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Forord 

Denna syntesrapport utgor slutpunkten for forskningsprogrammet S ystemstudier 
Bioenergi i nuvarande tappning. Programmet har omfattat en treirsperiod med en 
budget av totalt 21 miljoner kronor och i sin helhet finansierats av 
Energimyndigheten. 

Det viktigaste motivet med rapporten har varit att soka tolka resultat och slutsatser 
frin forskningsverksamheten och genom utblickar mot annan relevant forskning, 
satta in och diskutera betydelsen av dessa i ett vidare systemperspektiv. Vidare 
har "luckor" i kunskaper och metodik identifierats. 

Rapporten diskuterar bl a systemavgransningsfrigor och granssnittens betydelse 
for vilka resultat som erhills samt utmynnar i exempel p i  systemrelaterade 
frigestallningar, som forfattarna anser angelagna att belysa i framtida forskning. 
Inte minst understryks behovet av att integrera tekniska systemstudier med 
samhalleliga. 

Rapporten ska kunna tjana som en bland flera vagvisare nar fortsatta FoU-insatser 
ska initieras inom omridet Bioenergi. Den kan aven fungera som 
diskussionsunderlag bland forskare, aktorer och intressenter med intresse for 
energisystemfrigor och d i  i synnerhet frigestallningar med biking p i  bioenergin. 

Rapporten har skrivits av Professor Thore Berntsson, CTH, Inst f. Varmeteknik 
och maskinliira, Professor Leif Gustavsson, Mitthogskolan (MH), Ekoteknik samt 
Teknisk direktor Nippe Hylander, h. Den sistnamnde har fungerat som redaktor. 
Forfattarna har medverkat i forskningsprogrammets styrgrupp under 
programperioden. 
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Sammanfattning 

S yftet med foreliggande rapport iir att utgora en syntes av forskningsprogrammet 
Systemstudier Bioenergi som lopt mellan 1998 och 2002. Programmet har 
omfattat totalt 17 projekt, forlagda till 9 universitet, hogskolor och forsknings- 
institut. Total programbudget har varit 21 MSEK. 

I programstyrelsen togs under 2001 upp en diskussion om att genomfora en 
overgripande syntes av systemperspektivet vilket aven rekommenderades av de 
vetenskapliga utviirderarna av programmet ir 2001 (Sven-Olof Ericsson, Pentti 
Hakkila och Niels I Meyer) som i ovrigt konstaterade att programmet inneholl 
minga goda enskilda bidrag men att det sett som systemprogram var ratt 
"spretigt". 

Syfte 
Samtliga projekt i programmet har diirfor studerats med avseende p i  framfor allt 
systemaspekterna for att identifiera 
-vad detta program har bidragit med i ljuset av annan kunskap och den faktiska 
utvecklingen under senare ir, 
-var vi stir idag i kunskapsnivi, 
-vilka "luckor" i kunskaper, metodik eller systemperspektiv som finns och 
darmedpekapi 
-vilka behov av fortsatt forskning som foreligger. 

Under programmets drygt fyrairiga loptid har det skett en forskjutning i den 
allmanna synen p i  bioenergins roll och i de overgripande systemperspektiven 
jamfort med den ursprungliga programsynen: 

0 Perspektivet har blivit mer internationellt - eller i varje fall europeiskt - 
frin att ha varit vasentligen nationellt. Granserna for energimarknaderna 
har oppnas upp. 

Den ursprungliga programsynen var relativt "utbudsorienterad och 
ambitios". En stor inhemsk biobranslepotential skulle kunna realiseras, 
forutsatt att olika flaskhalsar och hinder kunde elimineras. Under perioden 
har ocksi marknaderna for biobranslen okat och effektiviserats vasentligt. 
Billig import har okat och priserna sjunkit, realt sett med 30-50% - 
tvartemot minga aktorers forvantningar/forhoppningar. 

