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SAMMANFATTNING

Det finns en stor potential för ett ökat utnyttjande av biomassa för energiändamål i

Sverige. En ökad användning av biomassa skulle kunna bidra till att minska utsläppen av

koldioxid från förbränning av fossila bränslen, minska beroendet av importerade fossila

energibärare samt påverka den regionala och lokala miljösituationen såväl positivt som

negativt

Föreliggande studie behandlar framför allt olika miljöeffekter av en ökad använd-

ning av biomassebaserade energibärare inom transportsektorn. En ökad användning av

biomassa påverkar möjligheterna att uppnå många olika miljömål i flera olika samhälls-

sektorer. I denna studie sker jämförelser av olika alternativ för biomasseutnyttjande på

systemnivå där hela kedjan från markutnyttjande till slutlig användning studeras. Särskilt

fokuseras på möjligheterna att använda biomassebaserade energibärare för att reducera ut-

släppen av koldioxid (CO2). För att bedöma hur effektivt biomassa kan utnyttjas för att

reducera koldioxidutsläppen används följande jämförelsefaktorer:

* Årlig reduktion av koldioxidutsläpp per ytenhet jordbruks- eller skogsmark använd för

biomasseproduktion (kg CG2/ha, år)

* Kostnad per reducerad mängd koldioxid (SEK/kg CO2)

Samtliga kostnader redovisas i 1993 års prisnivå exklusive inhemska skatter, avgifter och

subventioner. Investeringskostnader annualiseras med en realränta om 6%.

Beräkningarna baserar sig på antaganden om en storskalig användning av biomasseba-

serade energibärare.

Följande energibärare och biomasseråvaror studeras:

* rapsmetylester producerad från rapsolja vilken förestrats med biomasscbaserad metanol

* biogas från lusem

* etanol från vete

* etanol producerad med sur hydrolys från Salix (energiskog) och avverkningsrester

* etanol producerad med enzymatisk hydrolys från Salix och avverkningsrester

* metanol från Salix och avverkningsrester

* vätgas från Salix och avverkningsrester

* elektricitet från Salix och avverkningsrester

Av studerade biomassebaserade drivmedel från jordbruksmark ger de som baseras

på Salix störst koldioxidreduktion per hektar. Lägst kostnader för koldioxidreduktion er-

hålles på medellång sikt för metanol från Salix och avverkningsrester (0,5-1,1 SEK/kg



CO2 vid dagens biomassekostnader, 0,4-0,9 SEK/kg CO2 vid uppskattade biomasse-

kostnader för år 2015).

De etanolteknologier som studeras \ detta arbete, vilka kan komma att bli kommer-

siellt tillgängliga inom 5-10 är, har ett energiutbyte i form av etanol på 30-40%. Dessa

teknologier bedöms inte kunna konkurrera ekonomiskt med metanol. Om utvecklingen av

teknik för etanoiproduktion från cellulosa med högre drivmedelsutbyte och lägre kost-

nader blir framgångsrik, skulle etanol från cellulosarik råvara på lång sikt kunna bli ett

kostnadsmässigt jämförbart alternativ till metanol för användning i förbränningsmotorer.

Kostnaderna för koldioxidreduktion vid användning av biogas från lusern är något

högre än vid användning av metanol från Salix. Koldioxidreduktionen per hektar är be-

tydligt lägre för biogas från lusern än för de drivmedel som utnyttjas Salix som råvara.

Vätgas från biomassa har en potential för stor koldioxidreduktion per hektar men

kostnaderna blir höga på grund av höga kostnader för drivmedelslagring. Varken raps-

metylester (RME) eller etanol frän vete är ekonomiskt konkurrenskraftiga jämfört med

övriga studerade biomassebaserade drivmedel om man inte kan fä avsättning för produce-

rade foderbiprodukter. Avsättning av foderbiprodukter kan förväntas vara begränsad vid

en storskalig användning av RME eller etanol från vete. Även med avsättning för foder-

biprodukter överstiger kostnaderna för dessa drivmedel avsevärt kostnaderna för meta-

nol. En storskalig användning av RME begränsas dessutom av restriktioner för ökad

rapsodling på grund av växtföljdsskäl.

I studien förutsätts att högre verkningsgrad kan erhållas vid användning av for-

donsalkoholer och biogas i ottomotorer än vid användning av bensin, medan motsva-

rande fördelar jämfört med diesel i dieselmotorer inte kan förväntas. Dessa antaganden

medför att större koldioxidreduktion per utnyttjad mängd biomassa och lägre kostnader

för koldioxidreduktion erhälles vid ersättning av bensin med fordonsalkoholer och biogas

i lätta fordon än om diesel ersätts i tunga fordon.

De miljöfördelar som finns med att utnyttja biomassebaserade drivmedel i tunga

fordon kan emellertid motivera en tidigare introduktion av biomassebaserade drivmedel i

dessa fordon. Möjligheterna att reducera emissioner av kväveoxider och partiklar är goda

vid en övergång från diesel till framför allt biogas men även fordonsalkoholer i tunga for-

don. I lätta fordon kan inte en minskning av kväveoxidemissionema påräknas vid ersätt-

ning av bensin i katalysatorförsedda fordon. Däremot kan en minskning av kolväte-

emissionerna erhållas.

Föreliggande studie visar att en utveckling av använda metoder för biomassepro-

duktion kan komma att få stor betydelse för att öka biomassepotentialen och reducera

kostnaderna. För drivmedel baserade på Salix eller lusern uppskattas att nettoproduk-

tionen av drivmedel per hektar kan öka med 80-90% och att drivmedelskostnadema kan

minska med 10-20% inom ett par decennier tack vare denna utveckling. Dagens uttag av



avverkningsrester begränsas av ekologiska restriktioner, men genom ökad kompensation

av näringsförluster vid biomasseuttag kan uttaget öka betydligt.

Odling av vallgrödor och Salix kan förväntas bidra till förbättrad markstruktur,

ökad mullhalt och minskat näringsläckage jämfört med odling av konventionella ettåriga

åkergrödor, ökad mullhalt innebär förutom förbättrad produktionsförmåga att atmosfä-

risk koldioxid binds som organiskt kol i marken. Vallgrödor ger jämfört med Salix större

flexibilitet i jordbruksmarkens användning och mindre inverkan på landskapsbilden.

Uttag av biomassa från skogen kan leda till försämrad produktivitet om inte skogen kom-

penseras för näringsbortförseln genom t ex askåterföring.

Milkostnadema för en personbil som använder tnomassebaserad metanol i för-

bränningsmotor är med dagens produktionskostnader för biomassa och dagens bensin-

priser 1-2 SEK/mil högre än för ett bensinfordon. Med uppskattade biomassekostnader

för år 2015 kan milkostnaderna uppskattas vara 80 öre till 1,50 kronor högre än för ett

bensinfordon (dagens bensinpris). Detta motsvarar en ökning av de totala milkostnaderna

för personbilsanvändning på ungefär 3-6%. En värdering av emissioner av koldioxid

med 32 öre/kg COi skulle öka kostnaderna för an använda ett bensinfordon med cirka 70

öre/mil. En ekonomisk värdering av koldioxidutsläpp skulle kunna minska kostnadsskill-

naderna mellan att använda biomassebaserad metanol och bensin avsevärt.

Ökade fossilbränslepriser skulle förbättra de biomassebaserade drivmedlens kon-

kurrenskraft. En ökning av det reala bensinpriset, exklusive skatter och avgifter, med

20% skulle kunna göra metanol konkurrenskraftigt för användning i personbilar med för-

bränningsmotorer redan med dagens biomassekostnader förutsatt en värdering av kol-

dioxidutsläpp med 32 öre/kg CO2.

Användning av batteridrivna eller bränslecellsdrivna elfordon kan leda till ett

mycket effektivt utnyttjande av biomassa samtidigt som emissionerra av luftföroreningar

är mycket låga. Såväl metanol som vätgas är tekniskt lämpliga energibärare för bränsle-

cellsfordon men användning av metanol som reformeras till vätgas i fordonet förväntas ge

lägst kostnader. Ett uppbyggande av ett system för produktion och användning av meta-

nol från biomassa i fordon med förbränningsmotorer skulle, på grund av bränslets lämp-

lighet för framtida användning i bränslecellsfordon, vara ett viktigt strategiskt val för att

skapa ett transportsystem baserat på en kombination av fordon med hög energieffektivitet

och användning av fömybara energikällor.



SUMMARY

There is a large potential for increasing the use of biomass for energy purposes in

Sweden. Increasing the use of biomass can reduce emissions of carbon dioxide (CO2)

from fossil-fuel combustion and dependence on imported fossil fuels. Furthermore, in-

creased biomass use will affect emissions of other air pollutants than carbon dioxide as

well as environmental impacts from land use.

The study deals mainly with the environmental impacts of an increase in the use of

biomass-based energy carriers in the transportation sector. Comparisons of different

alternatives for biomass use are made on a systems level, where the whole fuel cycle

from land use to final use of bionr ss-based energy carriers is studied. The focus of the

study is on using biomass-based energy carriers for reducing carbon dioxide emissions.

The following indicators are used to evaluate how efficiently biomass can be used for

reducing CO2 emissions:

* Yearly reduction of CO2 emissions per unit arable or forest land used for biomass

production (kg CO2/ha, yr)

* Costs for CO2 emissions reduction (SEK/kg CO2)

All costs are expressed in SEK assuming 1993 price level, and an exchange rate of 1

USD = 7.4 SEK. All costs exclude domestic taxes, fees and subsidies. Investment costs

are annualized using a real discount rate of 6%. All assumptions are based on large-scale

production and use of the biomass-based energy carriers studied.

The following energy carriers and biomass resources are studied:

* rape methyl ester (RME) produced from rape seed oil and biomass-based methanol

* biogas from lucern

* ethanol from wheat

* ethanol from Salix (short rotation forest) and logging residues produced using acid

hydrolysis

* ethanol from Salix and logging residues produced using enzymatic hydrolysis

* methanol from Salix and logging residues

* hydrogen from Salix and logging residues

* electricity from Salix and logging residues

Of the biomass-based fuels studied, those based on Salix provide the largest CO2

emission reduction per hectare of arable land. Lowest costs for CO2 emission reduction



are achieved for methanol from Salix or logging residues (0.5-1.1 SEK/kg CO2 at current

biomass costs, 0.4-0.9 SEK/kg CQ2 at estimated biomass costs around 2015).

The technologies studied for ethanol production from cellulosic feedstocks, whic*..

are assumed to be commercially available in 5 to 10 years time, have an ethanol yield of

30 to 40%. The use of ethanol produced with these technologies will have significantly

higher costs for CO2 reduction than methanol. If the ongoing development of new tech-

nologies for ethanol production from cellulosic materials with higher ethanol yields and

lower costs will be succesful, ethanol from cellulosic materials could be economically

competitive to methanol in the long term when used in internal combustion engine

vehicles.

The costs for CO2 reduction are slightly higher for biogas from lucem than for

methanol from' ilix. The CO2 emission reduction per hectare is, however, significantly

lower for biogas than for the fuels which are based on Salix.

Hydrogen from biomass has a potential for large CO2 reduction per hectare, but the

costs are high as a result of high costs for fuel storage in the vehicle. Neither RME nor

ethanol from wheat are economically competitive compared to methanol, even if there is a

market for produced fodder by-products. The market for fodder by-products will, how-

ever, be limited with large-scale use of RME or ethanol from wheat. If the fodder by-

products cannot be sold, the costs for RME and ethanol from wheat exceed the costs for

all other fuels studied. Furthermore, large-scale utilization of RME will be restricted by

the risk for crop rotation diseases resulting from increased rape seed cultivation.

It is assumed in the study that higher energy efficiencies can be achieved when

methanol, ethanol or biogas are used instead of petrol in otto engines. Such advantages

are not expected for methanol, ethanol or biogas used in diesel engines. These assump-

tions lead to higher CO2 emission reduction per quantity of biomass, and lower costs for

CO2 reduction, if petrol is replaced with alcohols or biogas in light-duty vehicles than if

diesel is substituted with these fuels in heavy-duty vehicles.

Other environmental advantages resulting from the use of bioamss-based fuels in

heavy-duty vehicles can, however, motivate an earlier introduction in these vehicles.

Emissions of nitrogen oxides and particulates will be significantly lower if biogas,

methanol or ethanol are used instead of diesel in heavy-duty yehicles. Nitrogen oxides

emissions cannot be expected to be lower if biogas or alcohol fuels are used instead of

petrol in vehicles equipped with catalytic conveners.

There is a large potential to increase biomass yields and reduce biomass costs.

Within a couple of decades the net production of transportation fuels based on Salix and

lucem per hectare of arable land could increase by 80-90%. The costs of the transpor-

tations fuels could decrease by 10-20% resulting from to lower biomass production

costs.



The cultivation of Salix and ley crops instead conventional annual crops is expected

to improve soil structure, increase the content of organic materials in the soils, and reduce

nutrient leakage. Increased content of organic materials in soils will lead to improved

production conditions and a withdrawal of CO2 from the atmosphere. Harvest of logging

residues can cause nutrient imbalances and increased acidification. Compensation for

these nutrient losses will be required to maintain long-term productivity. A traction of the

logging residues should also be left at le site.

The cost of using biomass-base .nethanol in a passenger car with an internal com-

bustion engine will, at current bioma ..« costs, be 0.1 to 0.2 SEK/km higher than the cost

of using petrol at current fossil fuel prices. With biomass cost estimates for around the

year 2015, total costs are estimated to be 0.08 to 0.15 SEK/km higher than for a petrol-

fueled vehicle (1993 fossil-fuel prices). This corresponds to 3 to 6% increase in the total

cost of using a passenger car. If carbon-dioxide emissions were valued to 0.32 SEK/kg

CO2 (equal to the environmental fee 1993 in Sweden), the cost of using petrol would in-

crease by some 0.07 SEK/km, thereby significantly decreasing the cost difference bet-

ween using methanol and petrol.

Increased fossil-fuel prices would improve the competitiveness of biomass-based

energy carriers. A 20% increase in the real price of petrol compared to 1993 would make

methanol competitive with petrol in passenger cars with internal-combustion engines,

assuming current biomass costs and that CO2 emissions are valued at 0.32 SEK/kg CO2.

The use of battery- or fuel-cell powered electric vehicles could result in efficient

biomass use combined with very low air-pollutant emissions. Methanol and hydrogen are

suitable energy carriers for fuel-cell electric vehicles, but using methanol reformed to hy-

drogen in such vehicles is expected to have lower costs. Building up a system for pro-

ducing and using methanol from biomass in vehicles with internal-combustion engines

could, due to the fuel's suitability for use in fuel-cell vehicles, be important in a strategy

for creating a transponaäon system based on energy-efficient vehicles and energy carriers

from renewable energy sources.
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1. INLEDNING

Det finns en stor potential för ett ökat utnyttjande av biomassa för energiändamål i

Sverige. Ett ökat utnyttjande av biomassa skulle kunna bidra till att minska utsläppen av

koldioxid från förbränning av fossila bränslen, minska beroendet av importerade fossila

energibärare samt i vissa fall bidra till minskade utsläpp av regionala och lokala luftföro-

reningar. I begreppet biomassa innefattas i denna studie jordbruksgrödor, energiskog

samt trädbränslen från skogen (stamved, grenar, toppar, bark och rötter samt biprodukter

från skogsindustrin), men ej torv och avfall.

Utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan, dikväveoxid och stabila klor-

föreningar kan öka risken för globala klimatförändringar. Utsläppen av koldioxid, som i

Sverige till övervägande del härrör från användning av fossila bränslen, svarade för cirka

80% av det svenska antropogena bidraget till växthuseffekten 1990 (Naturvårdsverket,

1993a). Transportsektorns andel av de svenska koldioxidutsläppen har stadigt ökat och

sektorn svarade 1992 för 47% av de svenska koldioxidutsläppen (NUTEK, 1994).

För att stabilisera koldioxidkoncentrationen i atmosfären på 1990 års nivå bedömde

International Panel on Climate Change (1990) att de globala emissionerna av koldioxid

direkt skulle behöva reduceras med 60% från 1990 års nivå. De svenska per capita ut-

släppen är cirka 80% högre än det globala genomsnittet (Naturvårdsverket, 1991) vilket

kan medföra att en ännu större reduktion av de svenska utsläppen kan erfordras. I rege-

ringens klimatproposition 1992 gjordes en bedömning att de svenska koldioxidutsläppen

på längre sikt behöver reduceras med 60-80% (Sveriges regering, 1993).

I flera studier har möjligheterna att reducera koldioxidutsläppen från den svenska

transportsektorn diskuterats (Transportforskningsberedningen, 1990; Naturvårdsverket,

1993b; Johansson, 1993; Trafik- och klimatkommitén, 1994). I samtliga dessa studier

har en ökad användning av drivmedel från fömybara energikällor identifierats som en

viktig strategi för att kunna reducera emissionerna av koldioxid från transportsektorn.

Förbränning av uthålligt odlad biomassa, antingen direkt eller i förädlad form, bi-

drar inte med några nettoemissioner av koldioxid eftersom lika stor mängd koldioxid tas

upp vid växtemas tillväxt som emitteras vid förbränningen av bränslet. Nettoutsläpp av

koldioxid sker emellertid vid odling och omvandling av biomassa om fossila bränslen an-

vänds i dessa steg. I princip &r det emellertid tekniskt möjligt att använda fömybara

energibärare för samtliga odlings- och förädlingssteg.

Transportsektorn svarar för en stor mängd emissioner av andra luftföroreningar än

koldioxid såsom kolmonoxid, kolväten, kväveoxider, partiklar och svaveldioxid, vilka

bidrar till ett flertal lokala och regionala miljöproblem. Höga halter av luftföroreningar
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kan var för sig och tillsammans orsaka negativa hälsoeffekter. Kväveoxider och svavel-

dioxid bidrar till försurning och kväveoxider till övergödning av mark och vatten.

Kväveoxider och kolväten kan genom reaktion med solljus bidra till bildning av marknära

ozon som är skadlig för såväl människor, djur och växtlighet och som dessutom är en

stark växthusgas. Introduktion av biomassebaserade drivmedel kan orsaka såväl ökade

som minskade emissioner av dessa luftföroreningar. Begreppet kolväten innefattar ett

stort antal olika ämnen med olika stor inverkan på bland annat hälsa och miljö

(Naturvårdsverket, 1993c och 1993d). Det innebär att det inte endast är storleken på kol-

väteutsläppen som bestämmer miljöeffekten utan även vilka slags kolväten som emitteras.

För en total bedömning av miljöpåverkan av ökad användning av biomassebaserade

drivmedel bör såväl miljöeffekter vid produktion och transport av biomassa som pro-

duktion, distribution och slutlig användning av biomassebaserade drivmedel studeras.

Metanol, etanol, vegetabiliska oljor, biogas, vätgas och el kan samtliga produceras

ur biomassa men för några av dessa energibärare fordras ytterligare teknikutveckling in-

nan teknologierna blir kommersiellt tillgängliga. Som råvara kan såväl konventionella

jordbruksgrödor som spannmål, raps, sockerbetor och vallgrödor, som energiskog och

olika typer av skogsbränslen utnyttjas.

För att de svenska emissionerna av koldioxid skall reduceras med 60-80% fordras

att fömybara energikällor kommer till användning såväl inom transportsektorn som för el-

och värmeproduktion. Tillgången på biomassa begränsas av tillgänglig areal, olika grö-

dors produktivitet, ekologiska restriktioner samt behovet av skogsråvara och jordbruks-

mark för andra ändamål. Biobränslekommissionen (1992) har uppskattat framtida poten-

tial för biobränslen till 146-169 TWh/år inklusive dagens användning av biobränslen.

Detta kan jämföras med den svenska användningen av fossila bränslen och biobränslen

som 1993 var cirka 220 TWh/år respektive 70 TWh/år (NUTEK, 1994). Tillgången på

biomassa kan bli en begränsande faktor för möjligheten att utnyttja biomassa som ersätt-

ning för fossila bränslen, varför det är viktigt att utnyttja tillgängliga biomasseresurser på

ett effektivt sätt. Detta kan innebära val av energigrödor med hög nettoenergiproduktion

och förädlings- och slutanvändningsteknik med hög energieffektivitet.

Denna studie innefattar en genomgång av tillgängliga biomasseresurser i Sverige

och teknologier för produktion och användning av biomassebaserade energibärare för

transportändamål. Studiens fokus ligger på möjligheterna att genom ersättning av fossila

drivmedel med energi HSrare från biomassa bidra till en reduktion av koldioxid-

emissionerna från den svenska transportsektorn. För att bedöma hur effektivt biomassan

kan utnyttjas för an reducera koldioxidutsläppen används följande jämförelsefaktorer:
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* reduktion av koldioxidutsläpp per ytenhet jordbruks- och skogsmark använd för bio-
masseproduktion (kg CO2/ha, år)
* Kostnad per reducerad mängd koldioxid (SEK/kg CO2)

Hur en ökad användning av biomassebaserade drivmedel kan påverka olika andra miljö-
förhållanden studeras liksom hur kostnaderna för producerade transporttjänster påverkas
av en övergång till biomassebaserade drivmedel. Analysen baserar sig på antagna förhål-
landen vid en storskalig användning av biomassebaserade energibärare i transportsektorn.
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2. METOD

I detta avsnitt redovisas den metod som använts i beräkningarna i avsnitt 6.1 samtliga be-
räkningar inkluderas energiåtgång och emissioner från såväl råvaruproduktion och trans-
port, som produktion, distribution och slutlig användning av de olika energibärarna. För
biomassebaserade drivmedel antas att behovet av drivmedel, el och värme för produktion
och transport av biomassa samt produktion och distribution av drivmedlet täcks genom
tillförsel av biomassa. Inga nettoemissioner av koldioxid vid användning av biomasse-
baserade drivmedel antages därför. För el- och värmebehoven utnyttjas i första hand pro-
ducerade biprodukter (halm, rapsexpeller, ligninbränsle) och vid behov del av den hu-
vudsakliga biomasseråvaran (salix, vetekärna etc). D" .vmedelsbehovet vid odling, skörd
och transport täcks genom användning av del av det producerade drivmedlet.

De biomassebaserade drivmedlen antas ersätta bensin i lätta fordon och lågsvavlig
diesel i tunga fordon. Erhållna biprodukter som kan användas för energiändamål t ex
halm, rapsexpeller och ligninbränsle antas bli utnyttjade som ersättning för eldningsolja i
medelstora hetvattenpannor (6-8 MW). Uppskattade koldioxidutsläpp från användning av
fossila bränslen redovisas i tabell 2.1.

Tabell 2.1. Koldioxidutsläpp vid slutlig användning av fossila bränslen och för hela bränslekedjan
(utvinning, transport, omvandling och slutlig användning) samt antagna kostnader för fossila bränslen
exklusive skatter och avgifter.

Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp Bränslekostnader cxkl
Slutlig användning8 Hela bränslekedjanb skatter och avgifter*

kg CO2 /MWh kg CO2 /MWh SEK/MWh
Bensin 259 313 290
Diesel 270 306 270
Eldningsolja 270 291 150
a Utsläppsfaktorer som utnyttjas av SCB (Ribacke, 1994).
b Utsläpp vid utvinning, omvandling och distribution baseras på Ecotraffic (1992). Emissioner vid slut-

lig användning från föregående kolumn,
c 1993 års priser enligt E A (1993a).

För samtliga biomassebaserade energibärare antages storskalig produktion och an-
vändning, vilket minskar såväl drivmedels- och fordonskostnader som möjligheterna att
få avsättning för olika foderbiprodukter. I beräkningarna förutsätts att endast biprodukter
som kan användas för energiändamål eller som växtnäringsämnen kan utnyttjas. Hur en
avsättning av foderbiprodukter från produktion av rapsmetylester och etanol från vete på-
verkar de ekonomiska förutsättningarna att utnyttja dessa drivmedel diskuteras dock.

Nettoenergiproduktion av drivmedel och biprodukter beräknas som differensen
mellan producerad bruttomängd drivmedel och biprodukter reducerat med energiinsatser
för produktion och transport av biomassa och produktion och distribution av drivmedlet.
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Reducerad mängd koldioxid per ytenhet (kg CO2/ha, år) utnyttjad för produktion av

biomassa för drivmedel beräknas enligt:

CO2red= D*Ef/Eb*edriv +B* % / ^ ^ » e j i j a (1)

där D är nettoproduktionen av biomassebaserat drivmedel (MWh/ha, år), E/äx den spe-

cifika energianvändningen för fordon som utnyttjar fossilbaserat drivmedel (MWh/mil),

Ef, är den specifika energianvändningen för fordon som utnyttjar biomassebaserat driv-

medel (MWh/mil), edriv är de specifika emissionerna av koldioxid för det ersatta fossila

drivmedlet (kg CO2/MWI1), B är nettoproduktionen av biprodukter som kan användas

som ersättning för olja (MWh/ha, år), rjfc är verkningsgraden i en medelstor biomasse-

baserad hetvattenpanna, i\0\ja är verkningsgraden i en medelstor oljebaserad hetvatten-

panna och eoija är de specifika emissionerna av koldioxid för olja (kg CO2/MWI1).

Kostnad för koldioxidreduka'on(SEK/kg CO2) för utnyttjande av drivmedel från

biomassa som ersättning för bensin eller diesel beräknas enligt:.

Kred=(Kb+Kfot/Eb- Ef/Eb*Kf- Kfof/Eb) / (Ef/Eb * e^v) (2)

där Kb är kostnaden per energienhet biomassebaserat drivmedel, där biprodukter från

drivmedelsproduktionen krediterats för dess värde för användning till värmeproduktion

eller som växtnäringsämnen (alternativt som foder) (SEK/MWh), Kfot> kapitalkostnad

och kostnad för fordonsservice för fordon som använder biomassebaserat drivmedel

(SEK/mil), Kfäi kostnad per energienhet fossilbaserat drivmedel som ersätts med bio-

massebaserat drivmedel (SEK/MWh) och Kfof är kapitalkostnad och kostnad för for-

donsservice för fordon som använder fossilbaserat drivmedel (SEK/mil). En alternativ

metod för beräkning av kostnader för koldioxidreduktion redovisas och används i bilaga

B.

Skillnad i milkostnader (SEK/mil) mellan fordon som använder biomassebaserade

drivmedel och fordon som utnyttjar fossilbaserade drivmedel beräknas enligt:

Kmcr= Eb.Kb+Kfob - Ef *Kf -K fo f (3)

Samtliga kostnader anges i 1993 års penningvärde och investeringskostnader an-

nualiseras med 6% realränta över förväntad livslängd. I kostnadsberäkningarna ingår

drivmedelskostnader exklusive skatt, fordonskostnader och kostnader för fordons-

service, men ej skatter och avgifter. Kostnader för biomassa baseras på faktiska produk-

tionskostnader för de olika råvarorna, det vill säga hänsyn tas inte till olika subventioner
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och bidrag. Samtliga energivärden anges vid lägre vännevärdet. För fossila bräislen an-
tas reala priser som 1993, tabell 2.1.
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3. PRODUKTION AV BIOMASSA

3.1. Biomassa från jordbruket
Odling av spannmål och vallgrödor dominerar den svenska åkerarealen, se tabeh 3.1.
Historiskt sett ökande hektarskördar har successivt minskat behovet av åkermark för
livsmedelsproduktion för inhemsk konsumtion. Med en fortsatt ökad produktivitet tack
vare förbättrat växtmaterial och förbättrade odlingsmetoder har det uppskattats att cirka
800 000 hektar åkermark kan bli tillgänglig för andra ändamål än livsmedelsproduktion
(Biobränslekommisionen, 1992). Produktion av biomassa för energiändamål är ett intres-
sant användningsalternativ för denna åkermark.

Tabell 3.1 Den svenska åkerarealens användning 1993 (Statistiska centralbyrån, 1994).

Åkerarealens användning
Biödsäd
Fodersäd
Vall och grönfoder
Oljeväxter
Potatis, sockerbeta
Övriga växter
Träda, obrukad åker
Totat åkermark

Anal
1000 hektar

351
802

1093
145
88
63
236

2780

De flesta konventionella jordbruksgrödor kan användas för energiändamål antingen
genom direkt förbränning eller efter förädling till energibärare som etanol, biogas eller
vegetabiliska oljor. Vid såväl spannmålsodling som odling av oljeväxter återfinns en stor
del av biomassans energi i halmen. Möjligheterna att tillvarata denna för energiändamål
begränsas av gårdarnas eget behov av halm för användning inom djurhållningen samt av
ekologiska och tidsmässiga skäl.

Odling av oljeväxter begränsas av växtföljdsskäl till cirka 285 000 hektar (Norén,
1990) vilket innebär att utökad odling för energiändamål är begränsad till cirka 140 000
hektar. Sockerbetor odlas framför allt i Skåne men har tidigare även odlats i mellan-
sverige. Möjligheterna att öka sockerbetsodlingen i södra Sverige är begränsad av till-
gången på lämpliga jordar, växtföljdsbegränsningar och skördekapacitet. Produktion
längre norrut ger betydligt mindre skördar (Projekt Agrobiocncrgi, 1986).

För vallodling för energiändamål finns ett flertal olika gräs och baljväxter som kan
vara aktuella, t ex rörflen, timotej, rörsvinge], foderlosta, lusern och klöver. Vallgrödor
kan med fördel odlas över hela landet. Lusern och klöver är kvävefixerare vilket innebär
såväl lägre energiinsatser som kostnader vid odling då kvävegödsling är överflödig.

Försöksodlingar med energiskog har pågått i Sverige sedan 1980. Idag upptar
energiskogsodlingar cirka 12 000 hektar (Svenska Bioenergiinstitutet, 1994). Med ener-
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giskog avses här odling av snabbväxande trädarter i form av olika arter av Salix. Även

poppel, al och björk kan vara av intresse för energiskogsodling. Energiskogsodling for-

drar en ny typ av odlingsteknik jämfört med konventionell jordbruksproduktion.

Utveckling av maskiner för denna typ av odling sker kontinuerligt Skörd sker med inter-

vall om 3-6 år och planteringen bryts efter 20-30 är då produktiviteten börjar avta.

Energiskogsodling ger genom den långa omloppstiden mindre flexibilitet i markanvänd-

ningen än konventionell jordbruksproduktion.

Växtförädling och förändrade odlingssystem kan bidra till ökade skördar av grödor

från jordbruksmark i framtiden. Produktiviteten för jordbruksgrödor har under 1970- och

1980-talet ökat med i genomsnitt knappt 1% per år (Börjesson, 1994).

Växtförädlingspotentialen kan antas vara relativt stor för grödor avsedda för energiända-

mål dels eftersom förädlingen av traditionella grödor får en ny inriktning mot hög energi-

produktion i stället för högt näringsvärde, dels för att förädling av energigrödor som tili

exempel Salix endast pågått under kort tid.

En stor del av Sveriges åkermark lider av jordpackning vilket kan bidra till ett skör-

debortfall på 10-20% (Thyselius, Johansson, Mattsson och Wallgren, 1992). Förändrade

odlingsmetoder som minskar jordpackningen kan därför vara betydelsefull för att öka

produktionen frän jordbruksmark. Anpassade växtföljder med till exempel större inslag

av vall bidrar till ökad produktion av efterföljande grödor, det så kallade förfruktsvärdet

(Thyselius et al, 1992). Kvävefixerande baljväxter i vallen kan dessutom tillgodose stora

delar av växtföljdens kvävebehov varför behovet av kvävetillförsel reduceras (Thyselius

et al, 1992). Tillförsel av kvävegödselmedel svarar för en betydande del av energiin-

satserna vid odling.

Tabell 3.2. Dagens produktivitet och uppskattningar om produktivitet kring dr 2015 i Götalands södra
slättbygder, Götalands norra slättbygder och Svealands slättbygder för olika grödor frän jordbruket
(Börjesson, 1994)Jmervallets nedre gräns motsvarar produktiviteten i Svealands slättbygder och den övre
gränsen produktiviteten i Götalands södra slättbygder.

Gröda

Höstvete (kärna)
Höstraps (frö)8

Halm
Sockerbctab

Potatisb

Klöver- gräsvall
Lusern
Salix

Dagens produktivitet
ton torrsubstans/hektar, är

4.7-5.8
2.3-2.7
0,5-2

11
8

6.9-8
7.3-8.2

8.5-10.1

Produktivitet kring 2015
ton torrsubstans/hektar, är

7.0-8,6
2.8-3.5

2-3
13.5
10.4

10.2-11,9
13,1-14,7
15.3-18.2

a Effektivt värmevärde vid 0% fukthalt är betydligt högre (7,7 MWh/ton torrsubstans) för raps än för
övriga biomasseråvaror (4,8-5,2 MWh/ton torrsubstans),

b Redovisas endast för Götalands södra slättbygder.
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Dagens produktivitet och uppskattning av produktivitet kring år 2015 redovisas i
tabell 3.2 för ett antal grödor intressanta för energiändamål. Energiinsatsema vid biomas-
seproduktion varierar mellan olika grödor och består framför allt av maskinernas driv-
medelsbehov och energibehov för produktion av utsäde och gödselmedel.
Energibalansen, d v s energiinnehållet i producerad biomassa dividerat med energi-
insatsema, förväntas öka med 50-100% till år 2015 (Börjesson, 1994). Den är bland i ta-
bell 3.2 redovisade grödor vid dagens odlingsförhållanden lägst för potatis (*3), följt av
raps och spannmål (4-6). Högst energibalanser erhålles för lusem (15-17) och Salix (22-
25). För noggrannare redovisning av produktivitet och energiinsatser för de grödor som
studeras i avsnitt 6 hänvisas till bilaga A.

3.2. Biomassa från skogsmark
Högsta möjliga uthålliga avverkning nedanför skogsodlingsgränsen har för perioden
1998-2007 uppskattats till 87 miljoner m3sk/år vilket motsvarar ett energiinnehåll om
cirka 240 TWh/år (Biobränslekommisionen, 1992). Hur stor andel av denna potential
som kan utnyttjas för energiändamål bestäms bland annat av världsmarknadspriserna på
pappersmassa, prisrelationema mellan olika cnergibärare samt i vilken omfattning skogs-
avfall på grund av ekologiska, ekonomiska och tekniska restriktioner kan utnyttjas.

Biobränslekommissionen (1992) har uppskattat den totala potentialen för avverk-
ningsrester, som med dagens restriktioner för uttag av skogsavfall kan utnyttjas på 10-15
års sikt, till 22-24 TWh/år. Om bortförseln av näringsämnen kan kompenseras genom
näringstillförsel uppskattas potentialen kunna ika med 14-16 TWh/år. Skärpta kvalitets-
krav på råvaran inom skogsindustrin och en ökad andel biomassa från gallringar som av
kostnadsskäl utnyttjas för energiändamål kan öka potentialen för biomassa med ytterligare
några TWh/år.

3.3 Dagens användning av biomassa och potential kring år 2015.
1993 användes 68 TWh biomassa för energiändamål i Sverige (NUTEK, 1994). Största
delen användes inom skogsindustrin och bestod till övervägande del av massaindustrins
avlutar och andra industriella biprodukter. 8 TWh användes i fjärrvärmeverk och cirka 12
TWh i småhus (NUTEK, 1994). Biomassepotentialen kring år 2015 kan uppskattas till
182-198 TWh/år förutsatt att Salix odlas på 800 000 hektar åkermark, tabell 3.3. Det in-
nebär en potential för ökad biomasseanvänding jämfört med 1993 på 115-130 TWh/år.
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Tabell 33 Biomassepotential kring dr 2015 uppskattad utifrån Gustavsson. Börjesson, Johansson.
Svenningsson och Johansson (1994a) och Biobrånsiekommissionen (1992). För åkermark redovisas po-
tentialen för olika alternativ för åkermarkens användning.

Biprodukter vid livsmedelsproduktion
Halm
QUiiS användning av 800 000 hektar åkermark
Salix
Höstvete (kärna+halm)
Höstraps (frö+halm)"
Lusern

Avverkningsrester
Avlutai*
övriga industriella biprodukter
Återvunnet trädbränsle
Ved för småskalig eldning
Totaltc

Biomassepotential kring år 2015
TWh/år

11

59
29
4

45

53-65
31-34
12-13

4
12

182-198
a Motsvarar den ökade areal om 140 000 hektar som av växtföljdsskäl skulle kunna odlas med raps.
b Redovisas som den oljemängd som skulle erfordras för att ersätta avlutarna som energikälla. En ökad

energieffektivitet vid utnyttjandet av lutama skulle medföra att större oljemängd skulle erfordras för att
ersätta lutama. Potentialen ovan skulle därmed kunna öka utan au den fysiska mängden lutar ökar.

c Förutsatt att Salix odias på 800 000 hektar åkermark.

3.4. Miljöeffekter vid biomasseproduktion
Biomasseproduktion för energiändamål kan leda till såväl negativa som positiva effekter
på den lokala miljön. Effekten beror framför allt av typ av mark som utnyttjas, val av
grödor och skördenivåer, ökad markpackning, erosion, och utlakning av markens nä-
ringsämnen kan leda till en reduktion av markens långsiktiga produktionsförmåga.
Näringsläckage kan även bidra till förorening av grundvatten och vattendrag, ökat uttag
av biomassa kan i vissa miljöer även påverka den biologiska mångfalden negativt.

En del avverkningsrester bör lämnas för att bibehålla markens långsiktiga produk-
tionsförmåga. På vissa särskilt känsliga marktyper bör uttag av avverkningsrester undvi-
kas eller hållas mycket låg. Om inte skogsmarken kompenseras för näringsämnesförluster
bör dessutom avverkningsrester endast tas ut en gång under skogens omloppstid
(Biobränslekommisionen, 1992). Kompensationsgödsling, till exempel genom återföring
av aska ull skogen, skulle kunna möjliggöra ökat uttag av avverkningsrester utan att sko-
gens långsiktiga produktionsförmåga hotas. I v.ssa delar av landet där kvävebelastningen
är stor kan bortförandet av avverkningsrester leda till positiva effekter genom att kväve
bortförs från skogsmarken (Setzman, Brännström-Norberg och Rosén-Lidholm, 1993).

En hög halt av organiskt material i marken är viktig för att bevara en hög och ut-
hållig produktion av biomassa, ökad halt av organiskt material i marken innebär även att
atmosfärisk koldioxid binds som organiskt kol i marken. Skörderester som lämnas på
åkern kan bidra till ökad halt av organiskt material i jorden. Även odling av fleråriga grö-
dor som energiskog och energigräs ökar halten organiskt material jämfört med odling av
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ettåriga grödor som t ex spannmål och raps där halmen tas bort. Eftersom rotsystemet blir

orört under flera år erhålles dessutom en gynnsam markstruktur vid odling av fleråriga

grödor (Andersson, 1990).

Näringsläckage från jordbruksmark till grundvatten och ytvattendrag har blivit ett

stort problem genom att de kan hota dricksvattenreserver och ökar risken för övergödning

(Naturvårdsverket, 1993e). Reducerad tillförsel av kvävegödselmedel och odling av grö-

dor som håller marken bevuxen under hela året, kan reducera risken för näringsläckage.

Fält med vallgrödor läcker endast en fjärdedel så mycket näringsämnen som fält där

spannmål, potatis eller oljeväxter odlas (Thyselius, Andersson, Granstedt, Johansson,

Jönsson, Mathiesen, Mattsson och Salomonsson, 1991). Studier visar att även kväve-

läckaget från energiskogsodlingar är betydligt lägre än läckaget från traditionella ettåriga

jordbruksgrödor (Ritjema och de Vries, 1994; Makeschin, 1994). Orsaken är dels lägre

optimal gödselnivå för energiskog än för konventionella jordbruksgrödor, dels energi-

skogens stora vattenkonsumtion kombinerat med att jordbruksmarken ständigt är

bevuxen (Biobränslekommisionen, 1992). Reducerad tillförsel av kvävegödselmedel

minskar även risken för att växthusgasen dikväveoxid produceras vid odlingen (Okken

och van Dom, 1993).

En ökad odling av vall som omväxling till spannmål i växtföljden kan bidra till min-

skat behov av bekämpningsmedel mot växtföljdssjukdomar. Dessutom kan även behovet

av insekts- och ogräsmedel reduceras. Behovet av bekämpningsmedel vid storskalig

energiskogsodling är osäkert men åtminstone ogräsbekämpning i samband med plan-

tering fordras. Risken för ökad spridning av skadesvampar och insekter kan förväntas

leda till ett ökat behov av kemiska bekämpningsmedel vid energiskogsodling när produk-

tionens omfattning ökar (Andersson, 1990).

Odling av energigrödor i stället för konventionella jordbruksgrödor innebär att en

monokultur ersätts av en annan. Hur effekten blir på den biologiska mångfalden bestäms

till viss del av val av gröda och odlingsmetoder. För den biologiska mångfalden är det

viktigast att artrika biotoper i odlingslandskapet såsom randzoner, odlingshinder och na-

turbetesmarker bevaras.

Många djur och växter i skogen är beroende av döda och döende växter. Del är där-

för av vikt att en viss del av avverkningsresterna samt gammal död ved lämnas på hygget.

Man bör dessutom, såvida man inte vill avlasta marken på kväve, vänta med att ta ut av-

verkningsresterna innan löv och barr fallit av (Biobränslekommissionen, 1992).

Dessutom bör artrika biotoper i skogen bevaras.

Energiskogsodling kan leda till kraftiga förändringar i landskapsbilden. Hur denna

förändring uppfattas bestäms bland annat av var energiskosgsodlingen anläggs. I stor-

skaliga jordbruksbygder kan odlingarna öka variationsrikedomen medan de i skogs-

bygden kan bidra till minskad variation.

21



Möjligheterna till ökad användning av jordbruksmark för produktion av energi-
råvaror kan komina i konflikt med andra miljömål för jordbruket, önskemål om ett miljö-
vänligare jordbruk med därav följande minskad användning av konstgödsel och be-
kämpningsmedel, kan leda till lägre produktivitet och ett ökat arealbehov för livsmedels-
produktion. En ökning av arealen betesmark på åkermarkens bekostnad kan dessutom
vara positivt för den biologiska mångfalden. Hur en minskad intensitet i jordbruket kan
komina att påverka tillgänglig överskottsareal är dåligt känt.
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4. PRODUKTION AV BIOMASSEBASERADE ENERGIBÄRARE

4.1 Vegetabiliska oljor
Framställning av olja ur raps eller rybsfrö kan ske antingen genom mekanisk pressning
eller kemisk extrahering av oljan (Dalemo, 1991). Pressning av rapsfrö Sr en enkel och
driftsäkcr process. Normalt kan man vid pressning utvinna 70-77% av den total olje-
mängden. Energibehovet vid pressning motsvarar ungefär 2-3% av rapsoljans energi-
innehåll (Norén, 1990). För användning som motorbränsle behöver oljan renas. Det kan
ske antingen genom sedimentering under ett par dygn eller genom att oljan filtreras eller
centrifugeras.

En alternativ metod för produktion av vegetabiliska oljor är varmpressning och ex-
traktion. Med denna metod kan nästan all olja utvinnas. Denna metod är den vanligaste
vid storskalig industriell produktion. Processen är mer energi.' ivande än kall pressning
och för att rena oljan frän fria fettsyror och lecitin är inte sedimr ntering och filtrering till-
räcklig utan oljan måste även raffineras (Dalemo, 1991; Norén, 1990).

Förutom vegetabilisk olja erhålles som biprodukt antingen rapsmjöl eller rapsex-
peller som med fördel kan användas som fodermedel. Avsättningsmöjligheterna för dessa
biprodukter i Sverige uppskattas maximalt motsvara en odling av oljeväxter om cirka 250
000 hektar (Norén, 1990). Förutom som foder kan expellema förbrännas och utnyttjas
för värmeproduktion, eller användas som gödningsmedel. Värdet på biprodukten blir
emellertid betydligt lägre vid användning för energiändamål eller som gödningsmedel än
vid användning som foder.

Genom förcstring av rapsolja med metanol kan ett bränsle med dieselegenskaper,
rapsmetylester (RME) erhållas. Vid produktionen av RME bildas även biprodukten gly-
cerin som kan användas för tillverkning av till exempel smink, läkemedel och dynamit
(Dalemo, 1991).

Produktion av rapsolja och rapsmetylester kan med fördel ske i småskaliga anlägg-
ningar med en årlig produktion om enstaka GWh (Norén, Hadders, Johansson och
Lindström, 1993).

4.2. Biogas
Biogas, bestående huvudsakligen av metan och koldioxid, bildas genom mikrobiologisk
nedbrytning av organiskt material under syrefria, anaeroba, förhållanden. En mångfald
bakterier bryter ner kolhydrater, fen och proteiner till föreningar som myrsyra, ättiksyra,
aminosyror, vätgas och koldioxid som i sin tur utnyttjas av metanbakterier vilka reducerar
såväl ättiksyra som vätgas och koldioxid till metan (Brolin, Thyselius och Johansson,
1988; Dalemo, Edström, Thyselius och Brolin, 1993). Nedbrytningen av det organiska
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materialet ske~ med hänsyn till processteknik och processekonomi antingen vid 3O-40°C

(mesofil röuiing) eller vid * O-oXPC (tennofil routing). Fördelen med tennofil rötning är

ökad nedbrytningshast t med därav följande minskning av rötkammarstorleken.

Uppvärmningsbehovet och därmed energiåtgången är emellertid högre vid termofil röt-

ning (Brolin et al, 1988).

Vid produktion av biogas bildas en restprodukt väl lämpad som växtnärings- och

jordförbättringsmedel, eftersom den innehåller större delen av den växtnäring som fanns i

den ursprungliga biomassan. Restproduktens vattenhalt är hög (>95%) men kan redu-

ceras genom awattning varvid torrsubstanshalten kan ökas till cirka 20% (Brolin et al,

1988). Fukthalten är trots awattning ändå så hög att restprodukterna av transportskäl

lämpligen bör avsättas i närheten av biogasanläggningen.

