170

42
135

Summa 597 0.61 1045 0.82 1840

Med annuiteten 11.7 % ger dessa investeringar kapitalkostnaderna 70, 122 och 215 Mkr
per år för storlekarna 100.000, 250.000 och 500.000 ton TS per år i råvaruintag.
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Produktionskostnader

Produktionskostnaderna i Mkr per år har beräknats enligt följande tabell:

TABELL 4.3.4 Produktionskostnadernas storleksberoende

Produktionsfaktor

Löner
Insatsvaror
Underhåll
Försäkringar
Ränta på
rörelsekapital

100.000 årston
råvara

12 (40 pers.)
19.6
13.3
4.4
0.6

250.000 årston
råvara

12.9 (43 pers.)
48.9
23
7.7
1.3

500.000 årston
råvara

15 (50 pers.)
97.8
41
13.6
2.5

Summa 49.9 93.8 169.9

Råvarukostnader

Råvarukostnaderna blir proportionella mot kapaciteten och med hänsyn till kreditering för
biprodukten lignin/cellulosa blir råvarukostnaderna:

TABELL 4.3.5 Råvarukostnadernas storleksberoende

Storlek

Årlig
råvarukostnad
minus
biproduktintäkt
Mkr
(enligt tidigare)

100.000 årston
råvara

18.4

250.000 årston
råvara

46

500.000 årston
råvara

92

Totala tillverkningskostnader

De totala tillverkningskostnaderna som summan av kapitalkostnader, produktionskostnader
och råvarukostnaderna blir med dessa beräkningar:
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TABELL 4.3.6 Totala tillverkningskostnadernas storleksberoende

Storlek 100.000 årston 250.000 årston 500.000 årston
råvara råvara råvara

Tillverknings- 138 262 477
kostnader (Mkr)

Med aktuella tillverkningsvolymer blir tillverkningskostnaden per kg etanol enligt:

TABELL 4.3.7 Totala tillverkningskostnadernas storleksberoende per kg etanol.

Storlek

Etanolproduktion
(ton/år)
Tillverknings-
kostn2di kr/kg
etanol

100.000 årston
råvara

17.120

8.08

250.000 årston
råvara

42.800

6.12

500.000 årston
råvara

85.600

5.57

Som framgår av såväl investeringsbedömningen som tillverkningskostnaden innebär en
uppskalning från 100 000 ton TS råvara till 250 000 ton en ca 25 %-ig kostnadsbesparing.
En fördubbling av den senare kapaciteten betyder emellertid mindre än 10 % lägre
kostnader.

4.4 Marknads- och konkurrenssituationer för metanol och etanol

En eventuell metanolverksamhet kommer allmänt att arbeta under andra förutsättningar än
vad såväl dagens etanolverksamhet som en eventuellt utbyggd sådan gör. En gemensam
faktor för båda affärsverksamheterna är den stora internationella kapaciteten med
betydande, ytterligare potential men i övrigt skiljer sig karakteristiken för affärsområdena.

Metanolverksamhet har alla de kännetecken som karakteriserar storskalig baskemikalie-
tillverkning. Produktionsenheterna är stora eller mycket stora. Storleken 300.000 årston
som en standardenhet passerades på 80-talet och senare utbyggnader ligger inte sällan
mellan 500.000 årston och 800.000. Som råvara utnyttjas till över 90 % naturgas och
processtekniken är relativt enhetlig. En handfull licensierade processer förekommer och
lokala förutsättningar avgör ofta produktionens konkurrenskraft.

Råvarupriset och investeringens storlek avgör produktionskostnaderna och förhållandet är
ofta att ju billigare råvaran är, desto högre blir investeringen. Ett lågt pris på naturgasen
finns i områden där den saknar alternativvärde och i sådana trakter saknas då ofta
infrastruktur vilket medför högre investeringar. Detta medför att ett framtida metanolpris
kan bedömas med en viss säkerhet och för en långsiktig överlevnad för existerande
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anläggningar krävs sannolikt ett metanolpris om 200-225 $/ton. Vid priser över denna nivå
finns ekonomiskt utrymme för ytterligare metanolkapacitet i storleksordningen miljontals
ton per år. De områden som då i första hand är aktuella ligger i Mellan-Östern och Nord-
Afrika.

Via naturgasen har metanolpriset en viss koppling till det allmänna energipriset. I dagsläge
är sambandet inte fullt utvecklat beroende på den relativt starka utbyggnaden av
metanolkapacitet baserad på naturgas utan altematiwärde i bl a Saudiarabien. Med ökande
efterfrågan kommer sambandet emellertid att bli tydligare, dels beroende på att annan
naturgas blir aktuell, dels på att den ökande efterfrågan rimligtvis kommer från energi-
sektorn. Någon annan, tillräckligt stor avnämare kan inte identifieras idag.

Metanolmarknaden utgörs till över 90 % av kemisk industri vilken utnyttjar metanol som
råvara. Den aktuella kemiska industrin tillhör också närmast baskemikalieindustrin och
konsekvensen är att metanol ofta säljs på kontraktsbasis med halvårs- och årslånga kontrakt.
Många företag spar dessutom ett visst inköpsutrymme för köp från den s k "spot-
marknaden" vilken då får karaktär av "världsmarknadspris".

En eventuell, svensk tillverkning av metanol baserad på träråvara, blir med nödvändighet
av mindre internationell storlek. En medelstor metanolfabrik (ca 300.000 årston)
konsumerar vedråvara i storlek som en större massafabrik; ca 500.000 ton TS eller en
miljon ton ved med 50 % fukt.

Det ligger nära till hands att anta att hela produktionen måste avsättas i form av kontrakt till
antingen drivmedelsanvändning eller till någon av de fåtaliga, storförbrukande kemiska
industrierna i Sverige eller Nord-Europa. I båda fallen torde avsluten få göras på
marknadsmässiga villkor men i fallet drivmedelsanvändning bör hänsyn kunna tas till
träråvarans koldioxidfördel gentemot internationell metanol som är fossilbaserad.