Idag domineras agendan av behovet av C02-reduktion. Biobranslena stalls 
diir i ett lingsiktigt europeiskt perspektiv mot framfor allt naturgas. 
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Ur overgripande systemperspektiv ar frigan inte om utan var biobranslen 
ska ersatta fossila branslen - miljo-, resurs- och kostnadseffektivast. Olika 
systemgranser, integration och olika tidsperspektiv blir allt viktigare. 

De samhalleliga styrmedlen utvecklas alltmer mot s k "hybrid-styrmedel", 
en kombination av kvantitativa resurs- eller utslappsmil och ekonomiska, 
"marknadskonforma" mekanismer. Inom Europa skulle styrmedlen behova 
harmoniseras. 

Oversikt av programmets projekt 

Biobranslepotential frdn skogen 

Forvantningarna p i  att effektivare f i  fram mer biobranslen var hoga. Projekten 
och den lopande utvecklingen (sjunkande priser) understryker behovet av 
kostnadseffektiva framtagningsmetoder, vilket visat sig svkare an vantat. Storre 
skogsbransleuttag kraver ocksi kostnadseffektiv askiterforing. Forutsattningarna 
varierar (sortiment, stindorter, markforhillanden mm) och sambanden iir 
komplexa. Flera olika situationsanpassade system behover utvecklas, system som 
ger bide gagnvirke och branslesortiment till rimliga kostnader, for att volymerna 
kraftigt ska kunna okas. 

lndustriell anvandning framfor allt massa- och pappersindustrin 

Massa och pappers-industrin intar en dominerande roll bide p i  tillforsel- och 
anvandningssidan. Projekten har fr a stallt frigan hur man kan utnyttja den 
lingsiktiga energieffektiviseringspotential p i  mer an 25% som KAMMISTRA- 
programmet visar p i  och att massabruk kan overgi till att bli nettoexportorer av 
energi. Svartlutsforgasning med el-generering i gaskombi iir fortsatt lovande men 
inte langre det enda alternativet. Viirmeoverskott kan tas ut som foradlat lignin- 
bransle, el eller drivmedel eller i kombinationer. Ett flertal lovande fortsattnings- 
projekt frin KAM-projektet finns. Vad som iir effektivast ur C02- resp kostnads- 
synpunkt beror dock starkt av teknikutvecklingen bide i branschen och for de 
fossila systemen (samhallets lingsiktiga marginalalternativ for produktion av 
viirme och el). Aven om branschen i ett 20-ksperspektiv bedoms volymmassigt 
vaxa med 20% och oka foradlingsgraden torde energieffektivisering kunna frigora 
bioenergi jamfort med idag - som branslen eller el (av storleksordningen lOTWh 
och i ett lingt perspektiv uppemot 25TWh). 

Potentialen for foradlade branslen 

Pellets, bio-oljor och drivmedel har behandlats i programmet. Att framstalla 
drivmedel for att ersatta fossila branslen bor med nuvarande forutsattningar vara 
lagre prioriterat an de flesta andra anvandningar eftersom utbyte i processen ar 
ligt och kostnader (per C02-reduktion) iir hoga. Hiir har de fossila branslena 
uppenbara komparativa fordelar. 
Pellets (idag ca 3,4 TWh eller 0,7Mt) har i dagslaget en vaxande marknad framfor 
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allt for smiskalig forbranning i smihus( idag ca 0,6 TWh). Bide bark och 
hyggesrester (GROT) har visats vara ungef&ligen jambordiga som rivaror med 
sigspin som idag dominerar. Huruvida det finns en framtida exportmojlighet for 
pellets ar en oppen friga, sannolikt starkt beroende av den europeiska marknads- 
efterfrigan liksom konkurrenskraften j amfort med billig bioenergiexport frin t ex 
ostra Europa. 
Att samlokalisera pelletsproduktion med massa- och papperstillverkning eller 
annat ”energikombinat” kan ge flera merviirdenkostnadsbesparingar - logistik, 
rivaruval, energieffektivitet mm. Storleken p i  dessa merviirden vore av intresse 
for mer systematiska studier. 