Ett stort antal olika råvaror är tänkbara för biogasproduktion bl a hushållsavfall, av-

loppsslam, gödsel och olika energigrödor. Grödorna bör innehålla mycket extraktiva kol-

hydrater, som till exempel socker, vilka lätt kan utnyttjas av de metanproducerande bak-

terierna. Lämpliga grödor är till exempel sockerbetor, lusern och gräs. Däremot är ligiiin-

haltiga råvaror som träbränslen och halm olämpliga för biogasproduktion. Lusern tycks

särskilt fördelaktig för biogasprodr'ction tack vare relativt låga odlingskostnader (Brolin

et al, 1988). Hög fukthalt i råvaran behöver inte vara en nackdel för biogasproduktionen,

vilket för vallväxter skulle kunna innebära att fler skördar per odlingssäsong kan tas till

vara än om grödorna skall användas för direkt förbränning.

Utsläpp av svavelväte och metan vid biogasproduktion kan vara hälsorisker och

även innebära en viss brand- och explosionsrisk (Projekt Agrobioenergi, 1986).Metan är

dessutom en viktig växthusgas. Ecotraffic (1 >92) har uppskattat läckaget av metan från

en biogasanläggning till cirka 3%. Inverkan av detta läckage på växthuseffekten per MWh

biogas motsvarar ur ett hundraårsperspektiv emissionerna av 43 kg koldioxid, ^etta mot-

svarar i sin tur koldioxidemissionema från användning av cirka 0,14 MWh bensin, se ta-

bell 2.1.1 ovanstående beräkning har 1 kg metan antagits ha en inverkan på växthus-

effekten som motsvarar 21 kg koldioxid (Intergovernmental Panel on Climate Change,

1990).

Biogasproduktion är relativt småskalig. För anläggningar som utnyttjar energi-

grödor som råvara har anläggningsstorlekar med en gaseffekt kring 4 MW biogaspro-

duktion uppskattats vara ekonomisk fördelaktig (Brolin et al, 1988; Dalrnio et al, 1993).

43. Etanol
Etanol kan produceras biokemiskt ur i princip alla slags växter. Sockerrika växter som till

exempel sockerbetor kan direkt efter sönderdelning av råvaran jäsas till etanol.

Stärkelserika växter som till exempel spannmål fordrar ytterligare ett processteg för ned-
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brytning av stärkelsen till socker. Produktion av etanol från cellulosarika råvaror som till

exempel ved och halm, fordrar mer komplicerad processteknik än produktion ur socker-

och stärkelserika råvaror. Etanol från cellulosarika råvaror (huvudbeståndsdelar är cellu-

losa, hemicellulosa och lignin) förväntas emellertid ge lägre drivmedelskostnader än eta-

nol från såväl sockerrika som stärkclserika råvaror i Sverige tack vare lägre råvaru-

kostnader (Perby, 1990; Ekström, Ström, Bengtsson och Brandberg, 1991; Wyman,

Bain, Hinman och Stevens, 1993).

De viktigaste processtegen vid etanolproJuktion är mekanisk/kemisk/termisk sön-

derdelning av råvara, hydrolys av stärkelse, cellulosa och hemicellulosa, fermentering av

sockerarter till etanol, desnllering och avhydrolysering, samt torkning och komprimering

av biprodukter.

Sönderdelningen av råvaran syftar till att öka den yta i råvaran som kan påverkas av

den biokemiska processen. Dessutom kan råmaterialet sönderdelas i sina olika kemiska

beståndsdelar. Cellulosa, hemicellulosa och stärkelse måste genomgå hydrolys för att

spjälkas till sockerarter lämpliga för jäsning till etanol. Hydrolysen kan antingen ske ge-

nom tillförsel av en syra (sur hydrolys) eller genom tillförsel av enzym (cnzymatisk hy-

drolys). Kostnaderna för etanolproduktion från cellulosarika råvaror med sur och enzy-

matisk hydrolys är i dag jämförbara (von Sivers och Zacchi, 1993), men potentialen för

sänkta kostnader tycks vara större för enzymatisk hydrolys än för sur hydrolys (Perby,

1990; Wyman et al, 1993).

Den metaboliska process som omvandlar socker till etanol kallas fermentering.

Produkten efter fermentering har en koncentration av etanol på ca 5-15%. Med hjälp av

destillering kan etanolkoncentrationen ökas upp till 95%. Denna del av processen är

energikrävande (Ekström et al, 1991).

Vid etanolproduktion bildas ett antal biprodukter, som om avsättning finns, kan re-

ducera etanolkostnaden avsevän. När socker- och stärkelserika växter utnyttjas erhålles

biprodukter lämplig som fodermedel (Axenbom, Johansson, Johansson, Rosenqvist

och Sennblad, 1992). Avsättningsutrymmet för proteinfoder från etanolproduktion med

vete som råvara uppskattas motsvara en etanolproduktion om 150 000-200 000 m3 vilket

motsvarar 0,9-1,2 TWh (Statens energiverk 1986; Statens offentliga utredningar, 1986).

Om avsättningen för foderprodukter är dålig kan etanolutbytet per tillförd mängd vete

ökas vilket skulle kunna minska råvarukostnaden med 10 procent. Samtidigt skulle för-

modligen processkostnaden öka något (Projekt agrobioenergi, 1986). Vid utnyttjande av

cellulosarika råvaror kan ett ligninbränsle erhiHas vilket är användbart för energiändamål

genom förbränning. Ligninbränslet kan emellertid vid användning av saltsyraprocesser

komina att innehålla höga klorhalter vilket skulle göra bränslet i det närmaste oanvändbart

(Elam, Ekström, östman och Rensefelt, 1994).
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Produktion av etanol ger upphov till avloppsströmmar med höga halter av orga-
niskt material. Dessa föroreningar kan genomgå en anaerob reningsprocess där metangas
bildas. Metangasen kan användas för en de! av etanolproduktionens energibehov. För att
reducera mängden organiskt material till sä låga nivåer att de går att släppa ut till recipient
fordras ett flertal reningssteg (Egneus, Wallin och Wängberg, 1984;
Jordbruksdepartementet, 1980). Gasformiga emissioner kan uppkomma vid flera pro-
cessteg. De flesta av dessa bör kunna kontrolleras genom att styras till olika skrubbrar.
Svårast att kontrollera av emissionerna till luft är avgången av organiska ämnen till luft
vid lagring av råvaran (Egneus et al, 1984).

Etanolproduktion kräver av ekonomiska skäl större anläggningar än biogas.
Anläggningskostnaderna per producerad mängd etanol reduceras i allmänhet med ökande
storlek på produktionsanläggningen (Olsson, 1994). Den optimala anläggningsstorleken
(som även tar hänsyn till hur de genomsnittliga transportkostnaderna ökar med anlägg-
ningsstorleken) kan förväntas vara mindre än för anläggningar för metanolproduktion
(Statens energiverk, 1986; Ekström et al, 1991; Elam et al, 1994). Optimal storlek på
produktionsanläggningar bestäms förutom av själva anläggningskostnaderna av bland
annat hur råvarupriserna påverkas av de ökande transportavstånd som erhålles med ökad
anläggningsstorlek.

Etanol kan förutom ur biomassa från jord- och skogsmark med fördel produceras
ur avfall (Ehn, Aspelin och Pettersson, 1992; Wayman, Chen och Doan, 1992)
Kostnaderna för producerad etanol är i samma storleksordning som kostnaderna för ait
med dagens teknik producera etanol ur skogsbränslen.

4.4. Metanol
Metanol kan produceras ur biomassa med hjälp av tcrmokemisk förgasning. Önskvärda
egenskaper hos biomassan är måttlig fukthalt samt ett lågt kol/väte förhållande. Trä,
halm, stråsäd och gräs är lämpliga råvaror, men ej t ex blast och fuktigt gräs. Biomassan
bör torkas till en fukthalt av 5-15% för att vara lämplig för metanolproduktionen. För
torkningen kan spillvärme från olika processteg i metanolproduktionen utnyttjas
(Svenningsson, 1994).

Flera olika förgasningstekniker kan utnyttjas för produktion av syntesgas, de flesta
ursprungligen utvecklade för kol. Biomassa är lättare att förgasa än kol tack vare större
andel flyktiga beståndsdelar och lägre askhalt (Svrnningsson, 1994). Förgasarna som ut-
vecklats och provats i pilotskala har en verkningsgrad på drygt 80% (Katofsky, 1993).
Den producerade syntesgasen består av vattenånga, koloxid, vätgas, koldioxid och en
viss mängd kolväten Kolvätena reformeras med vattenånga till koloxid och vätgas.
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Efter förgasningen uppgraderas syntesgasen genom en shift-reaktion till rätt för-
hällande mellan kol och väte. Samtidigt sker en rening från oönskade ämnen som sulfider
och koldioxid. Metanol bildas från den renade syntesgasen genom an koloxiden och vät-
gasen förenas över en katalysator enligt:

2H2 + CO -> CH3OH + värme

Avslutningsvis sker destination för att minska vattenhalten i produkten.
Stora delar av processen är kommersiellt tillgänglig och utnyttjas i den kemiska in-

dustrin medan förgasningstekniken fordrar ytterligare utveckling för kommersialisering.
Storskaliga demonstrationsanläggningar för metanolproduktion bedöms kunna realiseras
inom ett fåtal år (Elam et al, 1994). Tekniken för metanolproduktion är storskalig och
anläggningar som producerar 1,5-2 TWh årligen bedöms vara ekonomiskt fördelaktiga
(Larson och Katofsky, 1994).

Metanol kan produceras i kombinat där överskottsvärme får avsättning till fjärrvär-
menät med sänkta kostnader som följd (Elam et al, 1994). Avsättningsmöjligheterna för
spillvärme till fjärrvärmenät kan emellertid i framtiden vara begränsad dä fjärrvärmenäten
vid en kär- kraftsaweckling kan komma att användas som bas för samproduktion av el
och värn;

Lik m för etanol kan luftemissioner av lättflyktiga ämnen uppkomma vid lagring
och torkning av biomassan. Emissioner frän eldning av restgasen frän metanolsyntesen
bör kunna begränsas till motsvarande nivåer per förbränd energimängd som krävs för
förbränningsanläggningar av motsvarande storlek. De största delen av producerade fasta
restprodukter torde kunna återföras till skogs- eller jordbruksmark. En viss mängd av
dessa restprodukter kan emellertid behöva deponeras (Ekström och Kopp, 1994a).

4.5. Våtgas
Produktion av vätgas frän biomassa bygger på likartad teknik som används för pro-
duktion av metanol, det vill säga termisk förgasning. Efter förgasningen sker emellertid
en maximering av vätgasutbytet. Totalverkningsgraden för vätgasproduktion kan för-
väntas vara något högre och produktionskostnaden något lägre än för metanol (Larson
och Katofsky, 1994).

Vätgas kan produceras genom elektrolys av vatten. Flera fömybara energikällor så-
som vattenkraft, vindkraft och solenergi kan utnyttjas för elektrolysens elbehov. På kort
sikt har vattenkraft störst möjlighet att producera el till låga kostnader. Kostnaderna för el
från vindkraftverk och solceller är sjunkande men trots det förväntas produktionskostna-
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derna bli betydligt högre för vätgas frän sol och vind än frän biomassa (Ogden och
Nitsch, 1992).

4.6. Elektricitet
Kommersiellt tillgängliga elproduktionstekniker för biomassa baserar sig pä ängturbiner
som utnyttjar biomassan i form av fastbränsle. Utveckling av förgasningsteknik som kan
användas tillsammans med gasturbiner eller kombinationer av gas- och ängturbiner sä
kallad "combined-cycles teknik" pägär. Dessa tekniker kan ge högre elverkningsgrad än
dagens ängturbinteknik. Världens första anläggning för elproduktion med förgasade bio-
bränslen startade i Värnamo 1993.

Totalverkningsgraden för elproduktion varierar mellan 0,35 och 0,5 vid kondens-
drift Ekonomiskt mer fördelaktig är samproduktion av el- och värme där totalverknings-
grader mellan 0,85 och 0,90 kan erhållas (Gustavsson och Johansson, 1994b).
Samproduktion av el- och värme begränsas av tillgängligt värmeunderlag.
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5. DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV BIOMASSEBASERADE
ENERGIBÄRARE FÖR TRANSPORTÄNDAMÅL

I detta avsnitt behandlas användning och distribution av biomasscbaseradc drivmedel.

Speciellt fokuseras på energieffektivitet och emissioner vid användning av de olika driv-

medlen.

Slutsatser om olika drivmedels framtida emissioner är svära att göra då gjorda mät-

ningar visar varierande resultat och utveckling av mer lågemitterande teknik kontinuerligt

pågår. De varierande resultaten beror bland annat av att fordonen i olika stor grad an-

passats för de nya drivmedlen. Emissioner som idag är problematiska för ett drivmedel, t

ex aldehydemissioner från användning av fordonsalkoholer, kan genom att problemet

identifierats leda till teknikutveckling som reducerar problemet betydligt. Jämförelsen med

fordon som använder konventionella drivmedel försvåras även av att utveckling av

lågemitterande teknik fortgår även för denna typ av fordon.

I första avsnittet behandlas användning av biomassebaserade drivmedel i konventio-

nella förbränningsmotorer, d v s ottomotorn och dieselmotorn. I det följande avsnittet dis-

kuteras batteridrivna och bränslecellsdrivna elfordon vilka på längre sikt kan bli intressanta

alternativ till de idag använda förbränningsmotorerna tack vare hög energieffektivitet och

mycket låga emissioner.

5.7. Fordon med förbränningsmotor

5.1.1. Vegetabiliska oljor

Vegetabiliska oljor kan under kortare perioder utnyttjas direkt i dieselmotorer. Vid längre

tids användning får man emellertid problem med bland annat koksbildning. En del för-

söksresultat tyder på att blandningar mellan vegetabiliska oljor och diesel skulle kunna an-

vändas direkt i dieselmotorer men resultaten från olika försök är inte entydiga (Peterson,

1989; Norén, 1990). För långvarigt utnyttjande av ren rå rapsolja kan alternativa motor-

utformningar som t ex elsbettmotorn utnyttjas (Améen, 1993; Mellde, Maasing och

Johansson, 1989). Förestrad rapsolja, till exempel i form av rapsmetylester (RME), kan

användas direkt i standarddieselmotorer utan förändring av motor och med endast mindre

förändringar av bränsletillförselsystemet (Devitt, Drysdale, MacGillivray, Norris,

Thompson och Twidell, 1993). Slangar av plast och gummi kan behöva bytas ut och byte

av smörjoljor kan behöva ske oftare än för diesel (Norén, 1990). Antalet fordon som an-

vänder rapsmetylester globalt är idag begränsat till ett hundratal (Nordiska ministerrådet,

1993).

Emissioner av kolmonoxid och kväveoxider förväntas öka med 5-10% vid använd-

ning av rapsmetylester jämfört med användning av diesel medan de totala emissionerna av
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kolväten kan halveras. Av kolvätena ökar emissionerna av formaldehyd medan emissio-

nerna av acetaldehyd och polyaromatiska kolväten minskar. Även emissioner av svavel-

dioxid och sot kan reduceras kraftigt vid övergäng frän diesel till rapsmetylester. Den spe-

cifika energianvändningen i ett fordon som utnyttjar rapsmetylester kan förväntas vara un-

gefär lika stor som för motsvarande dieselfordon (Devitt et al, 1993; Améen, 1993).

För distribution av rapsmetylester kan ett likartat system som dagens system för die-

seloljor kunna utnyttjas. Ett system med storskalig användning av rapsmetylester skulle

förmodligen baseras pä produktion i ett stort antal mindre anläggningar vilket kan möjlig-

göra avsättning av drivmedlet nära drivmedelsproduktionen. Därmed kan långväga distri-

butionstransporter undvikas.

.5.1.2. Biogas

Globalt finns ungefär en miljon vägfordon som utnyttjar naturgas eller biogas som driv-

medel (Nordiska ministerrådet, 1993). Renad biogas har likartade bränsleegenskaper som

naturgas och mycket av den följande diskussionen baseras pä erfarenheter frän naturgas-

fordon. Rening av biogasen frän partiklar, svavelväte och koldioxid minskar mängden

korrosiva ämnen i gasen, och ökar metanhalten och därmed energiinnehållet i gasen.

Biogas kan i dag användas i ottomotorer med marginella ändringar jämfört med otto-

motorer för bensin, medan användning i dieselmotorer vid dagens utvecklingsnivå ej är

möjlig (Eriksson, 1992). Energieffektiviteten kan för särskilt anpassade biogasfordon, tack

vare biogasens högre oktantal och förenklad utrustning för emissionskontroll, vara 10-IS

% högre än för ett bensinfordon (Sperling och DeLuchi, 1989; Victor, 1992; Eriksson,

1992). Energieffektiviteten kan i tunga fordon förväntas bli lägre för biogas än för diesel

då ottomotor måste användas i stället för dieselmotor.

Biogas kan lagras i flytande form eller som komprimerad gas i högtryckskärl.

Lagring i form av komprimerad gas är idag den helt dominerande metoden. Komprimerad

biogas fordrar 3 till 4 gånger större lagringsvolym och lagringsvikt än bensin för samma

energimängd (OECD, 1993). Den ökade lagringsvolymen är ett speciellt stort problem för

personbilar. Den skillnad i fordonskostnader som uppskattas finnas mellan framtida bio-

gasfordon och bensin- och dieselfordon bestäms framför allt av de ökad kostnaderna för

drivmedelslagring.

Emissioner av kväveoxider frän ett biogasfordon försett med katalysator uppskattas

bli ungefär lika stort som frän ett katalysatorförsett bensindrivet fordon. Totala mängden

kolväten från ett förbränningstekniskt optimerat biogasfordon blir förmodligen högre än

för bensin beroende på emissioner av oförbränd metan (Weaver, 1989). Utsläppen av kol-

väten exklusive metan, och potentialen för ozonbildning kan emellertid förväntas halveras

vid användning av biogasfordon i stället för bensindrivna fordon (Automotive engineering,

1991; OECD, 1993). Potentialen för ozonbildning bestäms förutom av omfattningen av
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fordonens emissioner av kväveoxider och kolväten av de olika kolvätenas reaktivitet vilken
kan variera kraftigt mellan olika kolväten (Naturvårdsverket, 1993c).

I tunga fordon kan utnyttjande av biogas leda till ytterst låga emissioner av kväve-
oxider och partiklar (Stephenson, 1991). Utsläpp av kväveoxider lägre än 2 g/kWh har
uppnåtts vilket kan jämföras med dagens krav på tunga fordon på 9 g/kWh och emissio-
nerna från dagens bästa dieselmotor som är ungefär 6 g/kWh (Eriksson, 1992). Insläppen
av kolväten överstiger dieselmotorns men består framför allt av oförbränd metan.

Distribution av naturgas sker i allmänhet i fasta rörsystem vilka också kan vara
lämpligt för distribution av biogas. Ett sådant system kan ge viss inflexibility i distri-
butionssystemet. Eftersom biogasproduktion sker i mindre anläggningar (1-4 MW) kan
emellertid avsättning av bränslet i många fall ske lokalt och långväga distribution undvikas.

5.1.3. Etanol och metanol
Etanol används idag i ungefär 5,5 miljoner fordon i världen, framför allt i Brasilien.
Användning av metanol sker i drygt 3000 fordon (Nordiska ministerrådet, 1993). I
Sverige pågår flottförsök med etanoldrivna bussar i Stockholm och i Skaraborgs län.
Användning av etanol och metanol kräver endast marginell anpassning av ottomotorn.
Alkoholemas benägenhet att angripa vissa material kan fordra förändrat val av material i
bränslesystemen (Mills och Ecklund, 1987). På grund av alkoholers låga ångtryck och
höga ångbildningsvärme kan dessutom startproblem uppkomma vid kallt väder
(Pettersson, 1994). Flera metoder finns att lösa problemet med kallstaxter. Tillförsel av
stökiometrisk luft/bränsleblandning som fin dimma i motorn möjliggör tandning ned till
-25°C för metanol och -34°C för etanol. Andra lösningar till kallstartsproblcmet är att öka
bränslets flyktighet genom tillsatser till alkoholbränslet, eller att använda särskilt lätt-
flyktiga startbränslen (Iwai, Nagai, Yasuda, Ayusava och Kim, 1991; Ekström, 1994b).

Användning av fordonsalkoholer i specialdesignade motorer förväntas tack vare
framför allt bränslenas högre oktantal kunna öka fordonens energieffektivitet jämfört med
användning av bensin. Energieffektiviteten uppskattas i olika studier
(Motoralkoholkommittén, 1986; Mills och Ecklund, 1987; Nilsson, 1990; Pettersson,
1991; Sharpe, 1991; Kowalewicz, 1993; Wyman et al, 1993) kunna vara mellan 10 och
30% högre i ett renalkoholfordon än i ett bensinfordon. I de flesta uppskattningarna be-
döms skillnaden i energieffektivitet vara mellan 15-20%.

Fordonsalkoholer har svan att självantända (har lågt cetantal) vilket försvårar an-
vändningen av alkoholer i ren form i konventionella dieselmotorer. Detta problem kan lö-
sas genom tillsats av tändförbättrare, genom användning av glödstift eller tändstift, eller
genom insprutning av en liten mängd pilotbränsle med högt cetantal (Ekström, 1994b).
Tändförbättrare används i de etanoldrivna bussar som används i Stockholm (Ekström,
1994b). Där har dessutom motom anpassats för reducera behovet av tändförbättrare
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(Johansson, 1993) eftersom användningen av tändförbättrare kan medföra avsevän ökade

kostnader för alkoholdrivmedlet (Martin och Michaelis, 1992a). Motoralkoholer kan ut-

nyttjas i dieselfordon med lika hög effektivitet som diesel (Eriksson, 1992).

Energitätheten är lägre för etanol (=30%) och metanol (*50%) än för bensin och die-

sel. Detta innebär att större lagringsutrymmen fordras för alkoholer jämfört med diesel och

bensin per energimängd. Dessutom fordras anpassning av insprutningssystemcn till moto-

rerna på grund av bränslenas lägre energiinnehåll.

Utsläppen av kväveoxider och kolmonoxid från katalysatorförsedda lätta vägfordon

förväntas vara ungefär lika stora oberoende av om alkohol eller bensin används (Eriksson,

1992; OECD, 1993). Emissioner av kväveoxider och partiklar från tunga fordcn kan för-

väntas bli avsevärt lägre vid användning av etanol och metanol än vid användning av diesel

(Hardenberg, 1991; Eriksson, 1992; OECD, 1993). Kväveoxidemissionerna från tunga

etanol- och metanolfordon understiger dagens gällande fordonskrav för tunga fordon med

50% respektive 70% och understiger emissionerna från bästa dieselfordon med 30% re-

spektive 50% (Eriksson, 1992).