Även om den långsiktiga prisbilden på metanol kan bedömas med viss säkerhet, måste
hänsyn tas till sådana situationer som den som t ex rådde under 1992/93 med mycket låga
metanolpriser. Vid sviktande efterfrågan kan en förödande konkurrens uppstå från
anläggningar som i princip kör till vilka priser som helst för att täcka de fasta kostnaderna
så långt möjligt är. Med naturgas utan alternatiwärde och låga lönekostnader blir detta
mycket låga nivåer vilket framgår av att metanolpriset under vissa perioder gått ned till ca
50 $/ton på spotmarknaden.

En metanolanläggning löper under sådana omständigheter betydande risker även om en
affärsmässigt rimlig nivå kan räknas fram för den internationella metanolen.

Etanolens affärssituation är i mycket den omvända. Med ett stort antal produktionsenheter
och ett stort antal avnämare uppstår en stabiliserande situation vilken avspeglats i ett
förhållandevis jämnt etanolpris över tio års tid. Inte ens Brasiliens svängningar från
nettoexporterande till nettoimporterande och nu närmast tillbaka som nettoexporterande
nation har haft större inverkningar på priset. I huvudsak har priset under denna period legat
mellan 25 och 35 $/hl för 95 %-ig etanol av bra kvalitet. För svenskt vidkommande har
dollarkursen haft större inverkan på priset än svängningarna på världsmarknaden.
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Produktionskostnaderna för etanolen är beroende framförallt av priset på jordbruks-
produkter; sockerpriser, spannmålspriser och t ex foderpriser (cassava, m). Dessa produkter
ligger dels under prispress till följd av överproduktion, dels är de utsatta för subven-
tionering i många länder varför en reell, långsiktig nivå på priserna är svår att bedöma. Att
döma av den hittillsvarande utvecklingen finns emellertid betydande extra resurser i
framförallt tropiska områden (sockerör, cassava, m) men också i tempererade zoner där
storskalig spannmålsodling kan ske (majs, vete, m). En prisgräns för att ytterligare resurser
ska tas i bruk synes ligga omkring 3 kr/kg (2,4 kr/1).

Etanolmarknaden är sammansatt av ett flertal delmarknader där såväl kemisk råvara som
användning som lösningsmedel har stora andelar. I det senare fallet finns konkurrens från
andra lösningsmedel - framförallt i-propanol - vilket sätter ytterligare en prisgräns för
etanolen. Situationerna med långa kontrakt är i jämförelse med metanol mer sällsynta och
större delen av etanolen säljs idag i konkurrens med andra med marknadsföring och service
som sälj hjälpmedel. De totala försäljningskostnaderna för etanol utanför kontrakten räknas i
tiotals procent av priset och den situationen torde bestå om inte längre kontrakt på
drivmedelsetanol kan erhållas.

En eventuellt utbyggd, svensk etanoltillverkning kommer att agera på en öppen marknad
med konventionell typ av priselaticitetskurvor, etc. Konkurrensen kan i första hand komma
från det internationella utbudet av etanol via s k "traders". I nästa steg torde jordbruks-
baserad etanol inom landet och från Europa vara huvudkonkurrenterna och först då
efterfrågan når volymer om 500.000 ton/år och mer kommer konkurrensen att utgöras av
träbaserad etanol. Detta är sagt under förutsättning att inget drastiskt sker på jordbruks-
sektorn ty principiellt kan billigare etanol framställas på basis av dessa råvaror (med dagens
prisnivåer på jordbruksprodukter och trä).

Som speciella marknader för metanol och etanol finns MTBE och ETBE, d v s alkoholerna
kan förbrukas som kemisk råvara i tillverkningen av dessa bensintillsatsmedel. Ytterligare
sådana produkter är TAME och TAEE men situationen är analog för dessa och således
behandlas här endast de två tidigare ämnena.

MTBE och ETBE tillverkas i analoga processer och kan t o m produceras i samma
anläggning. Omställningstiden i en sådan process anges som kort. Produktegenskaperna hos
MTBE och ETBE är också mycket likartade. Endast ett fåtal, särskiljande faktorer (med
marginella effekter) har kunnat identifieras: ETBE har något lägre ångtryck och något
högre oktantal än MTBE. Vidare förbrukar ETBE mindre i-buten än MTBE per liter
produkt vilket kan ha betydelse då i-buten är begränsande råvara.

Enligt uppgifter från oljeindustrin kan dessa fördelar värderas till något tiotal öre per liter
( < 30) i högre värde för ETBE i jämförelse med MTBE.

Konskvensen av detta är att ur samma råvara kan alternativt metanol eller etanol produceras
(till olika kostnader). Dessa produkter har också olika marknadspriser med ett högre pris
för etanolen. Om alkoholerna i nästa steg utnyttjas för framställning av MTBE respektive
ETBE så återförs produkterna till mer jämförbara marknadspriser vilket torde placera
etanolen i en relativt sett sämre situation. (Se figuren nedan) Värdet av etanol i ETBE blir
dock något högre än för metanolen i MTBE än vad relationen mellan ETBE och MTBE
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implicerar, emedan alkoholen endast utgör en del av råvaran till etern. Om metanol kostar
2 kr/kg och i-buten 1 kr/kg, kommer MTBE att råvarumässigt kosta ca
0,35*2+0,65*1 = 1,35 kr/kg. Med en råvarumässig kostnad om 1,65 kr/kg för ETBE (30
öre högre kostnad) finns utrymme för ett etanolpris som är 2,45 kr/kg;
0,45*2,45+0,55*1 = 1,65.

(I MTBE är ca 35 % av råvaran metanol och 65 % i-buten medan ETBE innehåller ca 45 %
etanol och 55 % i-buten)

Värdeförändring av metanol och etanol ur träråvara då de förädlas till MTBE och ETBE

Marknadspr is:

Marknadspr is:

METANOL

C1-2 kr/

I
MTBE

C 2-2, 5 kr/

TRARÅVARA

O

O

ETANOL

C 2-3 kr/ O

I
ETBE

C2,1-2,8 kr/ I)

Diff . ti I I

etanolen fördel:

1-2 kr/ I

Dlff . till

etanoI en förde I :

35-40 öre/I

Figur 4.4.1

En eventuell, svensk metanolverksamhet kommer liksom en nyetablerad, ytterligare
etanolverksamhet att omges av ett antal marknadsmässiga restriktioner. Nedanstående
prisrestriktioner har hämtats från avsnittet 3.2.