Systemanalyser av mest effektiv anvandning av biobranslen 

Projekten har studerat och jamfort hela energisystem (med tyngdpunkt p i  
uppviirmningssystem for bostader diir sival lokala branslebaserade system som 
fjiirrviirme- och elbaserade system har analyserats frin naturresurs till slutlig 
anvandning). Genom det overgripande systemperspektivet har p i  ett viirdefullt 
satt visats p i  hur starkt resultaten varierar med antagandena, framfor allt 
betydelsen av ”referensalternativ”/”baselines” for produktion av el och varme i 
det overgripande energisystemet. Studierna har diirmed gett goda metodologiska 
bidrag. 

Analyserna pekar pii att en liingsiktig strategi f o r  att iistadkomma en omfattade 
kostnads- och resursefektiv reduktion av koldioxidutslappen inom el- och 
varmesektorn med biobranslen forefaller vara: 

0 

att bygga ut av fjarrviirmen s i  lingt det iir teknisktlekonomiskt mojligt 
(kostnader for distribution iir styrande har). 
att basera fjiimarmeproduktionen p i  biobransleeldade 
kraftviirmeanlaggningar, giirna med hogt elutbyte. 
att utanfor omriden lampade for fjiirrviirme anvanda viirmepumpar for 
uppviirmning d i  lamplig viirmekalla finns att tillgi, annars pellets. 

Sam hallsekonomiska analyser 

En rad angelagna frigestallningar finns ur ett overgripande systemperspektiv: 
-effekter p i  virkesmarknaden (ar marknaden for skogsbranslen effektiv?) 
-vanneverkens teknologival och Val av branslen 
-substituerbarhet mellan branslen, anpassningsdynamik (tidsdimension) 
-simulering av skattedavgifter p i  pris-, kvantitets-, skatteintiktsforandringar samt 
milj outslappseffekter. 

Dock forefaller ekonometriska studier baserade p i  historiska tidsserier ha svkt att 
n i  en detaljeringsgrad som ger praktiskt tillampbara resultat och siirskilt for en 
forhillandevis liten bransch som genomgk fundamentala forandringar, vilket de 
vetenskapliga utviirderarna pipekat. 
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Diiremot forefaller en tviirdisciplinar samverkan med andra metoder att studera 
priskansligheter, substitutionsprocesser, trogheter, hinder, styrmedelseffekter etc , 
bl a transaktionskostnadsanalyser (som studerades i ett av forskningsprogrammets 
projekt) kunna vara omsesidigt vetenskapligt fruktbart och att rekommendera for 
fortsattningen. 

Sammantagna har de ”ekonomiska” projekten bidragit med att visa p i  att 
biobranslemarknaden under ca en 10-irsperiod blivit vasentligt effektivare och att 
t ex viirmeverkens anpassning (till nya prisrelationer) vasentligen sker inom 1-2 
ir. 

Tekniska, ekonomiska, politiska och sociala systemperspektiv 

De rent tekniska systemperspektiven dominerar i programmet - p i  olika nivier 
och med olika tidshorisonter. Overlag iir sidana vasentligt mycket mer studerade 
an ekonomiska, politiska och sociala systemperspektiv. Betydelsen av den 
overgripande ekonomiska och strukturutvecklingen har belysts for massa- och 
pappersbranschen . Oppnandet av granserna for energimarknaderna spelar vidare 
stor roll for var biobranslena anvands mest effektivt och diirmed for de globala 
milj oeffekterna. 