Utsläppen av kolväten exklusive metan uppskattas kunna reduceras med 50% i kata-

lysatorförsedda lätta alkoholfordon jämfört med katalysatorförsedda bensinfordon (Martin

och Michaelis, 1992a; OECD, 1993). I tunga fordon förväntas däremot utsläppen av kol-

väten vara högre än för dagens bästa dieselfordon men betydligt lägre än dagens for-

donskrav (Eriksson, 1992). Emissioner av kolväten från renalkoholfordon består framför

allt av oförbränt bränsle samt aldehyder (Andersson, Egneus och Selldén, 1984).

Utvecklingsarbete pågår för att ta fram katalysatorer för dessa ämnen. Potentialen för

ozonbildning förväntas kunna reduceras till hälften då metanol används i stället för bensin i

katalysatorförsedda fordon (OECD, 1993).

Riskerna är mer utpräglade vid metanolanvändning än vid etanolanvändning vad

gäller förgiftningsrisk, explosivitet och bränslespill. Risken för antändning och explosion

är lägre för metanol än för bensin i öppen luft medan omvänd relation råder i begränsade

utrymmen (Mills och Ecklund, 1987). Tack vare alkoholers löslighet i vatten är det lättare

att bekämpa alkoholbränder än bensinbränder. Spill av metanol och etanol får i allmänhet

mindre negativ effekt på miljön än spill av oljeprodukter då de är lösliga i vatten och lätt

bryts ned av aerobiska bakterier (Mills och Ecklund, 1987).

Diskussionen ovan har behandlat användning av rena alkohol bränslen till vilka

eventuellt tillförts mindre tillsatsmängder för att förbättra körbarheten. Låginblandning av

alkoholer i bensin fordrar allmänt mindre anpassning av fordonen än användning av rent

alkoholbränsle och kan vara av intresse vid uppbyggnaden av en ny bränslemarknad.

Befintliga bensinbilar kan med hänsyn till korrosionsrisker och start- och körbarhct köras

på bensin med en inblandning av upp till 3 volymsprocent metanol och 5 volymsprocent

etanol (Kowalewicz, 1993; Ekström, 1994b), Möjligheterna att förbättra energieffektivi-
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teten och reducera emissionerna av luftföroreningar genom ersättning av bensin, synes
emellertid vara mindre för bränslen med låginblandning av alkohol än för rena alkohol-
bränslen (Mills och Ecklund, 1987).

Bränsleflexibla fordon, det vill säga fordon som kan utnyttja flera drivmedel, kan
också vara av stor betydelse vid uppbyggandet av en marknad för fordonsalkoholer. I
bränsleflexibla fordon kan godtyckliga blandningar av bränslena användas. Den aktuella
bränsleblandningen som tillförs motorn känns av med sensorer vilka avger signaler för
justering av olika motorparametrar. (OECD, 1993; Ekström, 1994b). Möjligheterna att op-
timera bränsleflexibla fordon för hög energieffektivitet och låga emissioner kan förväntas
vara mindre än för fordon som utnyttjar ett mer väldefinierat bränsle. I denna studies be-
räkningar förutsätts användning av renalkoholfordon som optimerats för utnyttjat alkohol-
bränsle.

Fordonsalkoholer kan distribueras i befintligt eller likartat system som dieselolja och
bensin. Anpassningsåtgärder av materialskyddande karaktär kan emellertid fordras
(Eriksson, 1992).

5.1.4. Vätyas
Användning av vätgasfordon sker idag endast i begränsad omfattning inom olika försöks-
projekt. Vätgas kan användas i förbränningsmotor med ökad effektivitet jämfört med ben-
sin på 15-50% (DeLuchi, 1989a). En konflikt mellan hög termisk effektivitet, låga kväve-
oxidemissioner och effekt råder men emissionerna av kväveoxider från ett optimerat vät-
gasfordon bör ändå kunna understiga emissionerna från ett bensinfordon med motsvarande
reningsutrustning (DeLuchi, 1989a). Emissioner av andra gaser är i det närmaste försum-
bara, och den mindre mängd som kan uppkomma härrör från användningen av smörjoljor.

Vätgas kan lagras som gas bundet i metaller, som vätska och som komprimerad gas
(DeLuchi, 1989a). Såväl lagring som metallhydrider som lagring som komprimerad gas
blir mer skrymmande och tung än lagring av flytande gas (Escher, 1994). Uppskattningar
av kostnaderna för de olika lagringsalternativen tyder emellertid på att kostnadsskillnaderna
blir små (DeLuchi och Ogden, 1993).

Vid lagring som flytande gas åtgår en stor mängd energi vid omvandlingen av vät-
gasen till vätskeform. Elbehovet har uppskattas motsvara cirka 30% av energiinnehållet i
producerad vätgas (DeLuchi, 1989a). Därutöver uppskattas att 20-30% av den produce-
rade mängden vätgas förloras vid transport av den flytande gasen och vid tankning
(DeLuchi, 1989a). Även vid lagring i fordonet sker förluster eftersom viss mängd vätgas,
genom värmeläckage till tanken, övergår i gasfas och måste ventileras ut för att undvika för
högt tryck i tanken. Ju mindre tankarna är ju större är behovet av ventilation. Förlusterna
från fordon som utnyttjar dagens teknik uppskattats av Pfriem (1991) till knappt 2% per
dag, medan Escher (1994) uppskattar att värmeläckaget i en väldesignad tank orsakar för-
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luster på 0,1-1%/dag. Förutom energiförluster erhålles en ökad brandfara om vätgasventi-
lationen sker inomhus (Hansel, Mattem och Miller, 1993).

Vätgas har flera fysikaliska egenskaper som gör att särskild hänsyn måste tas till
olika säkerhetsaspekter vid användning av bränslet. Vätgasens lilla molekylstorlek ökar
risken för drivmedelsläckage och eftersom vätgas kan antändas i luft vid vätekoncen-
trationer på mellan 4 till 74 vol% (motsvarande värden för antändning av metan är 5-15
vol%) och antändning av gasen fordrar mycket liten energitillförsel (1/17-del av energi-
tillförseln för metan) finns jämfört med andra bränslen en ökad brandrisk. Vätgaslågan är
dessutom färglös vilket kan försvåra upptäckt och släckning av en brand. För att öka sä-
kerheten vid vätgasanvändning är det viktigt att genom fordonsdesign och materialval min-
ska risken för läckage såväl vid normal drift som vid olyckor. Särskild fokus kan behöva
läggas på säkerhetsaspekterna vid fordonstankning där läckage särskilt län kan förekomma
(Hansel et al, 1993).

Vätgas kan lagras i fordonet som metanol vilken omvandlas till vätgas i fordonet
(Pettersson, 1990).Detta förenklar lagringen avsevärt. En viss ökning av emissionerna
från fordonet kan uppkomma jämfört med ett fordon där vätgas används som energibärare.
Omvandlaren av metanol till vätgas kan dessutom ha svårt att följa snabba ändringar i ef-
fektbehov (DeLuchi och Ogden, 1993).

Kostnaderna för fordon med förbränningsmotor som utnyttjar vätgas bedöms även i
framtiden vara betydligt högre än för motsvarande bensinfordon beroende på de kost-
samma lagringssystemen (DeLuchi och Ogden, 1993; OECD, 1993).

Distribution av vätgas sker lämpligen med samma eller likartade system som natur-
gas. Flytande vätgas kan transponeras i tankbilar, järnvägsvagnar etc på liknande sätt som
andra flytande bränslen.

5.2. Elfordon
De olika typer av elfordon som kommer att behandlas här är dels batteridrivna fordon som
erhåller sin elektricitet från yttre energikällor, dels bränslecellsfordon i vilka elektriciteten
produceras i fordonet genom tillförsel av vätgas. Även i bränslecellsfordon kommer för-
modligen en mindre mängd batterier att användas för att klara höga effektbehov.

De mest använda eldrivna fordonen i världen idag är de som utnyttjar elektricitet från
kontaktledningar (tåg, spårvagnar, trådbuss etc). Denna typ av fordon kommer med all
säkerhet att vara av stor betydelse även i framtiden men behandlas inte här då de endast kan
ersätta en mindre mängd av dagens fordon på grund av höga kostnader för infrastruktur
(Lind och Lindqvist, 1990) och fordonens bundenhet till bestämda rutter. Hybridfordon
som kombinerar el- och förbränningsmotordrift har en stor potential för hög energi-
effektivitet och låga emissioner samtidigt som fordonens räckvidd är längre än för fordon
med endast batteri som kraftkälla. Eftersom de flesta slutsatser som dras angående de olika
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biomassebaserade drivmedlens användning i förbränningsmotorer kan överföras till an-
vändning i denna typ av hybridfordon (de kan i mänga avseenden ses som energieffckti-
vare varianter av fordon med enbart förbränningsmotor), behandlas dessa fordon inte vi-
dare.

5.2.1. Batteridrivna elfordon
Elfordon har i princip tvä stora fördelar jämfört med fordon med förbränningsmotor.
Direkta emissioner frän fordonet kan undvikas samtidigt som mycket hög energieffektivitet
kan erhållas vid slutlig användning. För laga totala emissioner och låg total energian-
vändning är det emellertid viktigt att produktionen av elektricitet sker med hög verknings-
grad och låga emissioner.

De stora nackdelarna med batteridrivna elfordon är den relativt låga energitätheten i
batterierna och dessas höga kostnader. Räckvidden är för elbilar idag 40-120 km
(Burkner, Hellriegel, Schaefer och Wagner, 1992; IEA, 1993b). Ytterligare utvecklings-
arbete för att öka batteriemas energitäthet, minska de energiförluster som uppkommer vid
uppladdning och urladdning av batterierna, och öka elmotorns och transmissionens effek-
tivitet är nödvändigt för att öka fordonens räckvidd och därmed göra dem mer attraktiva.

Energieffektiviteten för drivsystemet i ett elfordon bestäms av energieffektivitet vid
uppladdning och urladdning av batterierna och av motor- och transmissionseffektivite-
terna. Drivsystemets effektivitet är betydligt högre i ett elfordon än i ett fordon med för-
bränningsmotor och varierar mindre beroende på trafiksituation. På grund av elfordonens
större massa fordras emellertid en större energitillförsel för framdrivning. För ett fordon
med 200 kg batterier kan detta ökade energibehov uppskattats till 8% för landsvägsköming
och 18% för stadstrafik (Martin och Michaelis, 1992b).

Genomsnittlig energieffektivitet för framtida kommersiella elfordon kan förväntas bli
mer än 3 gånger så hög som för dagens lätta bensindrivna fordon (Brogan och
Ventkateswaran, 1992; Delsey, 1992; Martin och Michaelis, 1992b; Wang och DeLuchi,
1992).

Jämfört med dieseldrivna tunga fordon är skillnaden i energieffektivitet mindre då
den genomsnittliga verkningsgraden för tunga dieselfordon är betydligt högre än för otto-
motorer i personbilar Martin och Michaelis, 1992a).

Kostnaderna för elfordon måste reduceras kraftigt om de skall kunna konkurrera
ekonomiskt med dagens konventionella fordon. De genomsnittliga kilometerkostnadema
under ett elfordons livslängd är idag ungefär dubbelt sä höga som motsvarande kostnad för
fordon med förbränningsmotor (IEA, 1993b). Kostnaderna för elfordon kommer förmod-
ligen även vid massproduktion att vara högre än för bensinfordon, framför allt beroende på
höga batterikostnader. De flertal försök som har gjorts för att uppskatta dessa framtida
merkostnader varierar kraftigt (20000 - 100000 SEK/fordon) (DeLuchi, Wang och
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Sperling, 1989; Martin och Michaelis, 1992b; Eriksson, 1992; Ogden och Nitsch, 1993;

DeLuchi och Ogden, 1993).

Elektriska drivsystem kan förväntas ha längre livslängd än drivsystem med förbrän-

ningsmotorer (DeLuchi et al 1989b; Ogden och Nitsch, 1993). Även underhålls-

kostnaderna kan förväntas vara lägre för elfordon än fordon med förbränningsmotor.

Längre livslängd på ett fordons drivsystem medför emellertid inte automatiskt att ett fordo-

nets totala körsträcka under sin livslängd kommer att öka i motsvarande grad. Dels be-

stäms livslängden på olika fordon i Sverige till stor del av hur väl fordon motstår korrosion

(Konsumentverket, 1987). Dels används äldre fordon i mindre utsträckning än nya. Den

årliga körsträckan för ett 15 år gammalt fordon är mindre än hälften så lång som för ett nytt

fordon (Jönsson, 1993; Henriksson, 1994). Huru vida de förhållanden som gäller för da-

gens fordon med förbränningsmotor kommer att gälla även för framtida elfordon är osä-

kert. Det högre pris som man kan förväntas få betala för ett nytt elfordon kan till exempel

minska skrotningsbenägenheten för äldre fordon. För vissa nischfordon med hög årlig

körsträcka, som till exempel t&xifordon, bör ökad livslängd på drivsystemet med större sä-

kerhet kunna bidra till sänkta milkostnader.

5.2.2. Bränslecellsdrivna elfordon

Bränslecellsdrivna elfordon har möjlighet att kombinera hög energieffektivitet och mycket

låga emissioner med en körsträcka som är betydligt längre än för ett batteridrivet elfordon.

I en bränslecell omvandlas kemisk bunden energi till elektricitet i en termokemisk re-

aktion. Den producerade elektriciteten användes sedan för att driva en elektrisk motor. I

bränslecellen är vätgas lämpligast som bränsle. En bränslecellsdriven personbil uppskattas

kunna ha mer än dubbelt så hög energieffektivitet som dagens bensindrivna personbilar

(DeLuchi, Larson och Williams, 1991; Ogden och Nitsch, 1993; Rosengren, 1994;

Kircher, 1994). Jämfört med dieseldrivna tunga fordon är skillnaden i energieffektivitet

mindre.

Då effektkostnaden (kronor/kW) är hög för bränsleceller kan det ofta vara ekono-

miskt fördelaktigt att kombinera bränslecellen med ett mindre batteri eller någon annan

ellagringsteknik, som kan användas vid höga effektbehov (DeLuchi och Ogden, 1993).

Eftersom bränsleceller utnyttjar vätgas uppkommer liknande lagringsproblem som

diskuterats i avsnitt 5.1.4. Såväl omvandling av alkoholer till vätgas i fordonet som direkt

lagring av vätgasen är möjlig. Av alkoholerna är metanol mest fördelaktig att använda som

vätebärare, då använda katalysatorer är billigare än för etanol, och temperaturen för om-

vandlingen kan begränsas till 200-250°C jämfört med 500-600°C för etanol (Wyman et al,

1993). För reformeringen kan spillvärme från bränslecellen utnyttjas. Tack vare att kost-

sam bränslelagring kan undvikas uppskattas livscykelkostnaden vara lägre för ett bränsle-
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cellsfordon som utnyttjar metanol som vätebärare än för fordon som direkt använder vät-

gas Ogden och Nitsch, 1993).

För kommersiell användning av bränslecellsfordon fordras ett avsevärt utvecklings-

arbete för an sänka kostnaderna, göra bränslecellen mindre skrymmande och förlänga

livslängden. Även utveckling av kompakta och billiga metanolomvandlare kan förbättra

möjligheterna för bränslecellsfordon att konkurrera med andra drivsystem (Rosengren,

1993; DeLuchi och Ogden, 1993; Patil och Ziegers, 1994). Kostnaden för en bränslecells-

fordon kommer förmodligen trots teknikutveckling även i framtiden överstiga fordons-

kostnaden för ett bensindrivet fordon, men är liksom för batteridrivna fordon svär an upp-

skatta (DeLuchi och Ogden, 1993; Ogden och Nitsch, 1993; OECD, 1993). Merkostnaden

kan eventuellt kompenseras av högre energieffektivitet, lägre servicekostnader och längre

livslängd (Ogden och Nitsch, 1993). Begränsningar finns liksom för elfordon i möjlig-

heterna att överföra förlängd livslängd på drivsystemet till längre livslängd för fordonet.

En utveckling av metoder för an kunna utnyttja fungerande bränsleceller frän fordon som i

övrigt inte är funktionsdugliga för decentraJiserad elproduktion, skulle kunna vara ett in-

tressant alternativ för an kunna utnyttja en eventuellt längre livslängd hos bränslecellerna.
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6. ANALYS PÅ SYSTEMNIVÅ AV OLIKA BIOMASSEBASERADE
ENERGIBÄRARE

I föregående avsnitt har biomasseproduktion, produktion av energibärare lämpliga för

transportändamål och slutlig användning av energibärama diskuterats separat. För en hel-

hetsbedömning av de olika energibärama görs i detta avsnitt en analys av en urval energi-

bärare och biomasseråvaror där samtliga led i bränslekedjan studeras. Urvalet inkluderar

dels alternativ som är komrrersiellt tillgängliga idag och där konventionella jordbruks-

grödor utnyttjas, dels alternativ som på längre sikt tycks särskilt intressanta då de förvän-

tas kunna erbjuda hög energieffektivitet och relativt låga kostnader. Användningen av

följande biomassebaserade energibärare studeras:

* rapsmetylester (RME) producerad från rapsolja vilken fbrestrats med biomassebaserad

metanol

* biogas från lusem

* etanol från vete

* etanol (EtOH) producerad med sur hydrolys (CASH-processen) från Salix (energiskog)

och avverkningsrester

* etanol producerad med enzymatisk hydrolys från Salix och avverkningsrester

* metanol (MeOH) från Salix och avverkningsrester

* vätgas från Salix och avverkningsrester

* elektricitet från Salix och avverkningsrester

Samtliga energibärare förutom elektricitet antas bli använda i förbränningsmotor.

Dessutom studeras användning av metanol och vätgas i bränslecellsfordon och använd-

ning av biomassebaserad elektricitet i batteridrivna elfordon. Användning av de olika

energibärama i såväl lätta som tunga vägfordon studeras. Som typfordon studeras per-

sonbilar och tunga bussar. För vätgas och el studeras endast användning i lätta fordon på

grund av brist på tillförlitliga indata för tunga fordon. Biogas och vätgas antages bli lag-

rad i fordonen som komprimerad gas.

Energiskördar avtar normalt från södra till norra Sverige. Studien baseras på od-

lingsförhållanden för jordbruksmark i Götalands norra slättbygder (Gns) och för av-

verkningsrester på produktionsförhållanden i balansområde 2 (Stockholms- Uppsala-,

Västmanlands-, Gävleborgs-, Kopparbergs- samt södra delen av Jämtlands län).

Beräkningar görs såväl för dagens produktionsförhållanden för biomassa som uppskat-

tade produktionsförhållanden för år 2015.

För vissa drivmedel redovisas i litteraturen relativt stora skillnader i uppskattningar

av energieffektivitet och kostnader för drivmedelsproduktion. Detta gäller framför allt
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teknologier som idag inte är kommersiellt tillgängliga. Skillnaderna kan bero på vilket

tidsperspektiv man lägger på sina antaganden, och hur sannolikt man anser det vara att

olika potentiella förbättringar av processerna kan komma till stånd. På grund av dessa

skillnader studeras två fall för etanolproduktion med enzymatisk hydrolys, och för meta-

nol- och vätgasproduktion. Ett fall baserar sig på antaganden om jämförelsevis lågt driv-

medelsutbyte och höga kostnader (LE), ett baserar sig på antaganden om högt drivme-

delsutbyte och låga kostnader (HE). För metanol och vätgas beror skillnaderna på olika

val av förgasningsteknologier (båda finns på prototypnivå, större erfarenhet finns emel-

lertid vad gäller tekniknivå LE). Teknologierna för metanol- respektive vätgassyntes är

lika för de båda tekniknivåerna och kommersiellt tillgängliga (Katofsky, 1993). LE för

etanolproduktion med enzymatisk hydrolys är teknik dom förväntas bli tillgänglig inom

ett tiotal år och som har ett drivmedelsutbyte på 30-40%, medan HE baserar sig på anta-

gande om en utveckling av tekniken på längre sikt som förbättrar etanolutbytet till cirka

60% och reducerar kostnaderna. För samtliga antaganden om energieffektivitet och kost-

nader för de olika teknologierna, se bilaga A.

För elproduktion med biomassa studeras endast kondensproduktion.

Samproduktion av el och värme skulle kunna fördubbla energieffektiviteten (Gustavsson

och Johansson, 1994b) och reducera kostnaderna för producerad el avsevärt.

Möjligheterna att utnyttja el från samproduktion av el och värme för transportändamål

bestäms bland annat av tillgängligt värmeunderlag och hur långt energieffektiviseringen i

övriga samhällssektorer kommer att gå.

Tidsperspektiven när de olika produktionsteknikerna kan komma till användning

skiljer sig åt mellan de olika teknologierna och är osäker. En egen uppskattning är att

medan studerade tekniker för produktion av rapsmetylester, biogas och etanol från vete i

princip finns kommersiellt tillgängliga idag kan det fordras flera decenniers utvecklings-

arbete att uppnå de verkningsgrader och kostnader som redovisas för etanolproduktion

med enzymatisk hydrolys, tekniknivå HE. Övriga teknologier bör kunna bli kommersiellt

tillgängliga inom en 5- 10-års period. Det är viktigt att inkludera mer långsiktiga alternativ

i en jämförelse för att inte kortsiktiga fördelar hos vissa tekniker skall skymma eventuella

långsiktiga fördelar andra tekniker har på längre sikt.

Användandet av alternativa drivmedel antas ledd all förändrad energieffektivitet

jämfört med fordon som använder fossila drivmedel enligt tabell 6.1. Det förutsätts att de

fordon som använder biomassebaserade drivmedel är optimerade för bränslet. Samtliga

antaganden som används i beräkningarna redovisas i bilaga A.
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Tabell 6.1. Skillnad i energieffektivitet (%) vid slutlig energianvändning mellan användning av biomas-
sebaserade energibärare och användning av fossila drivmedel i förbränningsmotor (Eriksson, 1992; Mills
och Ecklund, 1987; DeLuchi, 1989a; Martin och Michaelis, 1992a; Ogden och Nitsch, 1993; DeLuchi
och Ogden, 1993).

Drivmedel Personbil Buss

Förbränningsmotor
Rapsmetylester
Biogas
Etanol
Metanol
Vätgas

+ 10%'
+ 15%
+ 15%
+ 15%
+ 30%

±0%
-15%
±0%
±0%

Elfordon1'
Batteri - el
Bränslecell - vätgas
Bränslecell - metanol

+260%
+130%
+100%

a Rapsmetylester är ett typiskt dieselbränsle. Skillnaden i energieffektivitet bygger på antagandet att di-
eselmotor används i stället för ottomotor med verkningsgradsfördelar enligt Martii: och Michaelis.

b Värdena för bränslecellsdrivna och batteridrivna elfordon baserar sig på DeLuchi och Ogden och Ogden
och Nitsch. Här korrigeras så att bensinfordonet antas ha samma maximumeffekt, vikt och luftmot-
stånd som elfordon baserat på Jönsson (1993) och Martin och Michaelis.