En rimlig storlek på metanoltillverkning bör vara på minst 100-150.000 ton produkt per
år. Detta är en volym som med en faktor fem överstiger den förbrukning som
drivmedelsmarknaden i form av MTBE-tillverkning i Sverige för närvarande kan ta. Den
eventuella resterande mängden ska då helst avsättas i form av längre kontrakt till antingen
kemisk industri eller ytterligare drivmedelsinblandning. I samtliga dessa fall kommer
konkurrensen att ske gentemot importerad, fossilbaserad metanol som med en rimlig
koldioxidbeskattning i drivmedelssammanhang kostar under 2,5 kr/kg eller ca 2 kr/l. På
marknader utan koldioxidavgift kommer motsvarande pris att vara under 1,8 kr/kg eller
1,45 kr/1.

64



För en eventuell, ytterligare etanoltillverkning finns marknaden "dieselersättning" där i
första hand diesel med en jämförbar etanolkostnad om 2,0-2,4 kr/l etanol måste
konkurreras ut. I nästa steg finns den prisrestriktion som den importerade etanolen står for:
ca 3 kr/kg eller 2,4 kr/l 95 %-ig vara. (Här har då inte den möjliga konkurrensen från
metanol i dieselsammanhang berörts).

På bensinmarknaden har kommenterats de svårigheter som inblandning av lägre (<10
volyms-%) halter ren etanol har och antagandet att etanolen lättast kan komma in i form av
ETBE (avsnitt 3.1). Det innebär att prisrestriktionen för etanol indirekt sätts av metanolen i
MTBE och nivån ligger då strax över de 2,5 kr/kg eller 2 kr/l som angavs för metanol
ovan. 'Strax över' motiveras av de förmodade, marginella fördelarna med ETBE vilka kan
värderas till maximalt ca 30 öre/l över MTBE-priset, motsvarande maximalt 35-40 öre/l
högre pris för etanolen som utgör råvara till ETBE.

För etanolen innebär detta ett pris om maximalt 2,9 kr/kg eller 2,3 kr/l men då i form av
absoluterad vara. ETBE-processen kan knappast tolerera vatteninnehållet i 95 %-ig vara.
Med en absoluteringskostnad om 30-50 öre/kg ger detta ett konkurrensdugligt pris gentemot
metanol/MTBE för etanol om 2,4-2,6 kr/kg eller 1,9-2,1 kr/l (96 %-ig vara).

En (omställd) ETBE-tillverkning kan förmodligen konsumera de mängder etanol som en
eventuell, ny tillverkning ger. Statoils enhet och Scanraffs planerade anläggning kan
förmodligen tillsammans ta ca 40.000 ton/år. I annat fall är etanolförsäljningen hänvisad till
ett antal kunder inom drivmedelssektorn (fordonsflottor) eller på övriga etanolmarknader
och i båda fallen gäller priskonkurrensen från importerad etanol; ca 3 kr/kg eller 2,4 kr/l
95 %-ig vara.

Konkurrenssituationen mellan etanol och metanol -samt i ett par fall importerad etanol - kan
i några fall åskådliggöras med nedanstående figurer:
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1. Metanol och etanol låginblandade i bensin

TRÄRÅVARA

METANOL

kostnad 2 kr/l

VÄRDE I BENSIN

4 kr/l

Figur 4.4.2

ETANOL

kostnad 5 kr/l

2. Metanol och etanol som bensinersättning

TRÄRÅVARA

METANOL

kostnad 2 kr/l

VÄRDE SOM
BENSINERSÄTTNING

METANOL

1,6 kr/l

Figur 4.4.3

ETANOL

kostnad 5 kr/l

ETANOL

3,3 kr/l

3. Importerad och inhemsk etanol (ur träråvara) som bensinersättning

BIOMASSA - TRÅRÅVARA

IMPORTERAD ETANOL

kostnad 2,4 kr/l

Figur 4.4.4

VÄRDE SOM
BENSINERSÄTTNING

ETANOL

3,3 kr/l

INHEMSK ETANOL

kostnad 5 kr/l
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4. Metanol och etanol som dieselersättning

TRÄRÅVARA

METANOL ETANOL

kostnad 2 kr/l kostnad 5 kr/l

VÄROE SOM
OIESELERSÄTTNING

METANOL ETANOL

0,8 kr/l 2.2 kr/l

Figur 4.4.5

5. Metanol och etanol i MTBE och ETBE

TRÄRÅVARA

METANOL ETANOL

kostnad 2 kr/l kostnad 5 kr/l
limportend = 1,5kr/l| (importerid = 2,4 kr/l|

\
MTBE ETBE = MTRE + 30 öre/l

max

Figur 4.4.6

5. LAGMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR METANOL OCH ETANOL

5.1 Hälso- och miljörestriktioner vid hantering och lagring

Metanol är av Kemikalieinspektionen klassad som en giftig kemikalie, vilket inte innebär ett
hinder för dess användning men ställer speciella krav på märkning av metanol och
metanolinnehållande produkter. Vid bensininblandning måste således bensinen märkas ut på
samma sätt som idag sker till följd av benseninnehåilet i bensin, dvs med dödskalle-
märkning på tappstället.

Etanolen är också kringgärdad av restriktioner, men denna kemikalie faller under
Läkemedelsverkets domvärjo och för etanol föreskrivs att den rena produkten liksom andra
produkter med mer än 2 % etanol skall hanteras som "alkoholhaltiga preparat". Inte heller
detta reglemente utgör ett hinder mot användning, men alla sådana produkter måste
hanteras med tillstånd och tillstånd ges inte till vem som helst.
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Tillstånden för etanolhantering är som regel kopplade till krav att etanolen skall vara
tillräckligt denaturerad för att förhindra förtäring. I en bensininblandning torde detta krav
vara uppfyllt, men vid ren etanoldrift liksom vid hanteringen fram till inblandningen i
bensin är det rimligt att anta att dessa krav kommer att ställas.

Denatureringskemikalier och erforderlig kontroll av etanolen betingar kostnader som utgör
några procent av etanolpriset (1-3 %).