Som bl a Lars Ingelstam pipekat ar det overlag inte siirskilt vanligt med system- 
forskning diir de ekonomiska, politiska eller sociala systemperspektiven st&- i 
centrum eller diir perspektiven integreras, t ex rorande implementering av nya 
tekniker och styrmedel eller studier av ”det sociala systemet”. Betydelsen av 
opinioner, viirderingar, livsstilar, demografiska forutsattningar mm for 
”acceptans” och forandringsbenagenhet och drivkrafter iir jamforelsevis lite 
studerat. Att skillnaden mellan lander dessutom ar stor gor inte amnet mindre 
angelaget. Harmonisering av de olika (europeiska) landernas politiska och 
ekonomiska styrmedel iir ett exempel. Ett annat exempel utgor IIASAs mingkiga 
erfarenheter frin studier av forutsattningarna att utnyttja skogstillgingarna i ostra 
Europa som pekar p i  att de vasentliga hindren iir brister i de ”institutionella 
ramverken” i merparten av dessa lander, som ju fortfarande befinner sig i en 
(ling) period av transformation av de politiska och ekonomiska systemen. 

Overgripande systemdiskussion om ”basta” anvandning 
av biobranslen. 
Efter en summering av aktuella bedomningar av potentialer p i  tillgings- resp. 
anvandningssidan foljer en diskussion om var biobranslena anvands ”bast”. 

Den totala potentialen av tillgangligt biobransle exklusive massaindustrins retur- 
lutar (som ju anvands internt), har uppskattats till mellan 125 och 175 TWh/&-. 
Det finns potentiell avsattning for omkring 123 TWh/&- exklusive returlutarna. 
Uppdelat p i  sektorer ar potentialen inom industrin -26 TWh/&-, bostader och 
service -35 TWh/&-, fjiirrviirme -3 1 T W i r  samt elproduktion inklusive 
kraftviirme i fjarrviirmen -3 1 TWh. 
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Hur biobranslen p i  basta satt kan anvandas for att minska anvandningen av fossila 
branslen iir komplext att analysera och gjorda antaganden kan kraftig piverka 
utfallet av analysen. Med den s k IVA-studien som exempel illustreras att iir det 
inte iir givet vilka forutsattningar och antaganden som iir mest relevanta att valja. 
Dagens energisystem och forutsattningar kan ocksi vasentligt forandras under den 
linga livslangd som karakteriserar minga energianlaggningar (40-50 ir). Det okar 
komplexiteten eftersom investeringar behover utviirderas med hansyn tagen till de 
forhillanden som galler under hela deras livslangd. 

Projekt inom forskningsprogrammet har visat p i  att niir system jamfors iir det 
avgorande att valja samma referensenhet och samma systemgranser i tid och rum 
for jamforelsen. Olika allokeringsmetoder (kreditering for el och viirme vid sam- 
produktion) visas t ex i ena fallet premiera gaskombi i det andra fallet ingturbin. 
Att valja referensenheten s i  att allokering undviks underlattar alltsi en objektiv 
jamforelse. En rumslig avgransning som utgir frin naturresursen och foljer hela 
kedjor till och med den slutliga anvandningen medfor att risk for suboptimering 
av delsystem undviks. Att hilla isar olika tidsperspektiv iir viktigt for att undvika 
att forildrade tekniker eller system blandas med morgondagens. 

For att analysera hur biobranslen p i  ett bra satt kan ersatta fossila branslen 
behover siledes Jera parametrar beaktas och vagas samman i ett system- 
perspektiv. Samproduktion av el och varme ar oftast mer eflektivt an separat 
produktion. Integrationen av elmarknaderna i Europa understryker detta. Varme- 
sankorna miste utnyttjas eflektivt inom bide  industri och fjarwarme. Med dagens 
kunskap forefaller vidare biobranslen vara battre att anvanda inom el- och 
varmesektorena an for  drivmedel. Har behovs dock mer systemkunskap om 
overgripande samband i olika tidsperspektiv och kontexter fo r  olika typer av 
energisystem och energianvandningsnivier. Olika perspektiv kan ocksi behova 
integreras fo r  att skapa battre forstielse fo r  hur olika bioenergisystem kan 
implementeras med hansyn tagen till acceptans, mojliga styrmedel, regional 
utveckling, etc. 