6.1. Nettoproduktion av drivmedel
Uppskattad nettoproduktion av drivmedel och biprodukter som kan användas för energi-

ändamål per hektar åkermark och skogsmark redovisas i tabell 6.2-6.3. Med nettopro-

duktion menas producerade energibärare reducerat med energiinsatser vid biomassepro-

duktion och transport samt drivmedelsproduktion och distribution.

Tabell 6.2. Nettoenergiproduktion av drivmedel och biprodukter (MWhlha, år) för energiändamål per hek-
tarjordbruksmark i Götalands norra slättbygder vid dagens odlingsförhållanden och uppskattade odlings-
förhållanden 2015. LE representerar produktionsteknologier med relativt sett lägre verkningsgrader och
högre kostnader, HE representerar produktionsteknologier med högre verkningsgrader och lägre kostnader.

Dagens odling
Drivmedel
Biprodukter
Odling 2015
Drivmedel
Biprodukter

Dagens odling
Drivmedel
Biprodukter
Odling 2015
Drivmedel
Biprodukter

Rapsmetyl-
ester

MWh/ha.år

7.2
8.2

8.9
17

Metanol från
Salix, LE

MWh/ha,år

22
-

41
-

Biogas från
lusern

MWh/ha.år

16
-

30
•

Metanol från
Salix. HE

MWh/ha,år

27
-

49
-

Etanol från
vete

MWh/ha.år

7.4
0

15
0.7

Vätgas från
Salix, LE

MWh/ha,år

22
-

39
-

Etanol från
Salix

sur hydrolys
MWh/ha.år

12
13

21
24

Vätgas från
Salix. HE

MWh/ha.år

27
-

48
-

Etanol från
Salix enzym

LE
MWh/ha.år

16
5.6

28
11

El från
Salix

MWh/ha.år

16
-

30
-

Etanol från
Salix enzym

HE
MWh/ha,år

26
1,0

47
3.0
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Tabell 6J. Nettoenergiproduktion av drivmedel och biprodukter för energiändamål per hektar skogsmark i
balansområde 2 vid utnyttjande av avverkningsrester. Värdena baseras på dagens produktionsförhållanden
och uppskattade produktionsförhållanden år 2015. LE representerar produknonsteknologier med relativt
sett lägre verkningsgrader och högre kostnader, HE representerar produktionsteknologier med högre verk-
ningsgrader och lägre kostnader.

russens produktion
Drivmedel
Biprodukter
Produktion 2015
Drivmedel
Biprodukter

DäCfTIS produktion
Drivmedel
Biprodukter
Produktion 2015
Drivmedel
Biprodukter

Etanol från avverk-
ningsrester,
surhydrolys
MWh/ha,år

0.24
0.32

0.94
1.2

Metanol frän avver-
kningsrester

HE
MWh/ha,år

0.62
.

2.3
-

Etanol från avverk-
ningsrester.
enzym, LE
MWh/ha,år

0.33
0.15

1.3
0.57

Vätgas från aw
kningsrestet

LE
MWh/ha,år

0,50
-

1.9
-

Etanol från avverk-
ningsrester.
enzym, HE
MWh/ha.år

0,57
0.04

2,2
0.16

Vätgas från avver-
kningsrester

HE
MW h/ha, år

0.61
.

2.3
-

Metanol från avver-
kningsrester

LE
MWh/ha.år

0.51
-

1.9
-

El från avverk-
ningsrester

MWh/ha, år

0,42
-

1.6
-

För jordbruksmark varierar nettoproduktionen av drivmedel ±10% mellan de olika pro-
duktionsområdena. Enda undantaget är etanol frän vete vid dagens odlingsförhållanden
där nettoproduktionen i Götalands södra slättbygder är ungefär 40% högre än för
Götalands norra slättbygder beroende på att en större mängd halm kan tillvaratas och an-
vändas för intern energiproduktion. I övriga fall måste del av kärnskörden utnyttjas för
detta energibehov.

För drivmedel från avverkningsrester varierar nettoproduktionen av drivmedel per
hektar mer mellan olika balansområden. Nettoproduktionen per hektar är i balans-
område 1 (norra Sverige) 25-35% lägre än i balansområde 2 medan nettoproduktion i ba-
lansområde 3 och 4 (södra Sverige) är 15-20% respektive 35-45% större än i balansom-
råde 2.

För biomassa från skogsmark innebär dagens produktionsförhållanden att avverk-
ningsrester endast tas ut från skogen en gång per omloppstid. För produktionsförhål-
landen kring år 2015 antas att kompensationsgödsling sker vilket möjliggö' uttag av av-
verkningsrester två gånger per omloppstid.

62. Trafikarbete per hektar
Metanol eller vätgas från en hektar jordbruksmark skulle använt i personbilar med för-
bränningsmotor vid dagens odlingsförhållanden kunna räcka till ett årligt trafikarbete på
cirka 4000 mil, figur 6.1. Detta motsvarar ungefär tre personbilars årsbehov. Även etanol
producerad med enzymatisk hydrolys (HE) skulle kunna ge ungefär samma trafikarbete.
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Om energibärare från hektar Åkermark utnyttjas i batteridrivna eller bränslecellsdriv i el-

fordon skulle de räcka till ett årligt trafikarbete om cirka 8000 mil. Med raps och vete som

grödor räcker biomassan från en hektar endast till drivmedel för en personbils årsbehov

(1000-1500 mil).

Med uppskattade odlingsförhållanden för år 2015 erhålles förde flesta drivmedel en

fördubbling av det trafikarbete som kan tillgodoses med drivmedel från en hektar åker-

mark, figur 6.2. Förbättrad odlingsteknik skulle därmed kunna bidra till en lika stor Ök-

ning av möjligt trafikarbete per hektar åkermark, som ökad energieffektivitet genom an-

vändning av eldrivna fordon. Kombineras ökad produktivitet med användning av eld-

rivna fordon skulle drivmedel från en hektar åkermark kunna räcka till 10 personbilars

årsbehov.

Metanol från avverkningsrester från en hektar skogsområde i balansområde 2

räcker årligen till 80-100 mil vid dagens produktionsförhållanden och 300-400 mil vid

produktionsförhållanden kring år 2015, d v s avverkningsrester från en 20-40 gånger

större areal skogsmark fordras för att samma mängd trafikarbete via metanol ska erhållas

som om Salix från åkermark utnyttjas. Detta kan ha särskild betydelse vid lokalisering av

anläggningar för produktion av biomassebaserade drivmedel.

mil/ha, år

16000

Personbil-dagens odlingsförhållanden

RME Biogas EtOH EtOH BOH MeOH Väteas MeOH Vätgas Q
vete Salix Salix Salix Salix Salix Salix SalSalix Salix

enz
Salix

g
Salix Salix Salix
bränslecell batteri

Fordon med förbränningsmotor Elfordon

Figur 6.1. Trafikarbete med personbil som kan utföras med den mängd drivmedel som ärligen kan erhållas
från en hektar åkermark i Götalands norra slättbygder vid dagens odlingsförhållanden. Nedre andan av det
vita fältet, LE, representerar produktionsteknologier med relativt sett lägre verkningsgrader, övre ändan,
HE, representerar produktionsteknologier med högre verkningsgrader.
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mil/ha, år
16000

Personbil - odlingsfömållanden kring år 2015

RME Biogas EtOH EtOH EtOH MeOH Välgas MeOH Vätgas El
vete Salix Salix Salix Salix Salix Salix Salix

sur enzym bränslecell batteri
< X >

Fordon med förbränningsmotor Elfordon
Figur 62. Trafikarbete med personbil som kan utföras med den mängd drivmedel som ärligen kan erhål-
las från en hektar åkermark i Götalands norra slättbygder vid uppskattade odlingsförhållanden 2015. Nedre
ändan av det vita fältet, LE, representerar produktionsteknologier med relativt sett lägre verkningsgrader,
övre ändan, HE, representerar produktionsteknologier med högre verkningsgrader.

6.3. Reduktion av koldioxidemissioner per hektar utnyttjad för biomasse-
produktion
Möjlig reduktion av koldioxid per hektar jordbruksmark vid ersättning av fossila bränslen

redovisas i figur 6.3-6.4. Störst koldioxidreduktion per ytenhet erhålles för drivme-

delskedjor baserade på Salix. För rapsmetylester svarar användningen av biprodukter

som ersättning för eldningsolja för 50-60% av koldioxidreduktionen, för etanol från Salix

producerad med sur hydrolys för cirka 50 % av koldioxidreduktionen och för etanol från

Salix producerad med enzymatisk hydrolys, LE, för 20-25 % av koldioxidreduktionen.

Biprodukterna från rapsmetylesterkedjan är energimässigt sett till ungefär lika delar halm

och rapsexpeller. Biprodukter vid produktion av etanol från salix är i form av lignin-

bränsle. Lägst koldioxidreduktion per arealenhet erhålles för etanol från vete.

Högre koldioxidreduktion per hektar erhålles om drivmedlen används som ersätt-

ning för bensin i lätta fordon än om de används som ersättning för diesel i tunga fordon.

Det beror på att högre energieffektivitet antagits för användning av biomassebaserade

drivmedel i lätta fordon än för bensin, medan motsvarande fördel för de biomasse-

baserade drivmedlen inte antagits i tunga fordon.
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ton CO2/ha. år Dagens odlingsfflthillanden
20

ton CO2/ha, h Odiingsförhållandenkringår2015
20-

RME Biogas EtOH EtOH BOH MeOHVttgas
vete Salix Salix Salix Salix

sur enzym

RME Biogas EiOH BOH EtOH MeOH Vatgas
vete Salix Salix Salix Salix

sur enzym

Figur 6.3. Reduktion av koldioxid genom ersättning av bensin i personbilar med drivmedel från biomassa
i förbränningsmotor och eldningsolja med biprodukter från biomasse- och drivmedelsproduktion. Värdena
baseras på odlingsförhållanden för jordbruksmark i Götalands norra slättbygder. Nedre andan av det vita
fältet, LE, representerar produktionsteknologier med relativt sett lägre verkningsgrader, övre ändan, HE,
representerar produktionsteknologier med högre verkningsgrader.

tonC02/ha, år Dagens odlingsförhållanden

20-

15

ton CO2/ha, år OdlingsförhåUanden kring år 201S

20

15

10

RME Biogas EtOH EiOH EtOH MeOH
vete Salix Salix Salix

sur enzym

rm
RME Biogas EtOH EtOH EtOH MeOH

vete Salix Salix Salix
sur enzym

Figur 6.4. Reduktion av koldioxid genom ersättning av diesel i bussar med drivmedel från biomasse iför-
bränningsmotor, och eldningsolja med biprodukter från biomassa- och drivmedelsproduktion. Värdena ba-
seras pä odlingsförhållanden för jordbruksmark i Götalands norra slättbygder. Nedre ändan av det vita
fältet. LE, representerar produktionsteknologier med relativt sett lägre verkningsgrader, övre ändan, HE,
representerar produktionsteknologier med högre verkningsgrader.

Reduktionen av koldioxid per hektar skogsmark är betydligt lägre än för jord-
bruksmark eftersom biomasseskördarna är lägre då endast avverkningsrester utnyttjas.
Skillnaden mellan de olika etanol-, metanol- och vätgasteknikerna vid användning av av-
verkningsrester som råvara motsvarar i princip dem som gäller för produktion från Salix.

Om biomassebaserade energibärare används för eldrift och ersätter fossila drivme-
del använda i förbränningsmotorer erhålles ungefär dubbelt så hög koldioxidreduktion
per hektar som om metanol eller vätgas används i förbränningsmotorer. Denna reduktion
beror emellertid både på att mycket energieffektiv teknik och biomassa utnyttjas.
Reduktion av koldioxidutsläpp kan också erhållas om elfordon som utnyttjar fossila
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bränslen används i stället för fordon som utnyttjar fossila bränslen i förbränningsmotor.

Den stora fördelen att använda biomassebaserade energibärare i elfordon är att hög effek-

tivitet möjliggör hushållning med begränsade resurser och ökade möjligheter att ersätta en

större mängd fossila bränslen med biomassa.

Om biprodukter frän produktion av rapsolja och etanol från vete kan utnyttjas som

proteinfoder, kan energianvändning för foderproduktion undvikas. Beräkningar har visat

att möjlig koldioxidreduktion per hektar ej påverkas om biprodukter från etanol kan an-

vändas som foder. För RME minskar koldioxidreduktionen per hektar med ca 10% om

biprodukterna används som foder i stället för till värmeproduktion (Gustavsson et al,

1994a).

6.4. Emissioner av kväveoxider
Emissioner av andra luftföroreningar än koldioxid från fordonsanvändning har diskute-

rats i avsnitt 5. För att ge en bild av de totala emissionerna för att producera ett visst

transportarbete kan en studie av hela bränslekedjan (råvaruutvinning och transport, driv-

medelsproduktion, distribution och användning) behöva göras. För kolväten och kol-

monoxid svarar emissionerna vid slutlig användning för den klan största delen av de to-

tala emissionerna (Ecotraffic, 1992). Läckage av metan från biogasproduktion kan som

redovisats i avsnitt 4 ge ett bidrag till de totala emissionerna av växthusgaser som inte är

försumbart. De totala emissionerna av kväveoxider från lätta fordon som utnyttjar bio-

massebaserade drivmedel kan klart överstiga emissionerna från lätta fordon som använder

bensin om hela bränslekedjan beaktas (Ecotraffic, 1992). Orsaken är framför allt höga

emissioner från arbetsmaskiner som används vid biomasseproduktion.

Beräkningarna av kväveoxider som refererats ovan baserar sig på antagandet att

fossila bränslen används vid produktion och transpon av biomassa och produktion av

distribution av drivmedlet. Som redovisats i avsnitt S kan relativt låga emissioner av kvä-

veoxider erhållas vid användning av såväl biogas som alkoholer i tunga fordon. I figur

6.5 och 6.6 redovisas emissioner av kväveoxider frän hela bränslekedjan för ett antal av

de studerade biomassebaserade drivmedlen under förutsättning att biomassebaserade

energibärare används i alla delar av bränslekedjan. Beräkningarna baseras på indata i

bilaga A för dagens odlingsförhållanden. För drivmedelsteknologier där biprodukter pro-

duceras som kan användas för värmeproduktion hänförs en del av utsläppen av kväve-

oxider (motsvarande de emissioner som skulle erhållits vid produktion av Salix för mot-

svarande värmeproduktion) till dessa.

Såväl biogas, etanol- och metanolanvändning i tunga fordon ger lägre totala kväve-

oxidemissioner från hela drivmedelskedjan än diesel. Särskilt låga emissioner erhålles vid

användning av biogas. För lätta fordon ger användningen av biogas, metanol och vätgas

emissioner av kväveoxider som är ungefär lika stora som emissionerna från bensin. RME
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ger betydligt högre emissioner än övriga drivmedel i lätta fordon. Detta beror dels på stor
energianvändning och höga emissionsfaktorer vid rapsodling (maskinerna förutsätts ut-
nyttja RME) och dels att bränslet antas bli använt i personbil med dieselmotor med högre
emissioner än en personbil med ottomotor utrustad med katalysator.

Kväveoxider - personbil

Slutlig an-
vändning

Transport
omvandling,
distribution

Biomassepro-
duktion/olje-
utvinning

Bensin RME Biogas EtOH EtOH EtOH McOH Vätgas
vete Salix Salix Salix Salix

sur enzym LE LE
LE

Figur 63. Emissioner av kväveoxider vid oljeutvinninglbiomasseproduktion, råvarutransport, drivme-
delsproduktion, distribution samt iluilig användning i personbil med förbränningsmotor per km kör-
sträcka. Värdena för biomassebaser&ie drivmedel baseras på dagens odlingsförhållanden i Götalands norra
slättbygder.

Kväveoxider - Buss

Slutlig an-
vändning

Transport,
omvandling,
distribution

Biomassepro-
duktion/olje-
utvinning

Diesel Diesel RME Biogas EtOH EtOH EtOH MeOH
Krav Bästa vete Salix Salix Salix

sur enzym LE
LE

Figur 6.6. Emissioner av kväveoxider vid oljeutvinninglbiomasseproduktion, råvarutransport, drivme-
delsproduktion, distribution samt slutlig användning i buss med förbränningsmotor per km kör sträcka.
Värdena för biomassebaserade drivmedel baseras på dagens odlingsförhållanden i Götalands norra slätt-
bygder..
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Produktionsmetoder för biomassa kring 2015 uppskattas leda till lägre energiin-

satser per producerad mängd biomassa än dagens metoder, se bilaga A, vilket ytterligare

kan reducera emissionerna från biomasseproduktion. Även produktionen av fossila

bränslen kan tänkas genomgå energieffektiviseringar och emissionsreduktioner i framti-

den. En bedömning av omfattningen av dessa emissionsreduktioner ligger emellertid

utanför ramen för detta arbete.

6.5. Drivmedelskostnader
Drivmedelskostnader inklusive kostnader för distribution och lagring vid dagens bio-

massekostnader och uppskattade biomassekostnader år 2015 redovisas i tabell 6.2-6.3.

Kreditering för energibiprodukter görs med motsvarande kostnad för träflis från avverk-

ningsrester. Ligninbränsle värderas motsvarande träpellets, vilket antas vara värt 45

SEK/MWh mer än oförädlad flis från avverkningsrester (Elam et al, 1994). För rapsme-

tylester och etanol beräknas dessutom drivmeci;Iskostnader i de fall där biprodukterna

krediteras som fodermedel. För biogas krediteras för biprodukternas värde som gödsel-

medel.

Tabell 6.2. Kostnader för drivmedel från biomassa vid dagens biomassekostnader. Distributions och lag-
ringskostnader är inkluderade. Priset för bensin respektive diesel exklusive skatt var juni 1993 290
SEK/MWh respektive 250 SEKIMWh.

Drivmedel från bicwnassii från åkermark
Rapsmetylester
Biogas från lusern
Etanol från vete
Etanol frän Salix sur hydrolys
Etanol frän Salix enzymatisk hydrolys LE
Etanol från Salix enzymatisk hydrolys HE
Metanol från Salix, LE
Metanol från Salix, HE
Valgas från salix, LE
Vätgas från Salix, HE
Elektricitet från Salix
Drivmedel frän bioitiJKoa från skocsmark
Etanol från avverkningsrester sur hydrolys
Etanol från avverkningsrester
enzymatisk hydrolys LE
Etanol från avverkningsrester
enzymatisk hydrolys HE
Metanol från avverkningsrester, LE
Metanol från avverkningsrester, HE
Välgas från avverkningsrester, LE
Vätgas från avverkningsrester, HE
Elektricitet från avverkningsrester

Drivmedelskostnad
Ej kreditering av

biprodukter
SEK/MWh

1330
600
1240
1010
860
440
600
470
580
460
870

970
820

400

570
450
550
440
810

Drivmedelskostnad
Kreditering för
energibiprodukt

SEK/MWh

1150
•

780
730
430

-
-
•

730
690

390

-
-
-
-
-

Drivmedelskostnad
Krediiering för
foderbiprodukt

SEK/MWh

860
550
890

-
•

-

-

-

-

-

-

-

-

a Foderbiprodukter enligt Axenbom et al (1992). För biogas krediteras som gödselmedel enligt Datemo
et al (1993).

47



Tabell 6.3. Kostnader för drivmedel från biomassa vid uppskattade biomassekostnader för 2015.
Distributions och lagringskostnader år inkluderade Priset för bensin respektive diesel exklusive skatt var
juni 1993 290 SEKlMWh respektive 250 SEKIMWh.

Drivmedel frftj) tjiOTTIP̂ ä̂ frAlP Åkermark
Rapsmetylester
Biogas från lusern
Etanol frän vete
Etanol frän Salix sur hydrolys
Etanol från Salix enzymatisk hydrolys LE
Etanol från Salix enzymatisk hydrolys HE
Metanol från Salix, LE
Metanol från Salix, HE
Vätgas från Salix, LE
Vätgas från Salix, HE
Elektricitet från Salix
Drivmedel från bJQlTtfKsa fWn skoosmark
Etanol från avverkningsrester sur hydrolys
Etanol från avverkningsrester
enzymatisk hydrolys LE
Etanol från avverkningsrester
enzymatisk hydrolys HE
Metanol från avverkningsrester, LE
Metanol från avverkningsrester, HE
Vätgas från avverkningsrester, LE
Vätgas från avverkningsrester, HE
Elektricitet från avverkningsrester

Drivmedelskostnad
Ej kreditering av

biprodukter
SEK/MWh

1090
530
940
880
760
380
530
410
520
410
780

890
760

360

530
420
520
420
760

Drivmedelskostnad
Kreditering för
energibiprodukt

SEK/MWh

930

680
650
380

-

-
-

680
650

360

-
-
-
-
-

Drivmedelskostnad
Kreditering för
foderbiprodukt*

SEK/MWh

620
480
600

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-

a Foderbiprodukter enligt Axenbom et al (1992). För biogas krediteras som gödselmedel enligt Dalemo
et al (1993).

Lägst drivmedelskostnader erhålles för metanol, vätgas och etanol producerad med
enzymatisk hydrolys (HE). För kostnaderna för rapsmetylester och etanol är möjlighe-
terna att avsätta biprodukter från drivmedelsproduktionen av stor betydelse. Kostnaderna
är vid dagens biomassekostnader högst för rapsmetylester och etanol från vete. Sänkta
produktionskostnader för biomassa påverkar emellertid framför allt kostnaderna för dessa
drivmedel för vilka råvarukostnaderna svarar för en stor del av de totala drivmedelskost-
naderna.

6.6. Kostnader för undvikna CO2 utsläpp
Kostnaden för koldioxidreduktion vid användning av drivmedel redovisas för biomassa
från jordbruksmark i figur 6.7-6.8. Lägst kostnader för koldioxidreduktion erhålles för
metanol samt etanol producerad med enzymatisk hydrolys (HE) från Salix. Biogas samt
etanol från Salix producerad med sur respektive enzymatisk hydrolys (LE) har med va-
randra jämförbara kostnader.

Användning av rapsmetylester, etanol från vete och vätgas ger höga genomsnittliga
reduktionskostnader. De höga kostnaderna för vätgas beror framför allt på de höga kost-

48



naderna för lagring av gasen i fordonet. Dessa kostnader överskuggar de relativt låga

drivmedelskostnaderna, tabell S.2-S.3.

Högre kostnader för koldioxidreduktion erhålles allmänt vid ersättning av diesel i

tunga fordon än vid ersättning av bensin i lätta vägfordon. Orsaken är dels att högre

energieffektivitet antagits för användning av de biomassebaseradc drivmedel i lätta fordon

än för bensin (motsvarande skillnad har ej antagits för tunga fordon), dels att koldioxid-

emissionerna per energienhet bensin är högre än koldioxidemissionema per energienhet

diesel, tabell 2.1.

Kostnader för koldioxidreduktion om etanol, metanol, och vätgas baseras på av-

verkningsrester är 5-10% lägre än om de baseras på Salix vid dagens produktionsför-

hållanden medan kostnaderna vid uppskattade produktionsförhållanden år 2015 är unge-

fär lika oavsett om Salix eller avverkningsrester används som råvara.