Beträffande övriga hälso- och miljöaspekter kan konstateras att metanolens giftighet är i
viss mån begränsad till människan (och möjligen vissa andra däggdjur). Nedanstående tabell
över ett antal miljöparametrar visar inga större skillnader mellan alkoholerna förutom
giftigheten gentemot människa, vilken avspeglas i det hygieniska gränsvärdet.

Parameter Metanol Etanol Sort

Ozoneffekt "18" "20"
Nedbrytbarhet 90 %, 20 d 80 %, 20 d
LD50 råtta, oralt 5 300-13 000 7 800-21 000 mg/kg kroppsvikt
Hygieniskt gränsvärde (S) 200 1000 ppm
Fisktoxicitet, LC50, 96 h > 8 000 10-14 000 mg/l
Toxicitet Dafnia, LC5Q,48h 10 000 3-4 000 mg/l
Toxicitet grönalg, ECQ 8 000 5 000 mg/l
Toxicitet Pseudomonas, ECQÖ 600 6 500 mg/l

5.2 Brand och explosion

Metanol och etanol omfattas av Lagen för brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868)
samt av Förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:1145).

Såväl metanol som etanol (liksom bensin) är klass 1-vara, dvs klassas som mycket
brandfarlig. Särskilda åtgärder krävs följaktligen vid hantering och lagring för att förhindra
brand/explosion, speciellt i slutna tankar (se Avsnitt 3.1.4).

5.3 Reglering av emissioner

Nya fordon i Sverige är numera indelade i miljöklasser. Miljöklass 3 är minimikrav medan
fordon som släpper ut mindre föroreningar hänförs till miljöklass 2 respektive 1. Följande
gränsvärden gäller för utsläpp i avgaser och avdunstningsförluster (se Tabell 5.1 och 5.2).
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TABELL 5.1: Gränsvärden för föroreningar i avgaser och utsläpp av
bränsleångor. Nya personbilar och nya lätta lastfordon

Koloxid Kolväten Kväveoxider Partiklar
CO HC NOX1)

g/km

Avdunstnings-
förlust för
kolväten,
S/prov

Personbilar
Miljöklass

3
2
1

Lätta last-fordon
Miljöklass

3
2
1

2.1
2.1
2.1/6.22)

6.2
2.7
2.7/7.52)

0.25
0.25/0.163)
0.25/0.0783)

0.5
0.203)
o.io3)

0.62
0.25/0.334)
0.25/0.334)

1.1
0.43
0.43

0.124
0.05
0.05

0.162
0.05
0.05

2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0

1) Uppmätt som kvävedioxid, NO->
2) Koloxid, CO vid låg temperatur
3) Andra kolväten än metan
4) Kväveoxider vid landsvägskörning

TABELL 5.2: Gränsvärden för föroreningar i avgaser och utsläpp
av bränsleångor. Nya tunga lastfordon

Koloxid Kolväten Kväveoxider Partiklar
CO HC NOX1)

g/Kwh

Miljöklass 3
2 och 1

4.9
4.0

1.2
1.1

9
7.0

0.4
0.15

1) Uppmätt som kv&vedioxid, NO2

För miljöklass 3 krävs att gränsvärdena ej överskrids fram till dess att fordon/motorer
uppnått en viss ålder/körsträcka, t ex 5 år/80 000 km för personbilar. För miljöklass 2 och
1 finns, förutom ovan angivna gränsvärden, även gränsvärden efter längre körsträckor,
t ex 160 000 km för personbilar och lätta lastfordon.

Tunga lastfordon måste för att hänföras till miljöklass 1 även uppfylla vissa bullerkrav.

Introduktion av fordon med bättre miljöprestanda (miljöklass 2 och 1) t Sverige uppmuntras
genom ekonomiska incitament.

Fordon som uppfyller de svenska kraven för miljöklass 1 och 2 kommer också att uppfylla
de krav som planeras gälla i EU från 1996.
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När det gäller att försöka bedöma den framtida utvecklingen i Sverige och västra Europa är
det av intresse att se på beslutade framtida amerikanska, och speciellt då Kaliforniska, krav.
I Kalifornien introduceras lågemissionsfordon i 4 olika klasser med början år 1994.

Den första klassen som introduceras, TLEV (Transitional Low Emission Vehicle) innebär
utsläppskrav som för lätta fordon är jämförbara med ce svenska kraven för miljöklass 1.
(Dessutom finns ett utsläppskrav för formaldehyd). 10 % av alla fordon av 1994 års modell
måste uppfylla TLEV-kraven. 1997 introduceras två klasser med strängare krav (och med
gränsvärden även för utsläpp av bensen), LEV (Low Emission Vehiche) respektive ULEV
(Ultra Low Emission Vehicle).

Av 1997 års modeller måste 25 % uppfylla LEV-kraven och 2 % ULEV-kraven. 1998
introduceras slutligen ZEV (Zero Emission Vehicle). Om 10 år skall andelarna nya fordon
(2003 års modeller) utgöras av 75 % LEV, 15 % ULEV och 10 % ZEV.

6. STYRMEDEL - MÖJLIGHETER, EFFEKTER

6.1 Sverige

Den svenska regeringen arbetar med att närma sig vad man kallar "ett långsiktigt bärkraftigt
transportsystem", vilket bl a innebär att ytterligare minska transportsektorns belastning på
klimat och miljö. För närvarande pågår bl a följande arbeten:

Trafik- och klimatkommittén skall föreslå åtgärder för att minska utsläpp av
koldioxid och andra klimatpåverkande gaser från trafik samt utreda förutsätt-
ningarna för att införa miljözoner i vissa tätorter. F era kommuner har visat
intresse för detta.

Vidareutveckling av miljöklassning av fordon.

Stöd till forskning, utveckling och demonstration av användning av motoralkoholer i
fordon.

Stöd till utveckling av etanolframställning ur cellulosarika råvaror i demonstrations-
anläggningar.

Stöd till utveckling av el- och hybridfordon.

Arbete i EFTA:s, EU:s och ECE:s expertgrupper avseende bilavgasfrågor.

De styrmedel man för närvarande använder sig av är alltså lagstiftning (inkl beskattning)
och stöd till forskning och utveckling.