Nya perspektiv och fortsatta forskningsbehov 
Resultatet frin programmet ska ses i ljuset av andra pigiende forskningsprogram 
och - som inledningsvis namnts - de perspektivforskjutningar som skett under de 
senaste iren. Insatt i detta sammanhang framstir det klarare vad detta program 
bidragit med och hur viktigt det ar att samordna resultat och forskningsaktiviteter 
mellan olika program for den fortsatta systemforskningen. De nu viktigaste 
punkterna p i  den "offentliga agendan" iir: 

- Perspektivet har blivit mer internationellt. Biobranslen har overgitt frin att ses 
som en "inhemsk tillging" till att ses som en basenergiresurs och en internationell 
handelsvara. 
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- Energisystem blir alltmer integrerade. Niir industrier som t ex massa- och 
pappersindustrin overgir frin att vara nettoimportorer till nettoexportorer av 
energi forandras fokus och villkor. Intresset for outsourcing okar. 

- Behovet av C02-reduktion har fitt en annan och okad tyngd genom Kyoto- 
avtalet och genom de lingsiktiga svenska miljomilen inom omridet. C02- 
separation och -1agring diskuteras nu som reella framtida alternativ. 

- Allt detta sammantaget leder till okade behov av analyser av forutsattningar och 
mojligheter att anvanda biobranslena "pi basta satt". Nya former av framfor allt 
ekonomiska styrmedel och lingsiktiga "spelregler" iir ocksi under utveckling. 

Mot bakgrund av vir genomging av forskningsomridet och dessa perspektiv- 
forskjutningar anger vi nedan i punktform (med oprioriterad ordningsfoljd) 
forskningsfalt som vi vi11 siirskilt understryka som angelagna ur systemperspektiv: 

Systemkunskap och metodutveckling av mer generell karaktiir om hur 
produktion, foradling och anvandning av biobranslen kan utformas 
optimalt for att direkt eller indirekt ersatta fossila branslen. Identifiering 
och analys av metodik (mitt) for prioritering mellan bioenergisystem och 
andra, framst fossila, energisystem. Diirvid bor siirskilt studeras betydelsen 
av 
-olika tidsperspektiv 
-olika systems skalegenskaper 
-okad energieffektivitet i den slutliga anvandningen 
-implementering och styrmedel (dagens och behov av nya) 
-acceptam, regional utveckling, etc. 
Detta siirskilt i en kontext av mer internationellt integrerade 
energimarknader diir energisystem med liga utslapp av vaxthusgaser 
varderas hogre an idag. 

0 Viirmesankor/fjarrviirme i kombination med kraftviirme kontra annan el- 
produktion i perspektivet "bortom" 10 ir, dvs villkoren for lingsiktig 
fornyelse (i ljuset av teknologiutveckling, marknadens oppnare granser, 
ekonomiska och politiska styrmedel) 

Fortsatt energieffektivisering i industrin, speciellt massa- och 
pappersindustrin med sina unika mojligheter till processintegration, 
biobransleforadling och framgent C02-separering. 

0 Hur lingt iir det rimligt att driva foradling av biobranslen i olika 
kontexter? (med hansyn till de olika resurseffektivitetsmitten och andra 
alternativ) 
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Skalfaktorernas betydelse i olika fall. Stora respektive smi system och 
dessas inbordes kopplingar. "Typiska" systemegenskaper hos de 
overgripande systemen, undvikande av suboptimeringar, systemens 
flexibilitet, robusthet etc. 

Ny distribuerad (smiskalig) energiteknik. Vad oppnar teknikgenombrott 
hiir for mojligheter? 

Internationell handel med biobranslen. Stora potentialer finns bide p i  
utbuds- och efterfrigesidan. Vilka regioner iir presumtiva kopare resp 
saljare? Volymer, kostnader och tankbara priser? Vilken drivkraft utgor 
Kyoto-protokollet och hur piverkar flexibla mekanismer handeln (till 
exempel handel med biobranslen kontra handel med utslappsrattigheter)? 
Hur kan detta tankas piverka Sverige? 