Om rapsexpeller används som foder, och krediteras på samma sätt som energibi-

produkter, sjunker kostnaderna för koldioxidreduktion vid användning av RME i per-

sonbilar till 1,70 SEK/kg CO2 vid dagens odlingsförhållanden och till 1 SEK/kg CO2 vid

odlingsförhållanden kring 2015. Om biprodukter från etanolproduktion från vete kan an-

vändas som foder erhålles en reduktionskostnad för personbilar på 1,70 SEK/kg CO2 vid

dagens odlingsförhållanden och 0,90 SEK/kg CO2 vid odlingsförhållanden kring 2015.

SEK/kg CO2 Dagens odlingsförhållanden
4-

SEK/kg CO2 Odlingsförhållanden kring ar 2015

4-

RME Biogas EtOHEtOH EtOH MeOHVälgas
vete Salix Salix Salix Salix

tur enz

RME Biogas EtOHEtOH EtOH MeOHVälgas
vete Salix Salix Salix Salix

sur enz

Figur 6.7. Kostnad för undvikna koldioxidutsläpp genom ersättning av bensin i personbilar med drivme-
del från biomassa använd i förbränningsmotor. Kostnaderna baseras på dagens odlingsförhållanden i
Götalands norra slättbygder. Nedre ändan av del vita fältet, HE, representerar produktionsteknologier med
relativt sett högre verkningsgrader och lägre kostnader, övre ändan, LE, representerar produktionstek.no-
logier med lägre verkningsgrader och högre kostnader.
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SEK/kgCO2 Dagens odlingsförtilllandai

4 '

SEKAgCO2 Odlingsförhållanden kring år 2015

4-

RME Biogas ElOH EtOH ElOH MeOH
vete Salix Salix Salix

sur enzym

RME Biogas ElOH EtOH EtOH MeOH
vete Salix Salix Salix

sur enzym

Figur 6.8. Kostnad för undvikna koldioxidutsläpp genom ersättning av diesel i bussar med drivmedel från
biomassa använd i förbränningsmotor. Kostnaderna baseras på odlingsförhållanden i Götalands norra
slättbygder. Nedre ändan av det vita fältet, HE, representerar produktionsteknologier med relativt sett hö-
gre verkningsgrader och lägre kostnader, övre ändan, LE, representerar produktionsteknologier med lägre
verkningsgrader och högre kostnader.

I figur 6.7 och 6.8 har endast ersättning av bensin och diesel med biomasse-

baserade drivmedel i förbränningsmotor diskuterats. På längre sikt kan ersättning av

bensin och diesel med biomassebaserade energibärare utnyttjade i batteridrivna och

bränslecellsdrivna fordon vara ett intressant alternativ för att minska koldioxidutsläppen.

Som diskuterats i avsnitt 6.3 är <tx\ koldioxidreduktion som erhålles vid ersättning av

bensin och diesel med biomassebaserade energibärare utnyttjade i elfordon orsakad både

av valet av ett energieffektivt drivsystem och användningen av biomassebaserade energi-

bärare. Eftersom figur 6.7 och 6.8 endast studerar koldioxidreduktion beroende av an-

vändning av biomassebaserade drivmedel redovisas inte kostnader för koldioxidreduktion

vid utnyttjande av elfordon i figuren. I avsnitt 6.7.3 diskuteras däremot de ekonomiska

förutsättningarna för att kunna utnyttja biomassebaserade energibärare i bränslecellsfor-

don och batteridrivna elfordon.

6.7. Jämförelse av milkostnader

6. .7.1. Personbil med förbränningsmotor

Merkostnaden för att använda biomassebaserade drivmedel i stället för bensin i personbil

varierar vid dagens produktionskostnader för biomassa mellan 1 och 6 SEK/mil, figur

6.9. Lägst merkostnader erhålles företanol frän enzymatisk hydrolys (HE) (I SEK/mil)

och metanol (1-2 SEK/mil) följt av biogas (2 SEK/mil). Etanol från Salix producerad

med sur hydrolys eller med enzymatisk hydrolys (tekniknivå LE) ger vid dagens bio-

massekostnader merkostnader på ungefär 3 SEK/mil. Med uppskattade biomassekostna-
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der för är 20IS sjunker milkostnaderna för de olika drivmedlen med mellan 0,40 och
1,90 SEK/mil.

Om avsättning inte finns för foderbiprodukter är merkostnaderna för RME och eta-
nol från vete betydligt högre än för de flesta övriga alternativ. Om foderbiprodukterna
frän produktion av RME och etanol frän vete kan avsättas skulle merkostnaden för att an-
vända dessa drivmedel kunna reduceras med ungefär 2 SEK/mil, vilket ger merkostnader
på cirka 4 SEK/mil vid dagens biomassekostnader och 2 SEK/mil vid uppskattade bio-
massekostnader kring år 2015.

SEK/mil Dagens odlingsforhillanden
6'

SEK/mil OdlingsföitiUlanden kring tr 201S
6-

RME Biogas EtOH ElOH EtOH MeOH Vätgas
vete Salix Salix Salix Salix

sur enzym

RME Biogas EtOH ElOH ElOH MeOH Vätgas
vete Salix Salix Salix Salix

sur enzym

Figur 6.9. Merkostnad för användning av biomassebaserade drivmedel i personbil med förbränningsmotor
jämfört med användning av bensin. Kostnaderna baseras på odlingsförhållanden i Götalands norra slätt-
bygder. Nedre ändan av det vita fältet, HE, representerar produktionsteknologier med relativt sett högre
verkningsgrader och lägre kostnader, övre ändan, LE, representerar produktionsteknologier med lägre
verkningsgrader och högre kostnader.

Om koldioxidutsläpp värderas till 32 öre/kg CO2 motsvarande den koldioxidavgift
som gällde år 1993, reduceras merkostnaderna för biomassebaserade drivmedel med
cirka 70 öre/mil. Det innebär att kostnaderna för användning av metanol (HE) och etanol
från enzymatisk hydrolys (HE) blir i samma storleksordning som för bensin vid upp-
skattade biomassekostnader för år 2015.

För biomassebaserade drivmedel baserade på avverkningsrester erhålles ungefär
10% lägre merkostnader vid dagens biomassekostnader än för drivmedel från Salix. Med
uppskattade biomassekostnader 2015 är kostnaderna ungefär lika stora om avverknings-
rester eller Salix används som råvara.

Uppskattade milkostnader för fordon som använder biomassebaserade drivmedel
redovisas i tabell 6.4 fördelat på olika kostnadsposter vid dagens biomassekostnader.
Fordonsskatt och drivmedelsskatter ingår ej. Milkostnaderna varierar för fordonen mellan
20 och 27 SEK/mil. Drivmedelskostnaden svarar för mellan 10 och 30% av de totala
kostnaderna. Den kostsamma drivmedelslagringen i ett vätgasfordon motsvarar ett ökning
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av milkostnaden på cirka 3,50 SEKAnil jämfört med övriga drivmedel. För RME och
etanol från vete dominerar biomassekostnaden drivmedelskostnaden och uppgår till 4,50-
6,50 SEK/mil. För metanol uppgår råvarukostnaden till 1,20-1,50 SEK/mil.

Tabell 6.4. MUkostnadtrfördelat på olika kostnadsposter vid användning av bensin och biomassebaserade
drivmedel. Drivmedelskostnaderna baseras på dagens biomassekostnader. Fordonsskatt och drivmedels-
skatter ingår ej. LE, representerar produktionsteknobgier med relativt sett lägre verkningsgrader och hö-
gre kostnader, HE, representerar produktionsteknologier med högre verkningsgrader och lägre kostnader.

Bensin
RME

Biogas
Etanol från vete

Etanol frän Salix, sur
Etanol frän Salix,
enzymatisk, LE
Etanol frän Salix
enzymatisk, HE
Metanol, Salix (LE)
Metanol, Salix (HE)
Vätgas, Salix (LE)
Väntas. Salix (HE)

Fordon,
service, och
försäkring*
SEK/mil

17.20
17.50

18.00
17.50

17,50
17,50

17,50

17.50
17,50
21.00
21.00

Biomassa

SEK/mil

6,60

1.50
4,70

2,80
2,20

1,40

1,50
1.20
1.10
0.90

Drivmedclskostnadb

Driv-
medelsprod
SEK/mil

.
1.80

1.60
2.30

2,80
2,50

0,70

1,50
0.90
1.20
0,70

Distribu-
tion

SEK/mil
.

0.30

0.60
0.70

0,70
0,70

0,70

0.80
0.80
0.90
0.90

Bipro-
dukter*

SEK/mil
.

-1.20
(-3.0)
-0,30

.
(-2,20)
- 1 , 3 0
- 0 . 7 0

- 0 . 1 0

-

-
-

Summa

SEK/mil
19,30
25.20

(23,20)
21,40
25,20

(23,00)
22,50
22,20

20,20

21,30
20,40
24,20
23.50

a Som utgångspunkt för kapitalkostnaderna har tagits en bensindriven personbil med en fordonskostnad
på 120 000 SEK till vilka merkostnaden for olika fordonstyper läggs enligt bilaga A. Kostnad för för-
säkring, service och underhåll antages vara lika stor som för ett bensinfordon och uppgå till 10 000
SEK/år baserat på uppskattningar för en Opel Kadett (Svensk bilprovning och Konsumentverket,
1994).

b Utgår från ett bensinfordon med bensinförbrukning på 0,82 l/mil till vilket skillnader i energieffekti-
vitet enligt tabell 6.1 relateras.

c Värden inom parentes innebär att avsättning finns för foderbiprodukter vilket reducerar drivmedels-
kostnaden enligt tabell 6.2.

Till de kostnader som redovisats ovan tillkommer drivmedelsskatter och årliga for-
donsskatter. För studerad typbil (bensinförbrukning 0,82 l/mil, inköpspris 120 000
SEK), kan dessa skatter beräknas till cirka 5 SEK/mil (Svensk bilprovning och
Konsumentverket, 1994; NUTEK.1994) vilket ger en total genomsnittlig milkostnad för
den studerade bensindrivna bilen på cirka 24 SEK/mil. Om användning av biomasse-
baserade drivmedel orsakar en merkostnad på 1 SEK/mil jämfört med detta fordon mot-
svarar det en 4% högre total milkostnad för personbilen. Användning av flera av de stu-
derade biomassebaserade drivmedlen i stället för bensin skulle med andra ord påverka de
totala transportkostnaderna relativt måttligt.

Drivmedelskostnadens andel av de totala fordonskostnaderna skiljer sig åt mellan
olika fordon beroende på bland annat fordonens energianvändning och inköpskostnad.
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Hög fordonskostnad ger valet av drivmedel mindre relativ betydelse for de totala milkost-
naderna medan hög specifik energianvändning ökar drivmedelvalets betydelse.

6.7.2. Buss med förbränningsmotor
Merkostnaden för buss varierar mellan 8 och 36 SEK/mil vid dagens biomassekostnader
och 5 och 25 SEK/mil vid uppskattade biomassekosmader för år 2015, figur 6.10. Om
koldioxidutsläpp värderas till 32 öre/kg CO2 sjunker merkostnaden med ca 4 SEK/mil.

Dagens odlingsfoihillanden SEK/mil OdlingsfOrhillanden kring år 2015

40-

10

RME Biogas EtOH EtOH EtOH MeOH
vete Salix Silix Salix

sur enzym

0 RME Biogas EtOH EtOH EtOH MeOH
vete Salix Salix Salix

sur enzym

Figur 6.10. Merkostnad för användning av biomassebaserade drivmedel i bussar jämfört med användning
av diesel. Kostnaderna baseras på odlingsförhållanden i Götalands norra slättbygder. Värdering av miljö-
effekter ingår ej. Nedre ändan av det vita fältet, HE, representerar produktionsteknologier med relativt sen
högre verkningsgrader och lägre kostnader, övre ändan, LE, representerar produktionsteknologier med
lägre verkningsgrader och högre kostnader.

Till skillnad från för personbilar skiljer sig emissionerna av kväveoxider i tunga väg-
fordon kraftigt åt mellan de olika biomassebaserade drivmedlen och diesel, se avsnitt
6.4. Om kväveoxidutsläppen värderas till 40 SEK/kg, vilket motsvarar gällande miljö-
avgifter för stora el- och värmeproduktionsanläggningar, minskas merkostnaden för an-
vändning av biogasbussar med cirka 4 SEK/mil och för alkoholbussar med cirka 3
SEK/mil. En monetär värdering enligt ovan av såväl CO2 som NOX ger milkostnader för
alkoholfordon som är 7 SEK/mil lägre och för biogasfordon 8 SEK/mil lägre än vad som
redovisas i figur 6.10. Detta ger, med uppskattade biomassekostnader för år 2015, lägre
kostnader för att använda metanol (teknik HE) och ctanol producerad med enzymatisk
hydrolys (teknik HE) än an använda diesel.

Om produktionskostnaden för RME och etanol kan reduceras genom att rapsex-
peller och biprodukter från etanolproduktion från vete kan säljas som foder skulle mil-
kostnaden för en buss kunna minska med 11 SEK/mil för RME och 13 SEK/mil för eta-
nol för vete jämfört med kostnaderna redovisade i figur 6.10.
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6.7.3. Lätta elfordon

Kostnadsuppskattningar för framtida elfordon innehåller många osäkerheter beroende på

att ett relativt ston utvecklingsarbete fordras för att dessa fordon skall bli kommersiellt

användbara. Därför beräknas inga milkostnader för dessa fordon. I stället beräknas hur

merkostnaden för att använda ett elfordon som använder biomassebaserad el alternativt

b nassebaserad metanol beror av hur mycket högre investeringskostnaden för ett sådant

fordon är jämfört med motsvarande bensinfordon. I figur 6.11 redovisas detta dels under

antagande om dels lika livslängd för de olika fordonstyperna och dels under antagande

om 30% längre livslängd för elfordonet Elfordonen antas ha årliga servicekostnader som

är 800-1200 SEK lägre än för ett fordon med förbränningsmotor enligt bilaga A.

Beräkningarna utgår från en antagen fordonskostnad på 120 000 kronor för en bensin-

driven personbil och baserar sig på drivmedelskostnader kring 2015 enligt tabell 6.3.

-2
50000

Extra investeringskostnad för el-
fordon jämfört med bensinfordon

100000 SEK/fordon

Batterifordon
Lika livslängd
Bränsleccllsfor-
don, metanol
lika livslängd

Batterifordon
30% längre
livslängd

Bränslecellsfor-
don, metanol
30% längre
livslängd

Figur 6.11. Merkostnad för att använda eldriven personbil jämfört med en bensindriven personbil som
funktion av anlagen högre investeringskostnad för elfordon jämfört med bensindrivet fordon. Lika for-
donslivslängd för fordonen respektive 30% tfngre livslängd för elfordonen förutsätts.
Kostnadsberäkningarna baserar sig på uppskattade biomassekostnader för är 2015.

Utan längre fordonslivslängd blir milkostnadema för studerade elfordon högre än

för bensin vid en högre investeringskostnad för elfordon på cirka 15 000 SEK/fordon.

Kostnaden blir lägre än för ett fordon som använder biomassebaserad metanol i förbrän-

ningsmotor om investeringskostnaden inte är mer än 25 000-35 000 kronor högre än för

ett bensinfordon, jämför figur 6.9. Med 30% längre livslängd för elfordon än fordon med

förbränningsmotor ger en merkostnad för elfordon på 40 000 respektive 50 000 - 60 000

kronor lika milkostnader som för ett bensindrivet respektive metanoldrivet fordon med

förbränningsmotor.

Ogden och Nitsch (1993) jäinför systematiskt kostnaderna för fordon med för-

bränningsmotor, batteridrivna och bränslecellsdrivna elfordon. De uppskattar mer-
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kostnaden för ett metanoldrivet bränslecellsfordon till motsvarande ca 70 000 kronor och
för ett batteridrivet elfordon till 100 000 kronor jämfört med ett bensinfordon vilket kan
jämföras med resultaten i figur 6.11. Det finns emellertid flera källor som uppskattat mer-
kostnaderna för batteridrivna fordon till betydligt lägre värden, se avsnitt 5.2.1.

En faktor som kan påverka den ekonomiska värderingen av elfordon är att dessa
fordon inte släpper ut några luftföroreningar vid användningen. Om kväveoxider värderas
till 40 SEK/kg, och kolväten till 20 SEK/kg (Hansson, 1993) skulle milkostnaden för ett
bensinfordon med förbränningsmotor komma att öka med 0.14 SEK/mil och ett metanol-
fordon med förbränningsmotor med 0,11 SEK/mil. Ett katalysatorförsett metanolfordon
antas ha lika kväveoxidemissioner och hälften så höga kolväteemissioner som ett kata-
lysatorförsett bensinfordon enligt avsnitt S. En värdering av kväveoxider och kolväten
skulle påverka kostnadsjämförelsen relativt marginellt jämfört med vad dagens värdering
av koldioxid kan göra, se avsnitt 6.7.1. Dessa utsläppsvärderingar kan emellertid komma
att ändras över tiden och kan dessutom differentieras med avseende på lokala förhål-
landen. Inom vissa hårt belastade stadsområden, skulle det kunna vara mer motiverat att
använda elfordon även om de direkta kostnaderna för fordonsanvändningen överstiger
kostnaden för användning av fordon med förbränningsmotorer. Eftersom dessutom
verkningsgraden hos en förbränningsmotor är betydligt lägre i stadstrafik än vid lands-
vägstrafik (8-12% i stadstrafik jämfön 16-20% vid landsvägstrafik) medan elfordon har
ungefar lika hög verkningsgrad i stadstrafik som vid landsvägstrafik (Manin och
Michaelis, 1992b) torde fordon som används mycket i stadstrafik torde vara särskilt
lämpliga för eldrift.

6.8. Biomasseanvändning i transportsektorn i relation till Sveriges bio-
massepotential
Transportsektorns bensin- och dieselanvändning uppgick 1993 till 71 TWh (NUTEK,
1994). För att ersätta denna drivmedelsmängd med metanol skulle cirka 110 TWh bio-
massa årligen behöva utnyttjas. Detta kan jämföras med den potential för ökad bio/nasse-
användning som i avsnitt 3.3 uppskattas till 115-130 TWh/år. Det framtida drivmedels-
behovet inom transportsektorn kommer att påverkas av utvecklingen av framtida trans-
portarbete och fordonens energieffektivtet.

Gustavsson et al (1994a) visar an reduktion av koldioxidutsläpp genom utnyttjande
av biomassa kan ske mer effektivt genom ersättning av fossila bränslen som används för
el- och värmeproduktion än genom ersättning av fossila bränslen som används inom
transportsektorn. Även om den svenska biomassepotentialen i första hand kommer att
användas för el- och värmeproduktion kan emellertid en viss mängd biomassa vara till-
gänglig för produktion av drivmedel för transportsektorn. Hur stor denna mängd blir på-
verkas bland annat av hur efterfrågan på olika energitjänster förändras, hur energi-

55



effektiviteten hos tekniker för energitillförsel och slutlig användning av energi utvecklas

samt vilka tillförseltekniker som används för el- och värmeproduktion. I Gustavsson et al

(1994a) har tre scenarier skapats för framtida energianvändning och tillförselsystem för

el- och värme. För vart och ett av dessa kan mängden biomassa tillgänglig för transport-

sektorn uppskattas, se tabell 6.5.

Tabell 65. Tillgänglig mängd biomassa för användning inom transportsektorn för tre olika scenarier för
energianvändningens och tillförselsystemets utveckling. Biomassa antas i första hand, i enlighet med
Gustavsson et al (1994a), ersätta fossila bränslen för el- och värmeproduktion där så är möjligt och i an-
dra hand användas i transportsektorn.

Scenarier1 Tillgänglig mängd biomassa för transportsektorn
TWh/år

A: Dagens energianvändning, kärnkraft 68
B: Dagens energianvändning, ingen kärnkraft 0
C: Lägre energianvändning, ingen kärnkraft 16
a För utförlig beskrivning av scenarierna, se Gustavsson et al (1994). I scenario A och B antas alt slut-

lig energianvändning är lika stor som 1992 och i scenario C att elanvändningen är 30% lägre och öv-
rig energianvändning 10% lägre. I scenario A produceras 72 TWh el med kärnkraft, i scenario B och C
antas ingen kämkraftsproduktion.

Scenarierna visar att det även om den svenska biomassepotentialen prioriteras till el-

och värmeproduktion kan komma att finnas en viss mängd biomassa tillgänglig för trans-

portsektorn. Om kärnkraften avvecklas och energianvändningen förblir på dagens nivå

kan tillgången på biomassa för användningen inom transportsektorn vara begränsad. Ökat

utnyttjande av andra fömybara energikällor än biomassa har inte behandlats i scenarierna.

Om till exempel den relativt stora potentialen för vindkraft skulle utnyttjas skulle en större

mängd biomassa kunna frigöras för användning i transportsektorn. Å andra sidan skulle

det, om utnyttjandet av biomassa framförallt syftar till att minska koldioxidutsläppen på

ett effektivt sätt, kunna vara mer effektivt att exportera biomassan utomlands för pro-

duktion av el- och värme eller att producera el i Sverige för export, än att använda bio-

massan som drivmedel i den svenska transportsektorn.

Slutsatsen är att potentialen för att använda biomassa inom transportsektorn är

osäker men kan vara betydande. Om biomassa skall kunna täcka en stor del av det sven-

ska energibehovet är ett effektivt utnyttjande av biomasseresurserna nödvändigt. Det

gäller såväl vid produktion som slutlig användning av dessa energibärare.

6.9. Känslighetsanalys
Kostnaderna för an använda olika biomasscbascrade drivmedel består till olika grad av

kostnader för råvara, kostnader för drivmedelsproduktion, drivmedelsdistribution samt

merkostnader för användning i fordon. Hur känsliga milkostnadcma är för de antaganden

som gjorts för de olika faktorerna studeras genom att dessa varieras med ±30% från vad

som antagits tidigare, tabell 6.6.
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Stor del av kostnaderna för rapsmetylester och etanol från vete är råvarukostnad

varför en förändring av denna med 30% ger sto:i utslag. För vätgas är antagandet om

merkostnad för fordon särskilt betydelsefull för milkostnadema.

Tabell 6.6. Milkostnadens förändring som resultat av varierade antaganden om råvarukostnader, kostnader
för drivmedelsproduktion, drivmedelsdistribution och merkostnader för fordon. Kostnaderna utgår från da-
gens odlingskostnader.