Det faktum att både metanol och etanol i Sverige är befriade från koldioxidskatt och
energiskatt samt belastas med låg drivmedelsskatt gör att den totala beskattningen blir lägre
än för bensin respektive dieselolja. Detta ökar konkurrenskraften för motoralkoholer (se
Avsnitt 3.2 och 5.3).
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Med hänsyn till önskan att reducera koldioxidutsläpp vore det logiskt att särskilja metanol
med fossilt ursprung (främst från naturgas) från (framtida) metanol framställd ur
biobränslen genom att belasta den förstnämnda med en koldioxidskatt. Detta skulle
ytterligare öka konkurrenskraften för biobränslebaserad metanol och effekten av en sådan
tänkbar åtgärd har därför belysts i Avsnitt 3.2.

6.2 Europa

Inom EU har man nyligen fattat beslut om ett program, ALTENER, med syftet att minska
de totala utsläppen av koldioxid med 180 miljoner ton till år 2005 genom utveckling av
förnybara energikällor. Ett av målen är att biobränslebaserade drivmedel år 2005 skall
utgöra 5 % av den totala drivmedelsmarknaden. Programmet skall finansiellt stödja bl a
utarbetande av tekniska standarder och specifikationer, utveckling av infrastruktur för
förnyelsebar energi och ökat informationsutbyte.

EU-kommissionen har också lagt förslag om införande av koldioxidskatter och lägre
drivmedelskatter för biobränslebaserade drivmedel i hela EU (högst 10 % av motsvarande
drivmedel med fossilt ursprung). En viktig drivkraft för det senare förslaget är att det skulle
öka möjligheterna att producera energigrödor på avställd åkermark. Båda förslagen är dock
mycket omstridda och intensiva diskussioner förs. Man har bl a försökt sammanlänka
förslagen.

I några europeiska länder, främst Frankrike och Österrike, har man redan infört
skattelättnader för biobränslebaserade drivmedel (främst rapsolja/rapsmetylester), i första
hand av jordbrukspolitiska skäl.

6.3 Tullar och effekter av EU/EES

Ett eventuellt medlemskap i EU kommer att förändra metanol situationen och i synnerhet
etanolsituationen. EES-avtalet innebär inte att Sverige ligger innanför EG/EU:s tullmur och
för närvarande gäller alltså inte de prisnivåer på metanol och etanol som EU har. De
"världsmarknadspriser" som tidigare angetts, är således priser utan "skyddstull" och de som
gäller för Sverige idag.

I den följande informationen har den danska tulltaxan använts som angivelser för EU:S tull.

För metanol är EU:s yttre tullmur 13 %. Det innebär att med ett framtida "världsmarknads-
pris" om 200-225 $/ton, vilket med 8 kr/$ ger 1,6-1,8 kr/kg, erhålls ett importerat pris
inom EU om 1,8-2,0 kr/kg.

För etanolen gäller idag en EU-tull om 225,3 danska öre/liter vilket motsvarar drygt 1,90
svenska kronor per liter och ca 2,50 kr/kg 100 %-ig etanol. Vid ett eventuellt EU-
medlemskap kommer således det svenska priset på etanol från t.ex. Brasilien att ligga på i
storleksordningen 5-5,5 kr/kg.
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EU:s tull är naturligtvis avsedd att skydda den egna, till största delen jordbruksbaserade
etanolen och inom EU gäller andra prisnivåer. Utgående från de senaste fem årens
handelsstatistik inom EG har priset på etanol legat på 4-5,5 kr/kg etanol.

För svenskt vidkommande innebär detta att ett eventuellt EU-medlemskap kommer att ge en
första prisnivå för etanol - baserad på EU-priser - om 4-5,5 kr/kg och en ytterligare nivå
om 5-5,5 kr/kg baserad på import från t.ex. tropiska länder. Beslut finns i GATT att över
en treårsperiod efter ratificering (1994/95) sänka tullarna med 36 % vilket skulle kunna
leda till prisnivåer om ca 4,5-5,0 kr/kg med ett världsmarknadspris om 3 kr/kg.

De totala effekterna av dessa tullar inom EU innebär en försämrad konkurrenskraft för
etanol i relation till metanolen. (På andra marknader innebär de också en försämrad
konkurrenskraft gentemot t.ex. isopropanol). Samtidigt förbättras situationen för en
eventuell svensk etanoltillverkning och konkurrensen förskjuts från de tropiska länderna till
EU-länder som Frankrike och Italien samt - för den träbaserade varan - mot inhemsk
jordbruksbaserad vara.

För metanolen innebär ett eventuellt norskt medlemskap i EU en förbättrad situation för de
metanolplaner som finns. I sin tur kan detta leda till att en eventuell svensk metanol-
tillverkning får en näraliggande stark konkurrens. Som tidigare gäller emellertid att den
eventuella svenska tillverkningen egentligen inte avser samma vara eftersom den är
biobaserad. Metanolen får en i viss mån unik ställning och konkurrerar inte direkt med den
internationella.

6.4 USA

I USA ser man flera skäl för införande av alternativa drivmedel:

Behov ati ersätta importerad olja (för närvarande 40 % av oljebehovet).

Behov att förbättra luftkvaliteten, speciellt i flera större hårt nedsmutsade stöder.

Behov att minska de totala koldioxidutsläppen.

Behov att utnyttja jordbruksmark för annat än livsmedelsproduktion.

Produktion av etanol huvudsakligen från majs, åtnjuter skattekrediter (beslutade fram till år
2000). Huvuddelen blandas i bensin, s k Gasohol (10 vol-% etanol i bensin), vilken för
närvarande utgör ca 9 % av den totala bensinmarknaden i USA. Gasohol har också dispens
för högre ångtryck (RVP) på grund av etanolinblandning.

Ny lagstiftning i USA (Alternative Motor Fuels Act 1988 och Clean Air Act 1990) syftar
bl a till införande av alternativa drivmedel. I Kalifornien genomförs ett pilotprogram med
start 1995.

Reformulering av bensin (låginblandning av oxygenater) föreskrivs i lag vintertid i områden
med koloxidhalter i luften som överstiger uppställda riktvärden.
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Införande av successivt strängare avgaskrav med början i Kalifornien (se Avsnitt 5.4)
kommer att framtvinga både teknikutveckling och ökad användning av alternativa
drivmedel.