Transport- och hanteringskostnadernas betydelse for pelletstransporter 
inom Europa. Energiitgingen for aven lingvaga transporter av biobransle 
inom Europa ar normalt bara av storleksordningen 3-4% av biobranslets 
energiinnehill, men kostnadsrelationen kan vara avseviirt storre. 

S ystemforskning rorande implementering och styrmedel, bl a fordjupade 
analyser av olika administrativa, ekonomiska och semiekonomiska 
styrmedel. Samhallsekonomiska systemstudier. 

Forskning om institutionella och sociala system som hinder och som 
mojligheter. 

C02-separering och -1agring. Hur piverkas prioriteringen av biobransle- 
anvandningen om C 0 2  frin fossila system kan separeras och i vissa fall 
lagras till rimliga kostnader? Finns forutsattningar for separation aven frin 
biobransleanlaggningar ? 
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Programmets syfte 

Bakgrund och programskrivning 
S yftet med foreliggande rapport iir att utgora en syntes av forskningsprogrammet 
Systemstudier Bioenergi som startade1998 och pigick t o m 2001-12-31. 
Programmet har omfattat totalt 17 projekt, forlagda till 9 universitet, hogskolor 
och forskningsinstitut. Total programbudget har varit 21 MSEK. Ett projekt ar 
forlangt till 2002- 12-3 1. 

Under 2001 genomfordes en vetenskaplig utviirdering av programmet ”Evaluation 
of the Bioenergy Systems Studies Research Programme” (Sven-Olof Ericsson, 
Pentti Hakkila, Niels I Meyer, Aug 2001). De vetenskapliga utviirderarna 
konstaterade att programmet innehiller minga goda enskilda bidrag och ”value 
for money” men att det sett som systemprogram var ratt ”spretigt” och i behov av 
en overgripande syntes av systemperspektivet, nigot som ocksi varit uppe till 
diskussion i programstyrelsen. 

Bakgrund 

Forskningsprogrammet Systemstudier Bioenergi startade 1998 och nuvarande 
etapp pig&- t o m 2001-12-31. Programmet har omfattat totalt 17 projekt, forlagda 
till 9 universitet, hogskolor och forskningsinstitut. Total programbudget har varit 
21 MSEK. Under denna sista fas iir avsikten att genomfora en syntes av de 
forskningsresultat som genererats i programmet. 

Enligt beslut av den 24 oktober 1996 lamnades oppet for en mojlig forlangning av 
forskningsprogrammet for ytterligare tre ir, efter utviirdering av innevarande 
etapp. Utviirderingen har nu genomforts och underlaget ar avsett att ligga till 
grund for planering och beslut om den fortsatta verksamheten inom omridet 
B ioenergis y s tem.” 

Forskningsprogrammets mbl och inriktning 

Nedanstiende utdrag ur programskrivningen iterger kortfattat programmets 
overgripande mil och inriktning: 

”Miilet med programmet ar att f o r  bioenergiomriidet klarlagga de olika 
produktions-, omvandlings- och slutanvandningssystemens tekniska, ekonomiska 
och miljomassiga kopplingar till varandra och till andra delsystem i det svenska 
energisystemet. Sambanden med de areella naringarna, framst jord- och 
skogsbruk, skall ocksii klaras ut. Systemforskningen kan darmed utgora en grund 
for  insatser inom det tekniska energiforskningsprogrammet med anknytning till 
bioenergi ”. 

15 



Med tanke pii det svenska EU-medlemskapet ar det viktigt med en ytterligare 
internationell forankring av forskningen. Ett m i l  ar att de svenska forskarna, efter 
programmets tre forsta iir, deltar i flera internationella konsortier och att man 
har erhiillit gehor internationellt f o r  betydelsen av den typ av systemforskning 
som programmet innehiiller genom att den fors fram inom EUs femte 
ramprogram. 

Resultaten friin programmet kommer att underlatta utvecklingen genom en 
fokusering pii behov fo r  framtagning av nya tekniska losningar. 

Vidare skall den systemvetenskapliga metodutvecklingen, forankrad i 
avnamarsidans behov, ha forts framiit ”. 