Drivmedel
Rapsmetylester
Biogas.lusem
Etanol från vete
Etanol från salix, sur hydrolys
Etanol från salix, Enzym. (LE)
Etanol från salix, Enzym. (HE)
Metanol från salix, (LE)
Metanol från salix, (HE)
Vätgas från salix, (LE)
Vätgas från salix, (HE)

MilkostnadsförändrinE vid förändring av olika kostnadsfaktorer
Råvarukostnad

±30%
SEK/mil

± 2 . 0
±0 ,4
± 1.4
±0.8
±0.6
±0 .4
±0 ,4
±0,4
±0 .3
±0 ,3

Produktions-
kostnad
±30%

SEK/mil
±0,5
±0 .4
±0 .6
±0 ,8
±0 ,8
±0 ,2
±0,4
±0.3
±0,3
±0 .2

Distributions-
kostnad
±30%

SEK/mil
±0.1
±0.5
±0,2
±0.2
±0,2
±0,2
±0,3
±0.3
±0.3
±0.3

Merkostnad
fordon
±30%

SEK/mil
±0.1
±0.2
±0.1
±0,1
±0,1
±0.1
±0,
±0,1
±1,1
±1.

I beräkningarna har antagits att biomassebaserade drivmedel kan användas med hö-

gre effektivitet i lätta fordon än bensin. I tabell 6.7 redovisas hur kostnaden för undvikna

CO2-utsläpp och milkostnadema påverkas av ett antagande om lika energieffektivitet för

fordon som använder biomassebaserade drivmedel och bensinfordon.

Tabell 6.7. Kostnader för undvikna COi utsläpp samt merkostnad per mil vid användning av biomasse-
baserade drivmedel i stället för bensin i personbil med förbränningsmotor med energieffekxiviteter enligt
tabell 6.1 och med lika energieffektivitet vid användning av biomassebaserade drivmedel som för bensin.
Värdena baseras på dagens biomassekostnader.

Rapsmetylester,
Biogas.lusem
Etanol från vete
Etanol från salix, sur hydrolys
Etanol från salix, enzymaiisk (LE)
Etanol från salix, enzymatisk (HE)
Metanol från salix, (LE)
Metanol från salix, (HE)
Vätgas från salix, (LE)
Välgas från salix. (HE)

Kostnad för undvikna kol-
dioxidutsläpp
SEK/kg CO2

Effektivitet
enligt

Tabell 6.1
2.60
0.95
2,70
1.40
1.30
0.44
0,87
0.52
2,20
1.90

Lika effek-
tivitet som

bensin
2.90
1.20
3.20
1.70
1,60
0,64
1.10
0,74
3.10
2.80

Merkostnad för fordon med
biomassebaserade drivmedel

SEK/mil
Effektivitet

enligt
Tabell 6.1

5.70
2,10
5,90
3,00
2,80
0,96
1,90
1,10
4,90
4.20

Lika effek-
tivitet som

bensin
6.50
2.70
7.20
3.80
3.50
1.40
2.50
1.60
5.80
5.00

Förändringar i priserna på fossila drivmedel har stor betydelse för konkurrens-

möjligheterna för biomassebaserade drivmedel. I tabell 6.8 redovisas de bensinpris ex-
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klusivc skatter och avgifter vid vilken användningen av de olika biomassebaserade driv-
medlen i en personbil ger samma milkostnader som användningen av bensin. I studien i
övrigt har antagits reala bensinpriser som 1993,290 SEK/MWh.

Om koldioxidutsläpp inte värderas monetärt kan användning av biomassebaserad
metanol vid uppskattade biomassekostnader för år 2015 få samma milkostnad som an-
vändning av bensin, om bensinpriser exklusive skatter och avgifter ökar realt med 40-
70% jämfört med 1993. För biogas är motsvarande bensinprisökning 80%. Värderas
koldioxidutsläppen till 32 öre/kg CO2 medför en 5% bensinprisökning att ett fordon som
använder biomassebaserad metanol (HE) får samma milkostnader som ett bensinfordon
vid uppskattade biomassekostnader för år 2015. Med samma antaganden fordras en 50%
bensinprisökning för att milkostnaderna för att använda ett biogasfordon ska motsvara
kostnaderna för ett bensinfordon.

Tabell 6.8. Bensinpris (SEKlMWh) vid vilket användning av biomassebaserade drivmedel i personbil med
förbränningsmotor ger samma milkostnad som användning av bensinfordon. Bensinpris juni 1993 var
290 SEKlMWh.

Rapsmetylesier,
Biogas.lusem
Etanol frän vete
Etanol frän salix, CASH
Etanol frän salix, Enzym. (LE)
Etanol frän salix, Enzym. (HE)
Metanol frän salix, (LE)
Metanol frän salix, (HE)
Vätgas frän salix, (LE)
Vätgas frän salix, (HE)
El frän salix. (HE)

Koldioxidutsläpp värderas ej
monetärt

Dagens bio-
massekost-

nader
Bensinpris
SEK/MWh

1080
580
1110
710
680
420
570
450
970
880
1100

Biomasse-
kostnader

2015
Bensinpris
SEK/MWh

890
530
850
630
610
370
500
400
920
840
1080

Koldioxidutsläpp värderas
till 32 öre/kg CO2

Dagens bio-
massekost-

nada-
Bensinpris
SEK/MWh

980
480
1010
610
580
320
470
350
870
780
1000

Biomasse-
kostnader

2015
Bensinpris
SEK/MWh

790
430
750
530
510
270
400
300
820
740
980
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7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Föreliggande arbete visar att av studerade biomassebaserade drivmedel frän äkermark ger
de som baseras pä Salix störst koldioxidreduktion per hektar. Lägst kostnader för koldi-
oxidreduktion erhälles pä medellång sikt för metanol frän Salix och avverkningsrester
(0,5-1,1 SEK/kg CO2 vid dagens biomassekostnader, 0,4-0,9 SEK/kg CO2 vid upp-
skattade biomassekostnader för är 2015).

De etanolteknologier som studeras i detta arbete och vilka kan komma att bli kom-
mersiellt tillgängliga inom 5-10 är, har ett energiutbyte i form av etanol pä 30-40%. Dessa
teknologier bedöms inte kunna konkurrera ekonomiskt med metanol. Om utvecklingen av
teknik för etanolproduktion frän cellulosa med högre drivmedelsutbyte och lägre kostna-
der blir framgångsrik, skulle etanol frän cellulosarik råvara på lång sikt kunna bli ett jäm-
förbart alternativ till metanol.

Kostnaderna för koldioxidreduktion vid användning av biogas från lusern är något
högre än för metanol frän Salix, men lägre än för flertalet studerade etanolteknologier.
Koldioxidreduktionen per hektar är emellertid betydligt lägre för biogas från lusem än för
de drivmedel som utnyttjar Salix som råvara.

Vätgas har potential för stor koldioxidreduktion per hektar men kostnaderna blir
höga på grund av höga kostnader för drivmedelslagring. Varken rapsmetylester eller eta-
nol frän vete är ekonomiskt konkurrenskraftiga jämfört med övriga studerade biomasse-
baserade drivmedel om man inte kan få avsättning för producerade foderbiprodukter.
Avsättning av foderbiprodukter kan förväntas bli begränsad vid en storskalig användning
av RME eller etanol från vete. En storskalig användning av RME begränsas dessutom av
restriktioner för ökad rapsodling på grund av växtföljdsskäl.

Möjligheterna att öka ottomotorns verkningsgrad vid övergäng från bensin till alko-
holer och gasformiga bränslen tycks vara relativt goda. Motsvarande ökning i verknings-
grad förväntas inte jämfört med diesel i dieselmotorer. Detta leder till lägre kostnader för
koldioxidreduktion och större reduktion av koldioxid om biomassebaserade drivmedel er-
sätter bensin i lätta fordon än om diesel ersätts i tunga fordon. De praktiska möjlighetema
att introducera biomassebaserade drivmedel kan emellertid vara större för tunga fordon
eftersom det finns ett flertal stora fordonsflottor av till exempel bussar som relativt enkelt
kan försörjas med ett nytt drivmedel.

övriga miljöfördelar som finns med att utnyttja biomassebaserade drivmedel i tunga
fordon kan också motivera en tidig satsning på dessa fordon. Möjligheterna att reducera
emissioner av kväveoxider och partiklar är goda vid en övergäng frän diesel till framför
allt biogas men även alkoholer i tunga fordon. I lätta fordon kan inte motsvarande
minskning av kväveoxidemissionerna påräknas vid ersättning av bensin med biogas och
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alkoholer i katalysatorförsedda fordon. Däremot kan en minskning av kolväte-

emissionerna (exklusive metan) erhållas. Utsläppen av aldehyder kan emellertid komma

att öka vid användning av fordonsalkoholer men utveckling av teknik för att begränsa

dessa utsläpp pågår. Användning av RME i stället för diesel kan förväntas ge ökade

emissioner av kväveoxider och kolmonoxid men reducerade emissioner av kolväten och

sot Vid användning av vätgas erhåUes i princip endast emissioner av kväveoxider.

Föreliggande studie visar att en utveckling av dagens metoder för biomassepro-

duktion kan komma att få stor betydelse för att öka biomassepotentialen och reducera

kostnaderna. För drivmedel baserade på Salix eller lusern uppskattas att nettoproduk-

tionen av drivmedel per hektar kan komma att öka med 80-90% och kostnaderna minska

med 10-20% inom ett par decennier tack vare denna utveckling i vilken ingår såväl växt-

förädling som förbättrad odlingsteknik. Dagens uttag av avverkningsrester begränsas till

stor del av ekologiska restriktioner men genom ökad kompensation av näringsförluster

vid biomasseuttag kan uttaget öka betydligt. Dessutom kan biomasseuttaget från skogen

öka ytterligare vid förändringar av massavedsuttaget i gallringar.

Vallgrödor och Salix tycks ha miljömässiga fördelar vid odling genom att de bland

annat kan bidra till förbättrad markstruktur, ökad mullhalt och minskat näringsläckage

jämfört med konventionella ettåriga åkergrödor. Ökad mullhalt innebär förutom förbättrad

produktionsförmåga att atmosfärisk koldioxid binds som organiskt kol i marken.

Vallgrödor ger jämfört med Salix större flexibilitet i jordbruksmarkens användning och

mindre inverkan på landskapsbilden. Uttag av biomassa från skogen kan leda till försäm-

rad produktivitet om inte skogen kompenseras för näringsbortförseln genom t ex askåter-

föring. På skogsmark där det råder kväveöverskott kan uttag av avverkningsrester vara

positivt för näringsbalansen och försurningssituationen då marken avlastas från kväve.

En viss mängd avverkningsrester och all död ved bör alltid lämnas kvar vid uttag av bio-

massa från skogen för att den biologiska mångfalden inte skall påverkas negativt. Det är

dessutom av stor betydelse att artrika biotoper inom jordbruks- och skogsmarken beva-

ras.

Milkostnaderna för en personbil som använder biomassebaserad metanol i för-

bränningsmotor är med dagens produktionskostnader för biomassa och dagens bensin-

priser 1-2 SEK/mil högre än för ett bensinfordon. Med uppskattade biomassekostnader

för år 2015 kan milkostnadema uppskattas vara 80 öre till 1,50 kronor högre än för ett

bensinfordon (dagens bensinpris). Detta motsvarar en ökning av de totala milkostnaderna

för personbilsanvändning på ungefär 3-6%. En värdering av emissioner av koldioxid

med 32 öre/kg CO2 skulle öka kostnaderna för an använda ett bensinfordon med cirka 70

öre/mil. En ekonomisk värdering av koldioxidutsläpp skulle kunna minska kostnadsskill-

naderna mellan att använda biomassebaserad metanol och bensin avsevän. Ett flertal an-
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dra mer svårvärderade effekter av ökad användning av biomassa som till exempel ökad

produktivitet i jordbruket, minskat oljeberoende, och avlastning av kväve i kvävebe-

lastade skogsområden kan ge de biomassebaserade drivmedlen ytterligare fördelar vid

jämförelse med bensin och diesel.

Beräkningarna har gjorts utifrån dagens priser på fossila bränslen, ökade fossil-

bränslepriser skulle förbättra de biomassebaserade drivmedlens konkurrenskraft. En ök-

ning av det reala bensinpriset, exklusive skatter och avgifter, med 20% skulle göra meta-

nol (tekniknivå HE) konkurrenskraftigt för användning i personbilar med förbrännings-

motorer redan med dagens biomassekostnader förutsatt att koldioxidutsläpp värderas med

32 öre/kg CO2.

Användning av batteridrivna eller bränslecellsdrivna elfordon kan leda till ett

mycket effektivt utnyttjande av biomassa samtidigt som emissionerna av luftföroreningar

är mycket låga. Såväl metanol som vätgas är tekniskt lämpliga energibärare för bränsle-

cellsfordon men användning av metanol som reformeras till vätgas i fordonet förväntas ge

lägst kostnader. Ett uppbyggande av ett system för produktion och användning av meta-

nol från biomassa i fordon med förbränningsmotorer skulle, på grund av bränslets lämp-

lighet för framtida användning i bränslecellsfordon, vara ett viktigt strategiskt val för att

skapa ett transportsystem baserat på en kombination av fordon med hög energieffektivitet

och användning av förnybara energikällor.

Drivmedel baserad på biomassa från jordbruksmark har beretts större utrymme i fö-

religgande studie än biomassa från skogsmark. Det beror inte på att biomassa från jord-

bruksmark skulle vara intressantare än biomassa från skogsmark för användning för

drivmedelsproduktion. Potentialen för ökat utnyttjande av biomassa för energiändamål

uppskattas vara ungefar lika stor från skogsmark som från jordbruksmark. Orsaken till att

analysen av biomassa från jordbruksmark har redovisats mer utförligt är att möjligheterna

att använda ett stort antal grödor från jordbruksmark gör analysen mer komplicerad.

Flertalet slutsatser som dras om produktion av drivmedel från Salix kan överföras på

motsvarande produktion där avverkningsrester används som råvara.

Beräkningarna i studien har fokuserats på en tänkt situation med storskalig använd-

ning av biomassebaserade drivmedel. Syftet med detta har varit att öka möjligheten att

identifiera långsiktigt intressanta lösningar. Storskalig användning av ett drivmedel ger

lägre kostnader för såväl fordon som drivmedel än vad som kan förväntas i ett inled-

ningsskede. Kostnaden för att utnyttja biomassebaserade drivmedel kan därför i ett in-

ledningsskede vara högre än vad som beräknats i föreliggande arbete. Användning av

blandbränslen eller bränsleflexibla bilar under uppbyggnaden av en marknad för alko-

holer kan ge något lägre energieffektivitet än utnyttjande av rena alkoholbränslen i opti-

merade fordon vilket också skulle kunna ge något högre kostnader för koldioxidreduktion
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än vad som beräknats i studien. För att bedöma vilka incitament som på kortare sikt kan
behövs för att introducera biomassebaserade drivmedel fordras en mer noggrann ekono-
misk analys än vad som varit möjligt inom ramen för denna studie.

Rättvisande jämförelser av tekniker som är olika långt utvecklade är alltid svära att
göra och är behäftade med stora osäkerheter. De är ändå av stort intresse för att ställa
kortsiktiga lösningar i relation till mer avlägsna alternativ. Framtida teknikutveckling är
osäker och upptäckter av nya miljöproblem och en förändrad värdering av i dag kända
problem kan ändra bedömningen av olika drivmedels och slutanvändningsteknikers för-
och nackdelar. Att skapa möjligheter an distribuera och använda flera olika drivmedel ull
en rimlig kostnad skulle vara värdefullt för att hantera dessa osäkerheter och inte låsa sig
vid en teknisk lösning.
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BILAGA A. BERÄKNINGSUNDERLAG

I denna bilaga redovisas de antaganden och förutsättningar som använts för studiens
beräkningar. Energivärden redovisas i Sverige i allmänhet vid lägre värmevärdet och för
biomassepotentialer som energivärdet vid normal fukthalt för förbränning. Detta
redovisningssätt används även i denna studie, tabell A.l. I använda källor redovisas i
många fall producerad mängd drivmedel som funktion av tillförd mängd torrsubstans
alternativt redovisas energiberäkningar vid högre värmevärdet. I bada dessa fall har i
denna studie omräkning till lägre värmevärdet gjorts. Valet av energivärde kan innebära
att redovisat drivmedelsutbyte skiljer sig frän ursprungskällan. Den fysiska mängd
drivmedel som produceras per tillförd mängd råvara (ton torrsubstans) och hjälpenergi (el
eller bränsle) överensstämmer emellertid mellan redovisad källa och denna studie.

Tabell A.l Lägre värmevärde för biomassa ock drivmedel som används i studien. (Börjesson, 1994,
Norén 1990; Statens energiverk. 1986; NUTEK1994; Ström och Ekborg, 1991; Finnström 1989).

Ugre värme värde
MWh/ion ts

Biomassa
Avverkningsrester (Fukthakt 25%)a 5,1
Salix (Fukthalt 50%)a 4,5
Vete 4,1
Rapsfrö 7,3
Halm, lusem, vall 4.0

Lägre värmevärcfc
MWh/m 3

Flytande drivmedel
Bensin 8,7
Diesel 9,9
Metanol 4,4
Etanol 5,9
Rapsmetvlester (RME) 9J

Lägre värmevärde
kWh/m3

Gasformiga drivmedel
Biogas (65 % metan) 6,5
Naturgas 10,8
Väteas 3.0

Uppskattningar om biomasseproduktion och energiinsatser vid dagens
produktionsförhållanden och produktionsförhållnaden år 2015 redovisas för olika
geografiska områden i tabell A.2 och A.3. Dagens produktionsförhållanden innebär för
avverkningsrester att uttag görs endast vid slutawerkning. Produktionsförhållanden år
2015 innebär uttag såväl vid slutawerkning som vid l:a gallring. Vid l:a gallring antas
att även stamved tas med i bränslefraktionen.
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Tabell A.2. Biomasseproduktion, energiinsatser och energiutbyte (biomasseproduktion • energiinsatser)
för avverkningsrester vid dagens produktionsförhållanden och inom parentes uppskattade
produktionsförhållanden år 2015 (Börjesson. 1994; Gustavsson et al 1994a).

Balansområde la

Balansområde 2b

Balansområde 3C

Balansområde 4 d

Biomasse-
produktion

lon ts/ha,år
0.16 (048)
0,22 (0.84)
0,26(0.98)
031 (1.13)

Biomasse-
produktion
MWh/ha
0,84 (2.8)
1.1 (4.1)
1.3 (4.8)
1.6 (5.5)

Energiuvats
Drivmedel
MWh/ha

0,02 (0.07)
0,03 (0.09)
0,04 (0,09)
0,04 (0.1)

Energiinsais
övrigt

MWh/ha
0.002 (0.007)
0.004 (0.01)
0.004 (0,012)
0.005 (0,012)

Energiutbyte

MWh/ha
0.82 (2,7)
1.1 (4.0)
1.3 (4.7)
1.6 (5,4)

a Norrbotieas. Västerbottens och Västemorrlands län samt norra delen av Jämtlands län.
b Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Kopparbergs län samt södra delen av Jämtlands län.
c Skaraborgs, Örebro, Värmlands och Göteborgs och Bohus län samt norra delen av Älvsborgs län.
d Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Hallands, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings, Gotlands,

Östergötlands och Södermanlands län samt södra delen av Älvsborgs län.

Tabell A3. Biomasseproduktion, energiinsatser och energiuioyte (biomasseproduktion - energiinsatser)
för biomassa från jordbruksmark vid dagens produktionsförhållanden och inom parentes uppskattade
produktionsförhållanden år 2015 (Börjesson. 1994; Gustavsson et al 1994a).

Götalands södra slättbygder
Salix
Höstvete (kärna)
Vete (kärna+halm)
Höstraps (frö)
Raps (frö + halm)
Halm (vete, raps)
Lusern
Götalands norra slättbygder
Salix
Höstvete (kärna)
Höstvete (kama+halm)
Raps (frö)
Raps (frö + halm)
Halm (vete, raps)
Lusern
Svealands slättbygder
Salix
Höstvete (kärna)
Höstvete (kama+halm)
Raps (frö)
Raps (frö + halm)
Halm (vete, raps)
Lusern

Biomasse-
prcduktion

ton ts/ha, år

10(18)
5,8 (8,6)
8,1 (12)
2.7 (3.3)
4.7 (6,3)
2,0 (3,0)
8.2(15)

9,3 (17)
5,1 (7.6)
5.6 (9.6)
2,5 (3,0)
3,0 (5.0)
0,5 (2,0)
8.0(14)

8,5 (15)
4.7 (7,0)
7.0 (9.8)
2,3 (2,8)
2.8 (4,8)
0.5 (2,0)
7.3 03)

Biomasse-
produktion
MWh/ha

46(82)
24(35)
32(47)
20(24)
29 (36)
8,0(12)
33 (59)

42(75)
21 (31)
23(31)
18 (22)
20(30)

2,0 (8,0)
32(58)

38 (69)
19(29)
21(37)
17 (20)
19 (29)

2,0(8,0)
29(52)

Energiinsats
Drivmedel
MWh/ha

0,52 (0,61)
1,04 (0,81)
1.2(0,98)
1.2(0,94)
1.3 (1,1)

0.15 (0.17)
1.4 (1.7)

0,49 (0.59)
1.0(0.80)
1.1 (0,80)
1,2(0.93)
1.2 (1,1)

0.05 (0.14)
1.3 (1.7)

0,47 (0,55)
1,0(0,80)
1.1 (0,94)
1,1 (0,93)
1.2(1.1)

0,05 (0,14)
1.3 (1.6)

Energiinsats
övrigt

MWh/ha

1.3 (0,90)
3,2 (3,1)
3.3 (3.2)
2.5 (1.6)
2,6 (1,7)

0,11 (0,07)
0.48 (0.48)

1,1 (0,73)
3.0 (2,3)
3.2 (2,4)
2.4 (1.6)
2.5 (1.6)

0,12 (0.08)
0.52 (0.37)

1.02 (0,69)
3.1 (2.4)
3.2 (2.4)
2.2 (1.4)
2,3 (1,5)

0,11 (0,07)
0,49 (0.36)

Energiutbyte

MWh/ha

44(80)
20(31)
28 (43)
16(21)
24(33)
7,7 (12)
31 (57)

40 (74)
17 (28)
19(36)
15(19)
17(27)

1.8 (7,8)
30(56)

36 (68)
15 (26)
17(33)
14(18)
15(26)

1.8 (7,8)
27 (50)

Uppskattningar av kostnader för biomasseproduktion och transport av biomassa till
anläggning för drivmedelsproduktion samt energianvändning för denna transport
redovisas i tabell A.4. Genomsnittligt transportavstånd till drivmedelsproduktion antas
vara 75 km för avverkningsrester, vilket motsvarar genomsnittligt transportavstånd 1990
för såväl rundvirke som flis (Skogsstyrelsen, 1993). För Salix, vete och halm antas ett
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genomsnittligt transportavstånd på 50 km. För raps och lusern förutsätts på grund av
antagande om småskalig produktion av rapsmetylester och biogas att genomsnittligt
transportavstånd är 10 km. Genomsnittligt transportavstånd kan vara tilltaget i överkant
för framtida förhållanden då ett ökat antal biomasseanläggningar kommer att kunna ge
kortare avstånd från biomasseproduktion till biomasseanvändning.