Exempel på andra styrmedel är:

Ägare av större fordonsflottor åläggs användning av alternativa drivmedel.

Lag om maximal drivmedelsförbrukning i nya fordon (CAFE-bestäm mel serna).
Alternativa drivmedel räknas helt eller delvis inte in i dessa tal.

Skyldighet för distributörer att tillhandahålla alternativa drivmedel.

I USA ges också omfattande stöd till utveckling av teknik för användning av alternativa
drivmedel. Man stöder också utveckling av teknik för produktion av flytande drivmedel
(metanol, etanol, oljor) ur biobränslen.

7. FRAMTIDA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR PROCESSTEKNIKERNA

Bedömningar av den framtida utvecklingen inom metanol- och etanolframställningsteknik
ligger inte inom ramen för denna studie. För jämförelser mellan metanol och etanol ur
träråvara bör emellertid potentialen i en sådan utveckling speglas.

7.1 Metanol

Hittillsvarande FoU för metanol ur biomassa har som framgår av bilaga 2b koncentrerats
till den "felande" länken förgasning till syntesgas inklusive rågasrening.

Principiellt kan man säga att huvudlinjen och de mest framgångsrika försöksanläggningarna
är trycksatta processer med syrgasblåst FB/CFB-förgasare med termisk eller katalytisk tjär-
och metannedbrytning (HTW, MINO, Cresot-Loire, IGT/BIOSYN, LURGI).

Centralt för denna typ av processer är att arbeta vid optimalt tryck (» 3.0MPa), minimera
syrgasförbrukningen, och maximera syntesgasutbytet genom hög kolomsättning och låga
resthalter av kolväten (tjära, eten, metan, mm).

Tyngre kolväten kan i princip reduceras med termiskt sekundärsteg (höjd temperatur) i
kombination med våt skrubbning. Betydande metanhalter omkring 5 % i renad syntesgas
kvarstår dock som ett problem som minskar syntesgasutbytet.

En serie ambitiösa försök har gjorts att eliminera syrgasanvändning, som ansetts kräva stor
skala, höga investeringar och stor kraftförbrukning. Exempel på detta är Batelle, MTCI,
University Missori-Rolla, F-W, KTH, LTH m fl.
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Vid närmare utvärdering kräver även indirekt värmeöverföring investeringar i form av fler
reaktorer (förbränningsenhet) fler värmeväxlare (två heta gasströmmar, gas +
förbränningsgas). Totala verkningsgraden begränsas av svårigheten att trycksätta indirekt
upphettade processer. Indirekt värmda processer kräver i regel mer ånga som förgasnings-
medium samt tvingas arbeta vid måttliga förgasningstemperaturer. Det senare leder till ännu
större problem med rågasrening och höga primära kolvätehalter.

Problemet med höga kolvätehalter i syntesgasen kan i princip lösas på ytterligare tre olika
sätt:

1) sekundär katalytisk reformer (indirekt upphettad eller med syrgastillsats)

2) a) ökad avblödning av syntesgas från syntesgasloopen innan recirkulation
till metanolsyntesen för användning som bränngas

b) reformer enligt 1) placerad i syntesgasloopen.

All cykling av syntesgas mellan olika tryck och/eller temperatumivaer ger kapitalkostnader
o:h effektivitetsförluster vilket gäller bl a lösningarna enligt punkt 2).

En indirekt upphettad reformer (enligt 1) kräver en renad gas vilket gör att även här
temperaturcykling måste ske.

Den principiellt bästa gasreningen arbetar därför med hetgasrening (filter) samt direkt
kopplad till förgasaren sekundär katalytisk reformer där temperaturen styrs med
syrgastillsats. Detta är också huvudlinjen i USA, DOE:s utvecklingsprogram (IGT) i
PITCHR-anläggningen på Hawaii.

Publicerade nya förstudier USAICanada

Som grund för US DOE:s nya satsningar på metanol ur biobränsle har ett par
feasibilitystudier genomförts samt ett antal bearbetningar av dessa grunddata publicerats t ex
i Canada. Huvudresultaten är i linje med svenska 70-tals-studier (se bilaga 2b).

Högtemperatur pulverförgasare (K-T) är möjliga men ger höga kapitalkostnader och låg
verkningsgrad. Det bör dock observeras att endast begränsade sådana försök genomförts i
praktiken. Näraliggande teknik är trycksatt F-B-förgasning med syrgas och sekundär
indirekt eldad reformer med bättre verkningsgrad än K-T. Vidareutveckling mot integrerad
gasrening enligt ovan ses som framtida utvecklingsmöjlighet.

Kraftigt avvikande resultat redovisas för indirekt atmosfärisk fluidbäddförgasning (Batelle
Columbus) jämfört med ovanstående svenska studier. Detta bottnar i att kapitalkostnaderna
för denna typ av förgasare kraftigt underskattats samt att möjliga syntesgasutbyten
överskattats i de amerikanska studierna.
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Fortsatta metanolstudier och satsningar

Andra viktiga tekniska problem för trycksatt förgasning av biobränsle som inmatning,
reaktorutveckling (CFB resp.F-B) samt till del hetgasrening drivs nu intensivt inom ramen
för IGCC-program (Enviropower, BioFlow m fl) vilket för tekniken framåt även för
metanolapplikationer.

Optimering av hela systemet metanol ur biomassa och integrering av den senaste
utvecklingsnivån inom slutlig gasrening samt metanolsyntes drivs lämpligen som konkreta
feasibility studier och/eller förprojekteringar.

Dagens teknik för metanolsyntes är lågtryckssyntes (» 6-7MPa) och eventuell framtida
teknik kan vara ny syntesteknik som Chem Systems/Air Products liquid phase synthesis.

Denna metanolsyntes sker med katalysatorn suspenderad i en oljeslurry vilket leder till god
temperaturstabilitet (värmeavledning). Reaktorn blir mindre tekniskt komplicerad än
konventionell gas/fastfas reaktor. En hög omsättning per gaspassage genom reaktorn gör att
recirkulationsbehovet minskar. Processen uppges även arbeta utan shiftsteg. För närvarande
finns processen demonstrerad i skalan 12 t p d med planer för vidare uppskalning.

Förnyad FoU för metanol ur biomassa bör därför starta med nya undersökningar av
rågasrening inklusive svavelrening anpassad till metanolsyntes.

Förprojekteringar/feasibility studier kan ge bättre kostnadsdata samt ytterligare klarlägga
ovan skisserade problemställningar.

Förnyade studier av möjligheterna att i liten skala utnyttja även atmosfärisk förgasnings-
teknik för biobränsle kan vara av intresse. Detta speciellt kopplat till utveckling av
reformerteknik där syrgasblåst sekundärreformer även värmer primär indirekt upphettad
reformer (gäller idag naturgas).

För metanol ur biobränsle är mer än 55 % verkningsgrad till metanol möjlig i framtida väl
optimerad självförsörjande storskalig anläggning.

En sådan anläggning med optimalt tryck, hetgasrening inklusive katalytisk metan-
reformering bör förutom ökad verkningsgrad även minska den specifika investeringen.
Detta tillsammans bör kunna ge kostnadssänkningar på 20-30 % för den producerade
metanolen.

Storskaliga demonstrationsanläggningar för metanol ur biobränsle kan realiseras inom ett
fåtal år i spåren på nuvarande IGCC-utveckling. Detta förutsätter att den politiska viljan
finns att ta kostnaderna för uthållig och CO2-fri drivmedelsförsörjning. Uthållighet och fast
politik är därvid nödvändig i sådana satsningar för framtiden.

75



7.2 Etanol

Den mest påfallande faktorn i den studerade etanolprocessen är den relativt låga
verkningsgraden till etanol. Detta förhållande i CASH-processen går tillbaka på att
svagsyrahydroJys egentligen inte någon gång påvisats kunna prestera mer än ca 50 %
hydrolysgrad för cellulosan. Hydrolysen av hemicellulosan är som regel 90 % eller mer.

Inför framtida etanolprocesser förefaller således den största potentialen ligga i en höjning av
hydrolysutbytet och därmed från jäsningen en större mängd etanol. I Bilaga 3 redovisas ett
maximalt, teoretiskt etanolutbyte om 312 kg etanol ur 1.000 kg TS träråvara medan CASH-
processen presterar 171 kg. En sådan höjning av etanolutbytet kommer att ha
kostnadseffekter såväl vad gäller kapitalkostnad (effektivare utnyttjande av anläggningen)
som vad gäller tillverkningskostnad och råvarukostnad. Med början från den senare
kostnaden kan då följande analys göras.

Råvarukostnader vid höjda verkningsgrader

Med hänsyn till behoven av processenergi - vilka så när som på el-behoven tillgodoses med
material ur råvaran - så kan för CASH-processen följande material och energibalanser
uppställas:

Materialbalans Energibalans

IN 1.000 kg TS (+34 kg vatten) IN 4.500 KWh

UT 171 kg etanol UT 1.419 KWh
325 kg lignin/cellulosabränsle 2.081 KWh
164 kg koldioxid
374 kg org. material (till process-

energi och som avfall, m) 1.000 KWh

Om etanolutbytet kan höjas genom en effektivare hydrolys (syrabaserad, enzymatisk eller
via annan teknik) kommer den ökade etanol mängden vid oförändrade energibehov i
processen att gå ut över lignin/cellulosa-biprodukten (bränsle). Vid etanolverkningsgraden
80 % av den teoretiska erhålls 250 kg etanol ur 1.000 kg TS träråvara och material- och
energibalanserna ser då ut som följer om samma processenergibehov som tidigare antas:

Materialbalans Energibalans

IN 1.000 kg ( + 4 9 kg vatten) IN 4.500 KWh

UT 250 kg etanol UT 2.075 KWh
186 kg lignin/cellulosabränsle 1.172 KWh
239 kg koldioxid
374 kg org. material (till process-
energi och som avfall, m) 1.000 KWh
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Denna balans ger då att ytterligare 253 KWh ska finnas i produkterna. Antingen ska
energiinnehållet i lignin/cellulosa-produkten höjas (vilket förefaller sakna motivering) eller
ska energiinehållet i det organiska materialet höjas. Om det senare sker kan möjligen 40 kg
ytterligare material frigöras ur det "organiska" och föras över till lignin/cellulosaprodukten
som i så fall blir 226 kg. Om detta i realiteten kan ske, går inte att säga i denna principiella
granskning.

"Råvarukostnaden", d v s nettokostnaden, för etanolen blir i CASH-processen med
träkostnaden 12 öre/KWh och biproduktintäkten 17,5 öre/KWh 540-364 = 176 kr för
171 kg etanol, d v s 1,03 kr/kg.

I den tänkta, utvecklade processen blir motsvarande kostnad 540-205 (eller 249) = 335
(eller 291 kr) vilket ger "råvarukostnaden" för 250 kg etanol till 1.34 kr/kg etanol
respektive 1,16 kr/kg etanol om den större lignin/cellulosamängden kan tillgodoräknas.

"Råvarukostnaden" blir således högre per kg etanol då utbytet höjs och detta är en
konsekvens av relationen mellan råvarupris och biproduktvärde samt de relativa produkt-
mängderna. (Mängdmässigt minskar lignin/cellulosaprodukten mer än etanolen ökar emedan
en ökad jäsning till etanol också medför ökad koldioxidproduktion)

Tillverkningsskostnader vid höjda verkningsgrader

Med utgångspunkt från den kalkyl som redovisats i Bilaga 3 kan konstateras att 44,9 Mkr
av 93,8 i tillverkningskostnader är oberoende av produktionens storlek i den aktuella
anläggningen. ("Oberoende" inom vida gränser) Detta får stor effekt på kostnaden per
producerat kg etanol. Med utbytena 42.800 ton/år (svarande mot ca r.5 % av det teoretiska
utbytet) respektive 62.500 ton etanol/år (svarande mot ca 80 %) i det aktuella fallet blir
tillverkningskostnaderna (Mkr/år):

"Utbyte 42.800" "Utbyte 62.500"

Tillverkningskostnad som
påverkas av volymen

Tillverkningskostnad som
inte påverkas av volymen

Summa

Tillverkningskostnad
kr/kg etanol

48.9

44.9

93.8

2.19

71.4

44.9

116.3

1.86

Möjligen kan den senare tillverkningskostnaden delvis också vara oberoende av volymen
producerad etanol. I så fall blir tillverkningskostnaden per kg, ytterligare något sänkt då
utbytet drivs upp. För närmare granskning av detta krävs emellertid en genomgång till
vilken underlag saknas emedan processen i denna studie är hypotetisk.
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Kapitalkostnader vid höjda verkningsgrader

Kapitalkostnaderna är naturligtvis i princip omöjliga att bedöma för en "icke existerande
process". Här tas dock som utgångspunkt att en ökad hydrolysgrad antas (på något sätt)
möjlig i en utrustning som åtminstone liknar den utvärderade (CASH).