Tabell A.4. Kostnader för biomasseproduktion och biomassetransporter för biomassa vid dagens
produktionsförhållanden och uppskattningar för år 2015 (inom parentes) samt energianvändning för
transport av biomassa till produktionsanläggning.

Avverkningsrester
Salix
Höstvete
Höstraps (frö)
Halm (vete, raps)
Lusern

Odling
SEK/MWh

87(68)
120 (78)

370 (220)
450(330)

74(59)
110(75)

Kostnader*
Transport
SEK/MWh

25(22)
20(18)
15(13)
10(10)
35(31)
20(20)

Totalt
SEK/MWh

110(90)
140(100)
380 (230)
460(340)

110(90)
130(95)

Energianvändning
för biomassetransponb

kWh/MWh
9
8
4

0,7
8

2.4
Baserat på Gustavsson et al (1994a) där transportkostnaderna anpassats till de avstånd som antagits
h.1r. Enda undantaget är dagens odlingskostnader för lusern där Axenbom et al (1992) valts. Den
procentuella kostnadsreduktionen till är 2015 antages emellertid även för för lusem vara som i
Gustavsson et al.

b Baserat på Sundeli och Ekborg (1992).

Energianvändning för distribution av producerade energibärare redovisas i tabell A.5
medan energiflöden vid produktion av dessa energibärare redovisas i tabell A.6.

Tabell A.S Energianvändning för distribution av biomassebaserade drivmedel.

Energianvändning för distribution
Andel av drivmedlets energiinnehåll

%
Rapsmetylester* "O
Biogasb 16
Etanolc 0,2
Metanol6 0,25
Vätgas0 10
Elektricitete 7
a För rapsmetylester antas småskalig produktion vilket gör att energi för distribution försummas
b Energianvändningen består av energiåtgång för rening och kompression av gasen för fordonsdrift

baserat på Ecotraffic (1992).
c Baserat på Sundeli och Ekborg (1992) och antaget distributionsavstånd på 100 km.
d Energiåtgång för distribution av vätgas i pipeline plus högtryckskomprimering av gasen baserat på

Plass, Barbir, Miller och Veziroglu (1990) och DeLuchi och Ogden (1993).
e Baserat på Gustavsson och Johansson (1994b).

Energiinnehållet (lägre värmevärdet) i avverkningsrester redovisas i tabell A.6 vid 25%
fukthalt och energiinnehållet i Salix vid 50% fukthalt enligt tabell A.l. Elbehov för
processen och producerad el som kan avsättas utanför produktionsanläggningen
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redovisas omräknat till bränsle utnyttjande en omvandlingsfaktor på 0,45 vilket motsvarar
antagen verkningsgrad för en biomassebaserad elproduktionsanläggning enligt tabell A.6.

Tabell A.6. Antagna energibalanser för studerade teknologier för drivmedelsproduktion.

Drivmedel (processryp), råvara
Rapsmety tester1

Biogas, lusernb

Etanol, vetec

Etanol (sur hydrolys), Salixd

Etanol (sur hydrolys), avverkningsrester11

Etanol (enzymatisk hydrolys, LE), Salixe

Etanol (enzymatisk hydr., LE)^werkninesrestere

Etanol (enzymatisk hydrolys, HE), Salix'
Etanol (enzymatisk hydr., LE),awerkningsresterf

Metanol (LE), SalixS
Metanol (LE), avverkningsresters
Metanol (HE), SalixS
Metanol (HE), avverkningsrester 8
Vätgas (LE) salix 8
Vätgas (LE), avverkningsresters
Vätgas (HE), Salix 8
Vätgas (HE), avverkningsrester 8
El, Salixh

El .avverkningsrester h

Tillförsel
Råvara

MWh

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Process
Aivfiri
energi
MWh
0.035
0.09
0.26
0.0V
0.08
0.14
0.12

-
-

0.04
0,03
0.03
0,03
0,18
0.16
0.15
0.13

-
-

Produktion
Drivmedel

MWh
0.45
0.63
0,50
0.31
0.27
0.40
0,36
0,64
0,56
0,59
0,52
0,70
0,62
0,68
0.60
0.82
0,72
0.̂ 5
0,45

Biprodukter

MWh
0.5
0.03
0.10
0.44
0.39
0.31
0,28
0,05
0.04

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tillförd biomassa antas vara 0,96 MWh rapsfrö och 0,04 MWh Salix. 330 1 rapsolja erhålles från
1 ton rapsfrö, övrig energimängd återfinnes i rapsexpeller och redovisas under biprodukter som
expellemas värmevärde. För oljepressning antas elbehov på 0,25 kWh/kg rapsolja (Norén, 1990)
Energiåtgången för omförestring antas motsvara 2% av energiinnehållet i producerat bränsle
(Ecotraffic, 1992).

b Baserat på Dalemo, Edström, Thyselius och Brolin (1993), Axenbom et al (1992), och Sundell och
Ekeborg (1992), 2,5 MWh biogas produceras per tillförd ton torrsubstans.

c Process Biostil enligt Sundell och Ekeborg (1992).0,45 MWh el samt 2 MWh bränsle per kubikmeter
etanoi används för fermentering och destiUering. I huvudalternativet antas ej foderproduktion utan au
0,2 MWh metan produceras ur dranken per MWh etanol (Jordbruksdepartementet (1980).

d Baseras på CASH-processen enligt von Sivers och Zacchi (1993). Energiinsats är elbehov till
processen är 0,14 MWh/MWh etanol.

e Baseras på von Sivers och Zacchi (1993). Energiinsats är elbehov till processen, 0,16 MWh/MWh
etanol.

f Baseras på Wyman, Bain, Hinman och Stevens (1993). Biprodukt är el som i tabellen omräknats till
bränsleekvivalenL

g Baseras på Katofsky (1993) och Svenningsson (1994). Låg effektivitet är baserad på förgasningsteknik
med direkt uppvärmning som studeras vid Institute of Gas Technology, rör denna finns omfattande
driftserfarenhet i pilotskala. Hög effektivitet är baserad på förgasningsteknik med indirekt
uppvärmning som studeras vid Battelle- Columbus Laboratory.

h Baseras på teknik Bioflow enligt Gustavsson och Johansson (1994b).

Kostnad för produktion av de olika studerade energibärarna redovisas i tabell A.7 som
funktion av råvarukostnad och kreditering för producerade biprodukter.
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Tabell A.7. Produktionskostnad/or olika energibärare (SEK/MWh) som funktion av råvarukostnad (ÅQ,10.
SEKlMWh) och kreditering för biprodukter (Kfred- varierande enheter vilka redovisas i tabellen).
Samtliga värden omräknade till 6% realränta och lägre värmevärde.

Drivmedel (processtyp), råvara Drivmedelskostnad
SEK/MWh

Rapsmetylcster, höstraps8

Biogas, luscrnb

Etanol, vetec

Etanol (sur hydrolys), Salixd

Etanol (sur hydrolys), avverkningsrester41

Etanol (cnzymausk hydrolys LE), Salixd

Etanol (cnzymatisk LE), avverkningsrester41

Etanol (enzymatisk hydrolys HE), Salixe

Etanol (enzymatisk HE), avverkningsrester'
Metanol, (LE), Salixf

Metanol, (LE), avverkningsrester^
Metanol, (HE), Salixf

Metanol, (HE), avverkningsrester*
Vätgas (LE), Salixf

Vätgas (LE), avverkningsresten
Vätgas (HE), Salixf

Vätgas (HE), avverkningsrester*
El, Salix och avverkningsrester^

i) 280 + 2,2*Kbio - U*Kkred (SEK/MWh)
ii) 280 + 2,2*Kbk> - 0,22'Kfced (SEK/ton)

370 + 2 • Kbio - 0,18'Kfaed (SEK/ton)
450 + 3.2* Kbio - M*Kfaed (SEK/MWh)
450 + 3.7* Kbio - 1.4*Kfaed (SEK/MWh)

400 + 2,5 • Kbio - 0.77 • Ktaed (SEK/MWh)
400 + 2,8* Kbio - 0.77 • Kfaed (SEK/MWh)
110 + 1,6» Kbio - 0,04'Kfcred (SEK/MWh)
110 + 1,8* Kbi0 - 0.04'Kjcred (SEK/MWh)

240 + 1.69* Kbio
240+ 1,92* Kbio
150+1,43* Kbio
150+1.61* Kbio
210+1,47* Kbio
210 + 1,67* Kbio
130+1,21* Kbio
130 + 1.39* Kbi0

350 + 22 * Kbio
a Alternativ i) innebär att rapsexpeller används som bränsle, alternativ ii) att det används som foder.

Beräkningar baserade på Axenbom et al (1992), Norén (1990), och Dalemo (1991).
b Baserat på Dalemo et al (1993). Biprodukt som växtnäringsmedel krediteras med fast pris. I värdena

ingår kostnad för gasrening.
c Baserat på Axenbom et al (1992). Biprodukt är foderprodukt,
d Baserat på von Sivers och Zacchi (1993). Sur hydrolys innebär utnyttjande av CASH-processen.

Biprodukt är ligninbränsle.
e Baserat på Wyman et al (1993). Biprodukt är el.
f Baserat på Svenningsson (1994).
g Baserat på Gustavsson och Johansson (1994b).

Fordon som utnyttjar biomassebaserade drivmedel kan komma att ha högre kostnader än
fordon som använder bensin eller diesel, beroende bland annat på de särskilda
materialkrav som ställs vid användning av vissa drivmedel och på höga kostnader för
lagring av gasformiga drivmedel. De antaganden om merkostnader som används i
beräkningarna redovisas i tabell A.8. Samtliga antaganden baserar sig på storskalig
produktion vilket gör att skalfördelar som kan leda till sänkta kostnader är beaktade. I
tabell A.8. redovisas även antagen kostnad för distribution och lagring av drivmedlen.

Användandet av biomassebaserade energibärare förutsätts även ge vissa
förändringar i fordonens energieffektivitet, se avsnitt 5. Antaganden om hur
energieffektiviteten för fordon som använder biomassebaserade energibärare förhåller sig
till energieffektiviteten i motsvarande fordon som använder bensin eller diesel redovisas i
tabell A.9.
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A.8. Merkostnad vid investering för fordon som använder drivmedel frän biomassa jämfört med fordon
som använder fossila bränslen i förbränningsmotor samt uppskattad distributions- och lagringskostnad för
de olika drivmedlen.

Drivmedel

Fordon medför-
bränningsmotor
Rapsmetylester
Biogas0

Elanol
Metanol
Väteas*:
Efordon
Batteridrift
Bränslecell - metanol
Bränslecell - vättas

Merkostnad för investering

Personbil
SEK/fordon»

4000
10000
4000
4000

50 000

-

Buss
SEK/fordon»

0
60000
15000
15000

-

-
-
-

Distributions och
lagringskostnad
för drivmedlen
SEK/MWhb

40
100
110
120
160

215
120
160

Baserat pä Naturvårdsverket (1993) , Eriksson (1992) och DeLuchi och Ogden.(1993). För RME i
lätta fordon ansätts samma värde som för elanol och metanol. För de eldrivna fordonen är
fordonskostnaderna särskilt osäkra och annan beräkningsmetod används, se avsnitt 6.7.3 varför inga
fordonskostader anges här. Ett batteridrivet fordon antas ha ärlig service kostnad som är 1200 SEK/är
lägre än för ett fordon med förbränningsmotor. Motsvarande antas för ett bränslecellsdrivei fordon vara
800 SEK/år (Ogden och Nitsch, 1992).

b Etanol och metanol enligt Ekström, Ström, Bengtsson och Brandberg (1991). Såväl produktion av
biogas som rapsmetylester antas ske i småskaliga anläggningar med huvudsaklig avsättning av
drivmedlet på produktionsplatsen. För biogas är redovisad kostnad kostnaden för komprimering av
gasen samt tankning enligt Dalemo (1994). För rapsmetylester har halva kostnaden för
dieseldistribution enligt Ekström et al (1991) valts. Distributionskostnader för vätgas baseras på
Ogden och Nitsch (1993).Distributionskostnader för el enligt Gustavsson et al (1994a) och kostnad
för laddningsstation (15 SEK/MWh) enligt Ogden och Nitsch (1993).

c Biogas och vätgas antages lagras i fordonen som komprimerad gas.

Tabell A.9. Skillnad i energieffektivitet (%) vid slutlig energianvändning mellan användning av biomas-
sebaserade energibärare och användning av fossila drivmedel i förbränningsmotor (Eriksson, 1992; Mills
och Ecklund, 1987; DeLuchi, 1989a; Martin och Michaelis. 1992a; Ogden och Nitsch. 1993; DeLuchi
och Ogden, 1993).

Drivmedel Personbil Buss

Förbränningsmotor
Rapsmetylester + 10%» ± 0 %
Biogas +15% -15%
Etanol +15% ± 0 %
Metanol +15% ± 0 %
Vätgas +30%
Elfordon*
Batteri - el
Bränslecell - vätgas
Bränslecell - metanol

+260%
+130%
+100%

Rapsmetylester är ett typiskt dieselbränsle. Skillnaden i energieffektivitet bygger på antagandet au di-
eselmotor används i stället för ottomotor med verkningsgradsfördelar enligt Martin och Michaelis.
Värdena för bränslecellsdrivna och batteridrivna elfordon baserar sig på DeLuchi och Ogden och Ogden
och Nitsch. Här korrigeras så att bensinfordonet antas ha samma maximumeffekt, vikt och luftmot-
stånd som elfordon baserat på Jönsson (1993) och Martin och Michaeiis.
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Användning av biomassebaserade drivmedel jämförs med användning av
fossilbaserade drivmedel utgående frän två typfordon, en personbil och en tung buss
enligt tabell A. 10. För personbilar antas, där inget annat anges, en genomsnittlig årlig
körsträcka på 1300 mil och en fordonslivslängo på 15 år. För bussar antages en årlig
körsträcka på 4800 mil och en livslängd på 12 år (Transportrådet, 1990; Henriksson,
1994; Emborg, Juul-Kristensen och Bidstrup, 1991). Dessa körsträckor och livslängder
används för såväl fordon som använder biomassebaserade drivmedel som fordon som
använder bensin respektive diesel. För olika biprodukters användning som ersättning för
eldningsolja i medelstora anläggningar utnyttjas antaganden i tabell A.l 1. Vid beräkning
av kväveoxidutsläpp från användning av biomassebaserade drivmedel antas specifika
emissioner enligt tabell A. 12. Vid produktion av ett visst biomassebaserat drivmedel
förutsätts att detta drivmedel används såväl för drivmedelsanvändningen för produktion
av biomassa som i fordon som används för transport av biomassa och distribution av
drivmedlet.

Tabell A.10. Antagen energianvändning och emissionsfaktorer för fordon (personbil, buss) som utnyttjar
fossila bränslen.

Oljeutvinning, raffinering,
distribution"
Diesel (buss)
Bensin (personbil)
Eldningsolja (uppvärmning)
Slutlig användning
Dieselbuss (13.4 MJ/flcm)b

Personbil (2.6 MJ/flan)c

Eldningsolja

CO2
gCO2/MJ
(g CO2/km)

10(134)
15(39)

6

75 (1005)
72(187)

75

NOX

gNO2/MJ
(g NO2/km)

0,044 (0.6)
0,048(0.1)

0.040

1(13)
0.09 (0.25)

0.07

CO
g/MJ

(g/km)

-0
-O
-0

0.52(7)
0.73 (1.9)

-0

HC
g/MJ
(g/km)

0.01 (0,17)
0,05 (0,13)

0.01

0.12 (1,7)
0,08 (0.22)

-0

SOX

gSQj/MJ
(gSO2/km)

0.02 (0,27)
0,03 (0,08)

0.02

-0
0,005 (0.01)

0.1
a Emissionsfaktorer för oljeutvinning, raffinering och distribution baseras pä Ecotraffic (1992).
b Baserat på dieselanvändning på 3,75 l/mil och gällande krav på dieselfordon samt lågsvavlig olja (10

ppm).
c Baserad på bensinanvändning hos genomsnittligt såld personbil (0,82 l/mil enligt Jönsson (1993)),

100 ppm svavelhalL Emissioner av kolmonoxid, kolväten och kväveoxider baserat på Lenner (1992)
med antagande om 50% stadstrafik, 50% landsvägstrafik.

Tabell A.l 1. Verkningsgrad, investeringskostnad, fasta och rörliga drifts- och underhållskostnader (D&V)
(Gustavsson, Börjesson, Johansson, Svenningsson och Johansson, 1994a). 1 beräkningarna antages
livslängd pä 20 dr och 5500 timmars årlig drifftid.

Produktionsanläggning Verkningsgrad Investerings-

kostnad

SEK/kW

Fast D&V

SEK/kW

Rörlig D&U

SEK/MWh

Olja, HVP

Fast bränsle. HVP

0,90

0.87

460

3350

20

300

6

10
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Tabell A.12. Emissionsfaktorer för kväveoxider vid slutlig användning av biomassebaserade energibårare i
arbetsmaskiner inom jord- och skogsbruk, i transport- och distributionsfordon samt i fasta anläggningar
för el- och värmeproduktion.

Emissionsfaktorer*
Kväveoxider
gNQ2/MJ

Arbetsmaskiner och tunga vägfordon
Etanol 0,48
Metanol 0,37
Biogas 0,21
Vätgas 0,50
Rapsmetvlester 0.96
Fasta anläggningar
El och värme OJ
a Baseras för etanol, metanol och biogas pä Eriksson (1992). För vätgas har ansatts lika stora

emissioner av kväveoxider som för etanolanvändning. För RME har, baserat på Devitt, Drysdale,
MacGillivray, Norris, Thompson och Twidell (1993) och Améen (1993), antagits 10% högre
kväveoxidemissioner än dagens krav för dieseldrivna tunga vägfordon.
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BILAGA B. ALTERNATIV METOD FÖR BERÄKNING AV
KOSTNAD FÖR REDUKTION AV KOLDIOXIDUTSLÄPP

Att jämföra kostnader för koldioxidreduktion för produktionsteknologier där både driv-

medel och biprodukter produceras med kostnader för produktionsteknologier där enbart

drivmedel produceras är komplicerat. I avsnitt 6.6 används en metod där kostnaden för

koldioxidreduktionen vid ersättning av fossila drivmedel beräknas som kvoten mellan

merkostnaden att använda biomassebaserade drivmedel relativt fossila drivmedel och de

koldioxidutsläpp som undviks genom ersättning av bensin eller diesel. De koldioxid-

utsläpp som undviks genom att biprodukter ersätter eldningsolja ingår ej. Eventuella bi-

produkter värderas däremot ekonomiskt, och bidrar till en sänkning av drivmedels-

kostnaden och därmed också till en minskning av kostnaden för koldioxidreduktion.

En genomsnittlig kostnad för koldioxidreduktion kan beräknas för ersättning av

fossila drivmedel med etanol och ersättning av olja för biprodukter med biprodukter från

etanolproduktion. Denna kosnad blir lägre än den kostnad som beräknats i avsnitt 6.6 be-

roende på att kostnaden för CO2 reduktion allmänt sett är lägre vid ersättning av fossila

bränslen för värmeproduktion än vid ersättning av fossila drivmedel. Det blir emellertid

inte rättvisande att jämföra denna genomsnittliga kostnad med kostnaden för reduktion av

koldioxid vid ersättning av fossila drivmedel med metanol. En alternativ möjlighet till att

utnyttja en viss areal för produktion av etanol och biprodukter skulle nämligen kunna vara

att biomassan från en del av arealen användas för produktion av metanol medan resten av

biomassan direkt förbränns i en hetvattenpanna. Detta skulle ge en lägre genomsnittlig

kostnad för CO2 reduktion än om all biomassa används för metanolproduktion. En jäm-

förelse av genomsnittliga kostnader för koldioxidreduktion vid utnyttjande av en kombi-

nation av biomassebaserade energibärare i stället för fossila bränslen är mer svårtolkad än

metoden i avsnitt 6.6. Den är inte heller lika direkt knuten till användningen av drivmedel

och har därför ej valts som huvudalternativ.

I denna bilaga görs däremot en jämförelse av å ena sidan den genomsnittliga kost-

naden för CO2 reduktion vid ersättning av bensin med etanol och olja för värmepro-

duktion med biprodukterna från etanolproduktionen, och å andra sidan den genom-

snittliga kostnaden för CO2 reduktion vid ersättning av motsvarande mängd bensin med

metanol och ersättning av motsvarande mängd olja med och Salix.

I tabell B.l redovisas för fyra alternativ den mängd biprodukter som erhålles vid

produktion av 0.31 MWh drivmedel, vilket motsvarar den drivmedelsmängd som erhålles

från 1 MWh Salix vid etanolproduktion med sur hydrolys. Därutöver redovisas den

mängd Salix som måste skjutas till i det ena etanolaltemativet och i de båda metanolalter-

nativen för att samma mängd värme skall erhålles för de fyra olika alternativen. Slutligen
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rodukier

rfWh
0,44
0.24

0
0

Salix till
värmeproduktion

MWh
.

0,20
0,44
0,44

Totalmängd
tillförd Salix

MWh
1

0.98
0.97
0,90

redovisas den totala mängden Salix som måste tillföras för produktion av motsvarande

drivmedels- och värmemängd som erhålles från 1 MWh Salix använd för etanolpro-

duktion med sur hydrolys. Beräkningarna baseras på indata i bilaga A.

Tabell B.l. Biproduktsmängd som erhålles vid produktion av 0J1 MWh drivmedel, behov av extra
mängd Salix för au totalt erhålla 0,44 MWh bränsle för värmeproduktion samt total mängd Salix som er-
fordras för produktion av 031 MWh drivmedel och 0,44 MWh bränsle för värmeproduktion.

Etanol, sur hydrolys
Etanol, enzymatisk hydrolys (LE)
Metanol (LE)
Metanol (HE)

Den genomsnittliga kostnaden för koldioxidreduktion vid ersättning av bensin med

0,31 MWh etanol respektive metanol och ersättning av olja i en medelstor hetvattenpanna

med 0,44 MWh biprodukter eller Salixflis redovisas i figur B.l. Kostnaderna baseras på

uppskattade biomassekostnader för år 2015.

Beräkningarna med den alternativa metoden ger lägre kostnader för koldioxidre-

duktion jämfört med metoden i avsnitt 6.6 och då särskilt för etanolteknikerna.

Kostnaderna för CO2 reduktion är emellertid fortf£uande betydligt lägre om metanol an-

vänds som drivmedel och Salix direkt används för uppvärmning än om etanol används

som drivmedel och lignin från etanolproduktion används för uppvärmning.

SEK/kg CO2

0.8

Etanol Etanol Metanol Metanol
Salix sur Salix enzy- Salix (LE) Salix (HE)
hydrolys ymatisk

hydrolys (LE)
Figur B.l. Genomsnittlig kostnad får koldioxidreduktion vid ersättning av 0J6 MWh bensin med 0.31
MWh etanol respektive metanol samt 0,43 MWh eldningsolja med 0.44 MWh biprodukter eller Salix.
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