Kapitalkostnaderna är i denna, enligt Bilaga 3, 122,3 Mkr per år vilket motsvarar 2,86
kr/kg etanol.

Om samma utrustning kan användas för det högre etanolutbytet - 62.500 ton/år - blir
kapitalkostnaden per kg etanol 1,96 kr.

De totala produktionskostnaderna vid höjda verkningsgrader

Sammantaget erhålls följande kostnadseffekter av ett höjt etanolutbyte i en tänkt process där
egentligen endast etanolutbytet ändrats:

Etanolutbyte ur Råvarukostnad Tillverknings- Kapitalkostnad Summa
250.000 ton TS (råvara minus kostnad (kr/kg
träråvara biproduktintäkt) etanol)

42.800 ton/år 1.03 kr/kg 2.19 kr/kg 2.86 kr/kg 6.08

62.500 ton/år 1.16-1.34 kr/kg 1.86 kr/kg 1.96 kr/kg 4.98-5.16

Som framgår påverkar en höjning av etanolubytet med 45 % (från 55 till 80 %
hydrolysgrad) etanol kostnaden med drygt 15 %:s kostnadssänkning.

En eventuell pentosjäsning skulle i en oförändrad process ge ytterligare ca 10 % lägre
kostnader till följd av det ökade utbytet.

8. ÖVERVÄGANDEN OCH SLUTSATSER

Om teknik och kostnad för produktion

Denna utredning kommer till slutsatsen att metanol kan tillverkas från träråvara till en
kostnad som - med näraliggande teknik - ligger på 40-50 procent av tillverkningskostnaden
för etanol. Eftersom ingendera av processteknikerna finns framme i kommersiell skala finns
osäkerhet bl.a. om investerings- och driftkostnader och tillgänglighet. I dessa avseenden
bedömer vi osäkerheterna likvärdiga för båda processerna. För förbättrad kunskap i detta
avseende kan förprojektering av anläggningar vara av värde liksom på någon sikt upp-
förande av demonstrationsanläggningar med dagens/näraliggande teknik. Innan betydande
satsningar på demonstration genomförs bör dock noga värderas i vilken mån sådan
demonstration är relevant för fortsatt utveckling av nästa teknikgeneration.
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Vid sidan om processutveckling förordas studier av möjliga synergieffekter för såväl
metanol- som etanolanläggningar vid samlokalisering och integration med andra industriella
verksamheter.

Om processteknisk utveckling

Det finns uppfattningar om att produktionstekniken för etanol skall utvecklas så att
kostnaderna når ner till kostnadsnivån för metanol. Vår granskning av dessa bedömningar
har preliminärt resulterat i att vi inte bedömer dem helt relevanta för svenska förhållanden.
Såväl pentosjäsning som enzymatisk hydrolys kan leda till bättre utbyte och lägre anlägg-
ningskostnad för etanolproduktion. De inverkar dock samtidigt på utbytet av biprodukten
ligninbränsle så att sänkningen av produktionskostnaden motverkas.

Även inriktningen på presenterade teknikutvecklingar från USA/Canada för metanol-
tillverkning väcker tveksamhet i vissa deur.

Ett fortsatt svenskt deltagande i FoU-satsningar i form av processutveckling och
demonstration är önskvärt.

Om kvalitetsegenskaper

Etanol har kvalitativa fördelar i vissa avseenden - och i vissa användningar som
motorbränsle - men såvitt kan bedömas i dag är dessa fördelar inte i paritet med
merkostnaden. De synpunkter på metanolens giftighet, hanterbarhet, brandfara, etc. relativt
etanol skall givetvis tas på allvar. Dessa nackdelar syns emellertid inte vara av sådan
dignitet att de utesluter metanol som drivmedelsalternativ. Metanolens kvalitetsnackdelar
kan sannolikt i flertalet fall kompenseras med olika tekniska eller administrativa åtgärder till
begränsad kostnad.

Undantag finns dock eventuellt. Om det skulle visa sig att metanol jämfört med andra
drivmedel ger upphov till ökade utsläpp av specifika avgasemissioner (t.ex. formaldehyd) i
betydande omfattning, att sådana utsläpp innebar väsentliga hälsorisker och att avgasrenings-
teknik inte kan motverka detta talar en sådan omständighet mot metanol.

Från kvalitetssynpunkt kan en möjlig utveckling vara att renetanol utnyttjas som diesel-
ersättande drivmedel i specifika flottor (stadsbussar m.m.) där hanteringsaspekterna bedöms
särskilt viktiga och där betalningsviljan är större. Metanol kan i första hand finna en
marknad som inhemsk råvara för MTBE för inblandning i bensin.

Kunskapen om emissionsförhållanden och köregenskaper vid drift med motoralkoholer
enligt olika möjliga förfaranden är ännu relativt begränsad. Ytterligare mätningar, flott-
försök och utvärderingar erfordras på dessa områden.

Om marknadsaspekter

Marknadsmässigt kan etanol ha fördel av att den har en alternativ inhemsk kemisk-teknisk
marknad. Volymen på denna marknad motsvarar en i etanoltermer betydande alternativ
avsättningsmöjlighet om drivmedelsmarknaden inte skulle absorbera produktionen. Pris-
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nivån på denna marknad sätts av världsmarknadspriserna. Det finns ingen sådan alternativ
inhemsk marknad för metanol, varför ett bortfall av drivmedelsmarknaden för en inhemsk
metanolproduktion kan tvinga fram produktionsstopp.

För båda alkoholaternativen behöver modeller för marknadsintroduktion och konsekvens-
analyser genomföras.
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