Program p lanen - avg rans n i n gar, exem p I if ier i n g av 
fors knings behov 
Den allmanna syn som praglade bakgrunden till programmet belyses bl a av 
folj ande: 

I programplanens diskussion av avgransningar och anknytning till annan 
forskning namns bl a ( v i r  kursivering av nyckelord) 

”- Den parlamentariska energikommissionen betonade nodvandigheten av att 
utnyttja systemforskningen for att identijieraflaskhalsarna i utvecklingen av 
energisystemet och for att identifiera de omriden till vilka forskningsinsatserna 
bor koncentreras. ” 

samt vidare 
” . . . (NUTEKs) ..relevansseminarium . . . lyfte ocksi fram nodvandigheten av att 
bl aflytta fokus till senare led. ” 
Under de olika delomridena beskrivs behoven av forskning. Hiir sammanfattat i 
punktform: 

Bioenergisvstemet och milion: 
-skogsmarkens produktionsformiga 
-konsumentkrav p i  kretsloppstankande=> miljovinster och miljokostnader 
-samhallsekonomiskt kostnadseffektiv reduktion av vaxthusgaser 
-krav p i  MKB samt milj ocertifieringhilj omiirkning av bioenergi 

Bioenergisystemet och samhallsekonomin: 
- -piverkan/betydelsen av ekonomiska styrmedel p i  samhallsekonomin 
-sysselsattningseffekter och skattevaxling 
-internalisering av externa effekter 
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B ioenergisvs teme ts teknik 
-flaskhalsar i tekniska systemlosningar i produktion, foradling, omvandling och 
anvandning 
-s ynergier i samma anlaggning for elproduktion/v&meunderlag/fordonsbransle 
eller andra foradlade branslen 
-skogsindustrin - forgasning samt okad energieffektivisering 
-foradlade biobranslen for att ersatta eluppvikmning 
-logistik, lagring av biobranslen och askiterforing 

B ioenergisvs teme t och marknaden 
-distribution av bioenergi - stora och smi system 
-bransleved -massaved 

U rs pr u ng I i g p rog ramsy n (” i m p I ic i t ”) 
Ovanstiende dokument och andra dokumentlrapporter frin mitten slutet 90-talet 
uppvisar naturligtvis en variation i synsatt men man skulle kunna tala om en 
”implicit” ursprunglig programsyn som styrt mil och forvantningar p i  resultat 
frin programmet. Forenklat beskriver vi denna ”implicita” programsyn med 
folj ande: 

-Utbudsorienterad och optimistisk: Det finns en stor biopotential - och samtidigt 
en ”otillfredsstalld” gron efterfrigan (stark stromning i mitten av 90-talet) 

-Flaskhalsar och hinder bromsar utvecklingen. Delsystemen ik diligt integrerade 
darfor att marknads-, pris- och kostnadssignaler hittills primart har speglat och 
tjanat andra prioriteringar och resursallokeringar. Exempel p i  forvantade 
forbattringspotentialer : 

-billigare system for uttag av bioenergi via battre integration med 
gagnvirkesskord 
-foradling tidigt i kedjan for att oka kundkretsen (logistik, energitathet, 
hanterbarhet, flexibilitet). Pellets en del av losningen men tekniken annu 
inte helt utvecklad i alla led 
-foradling av branslen gynnas av synergier i storre kombinat 
-0ptimistisk syn p i  forgasning framfor allt svartlutsforgasning och 
elgenerering. Industriella risker behover dock overbryggas genom 
utvecklingsstod for att piskynda implementering av ny teknik 

-Khkraften skall ersattas - eller i varje fall ik detta ett grundscenario 

-De samhalleliga styrsystemen ik outvecklade. De ik kontroversiella och svka att 
implementera (“alltid orattvisa mot nigon”). For genomforande kravs det darfor 
”bevis” for att de ik bra ur overgripande systemperspektiv (energi och miljo) utan 
att vara diskriminerande. 
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Kretsloppsdelegationens rapport 1998:20 ”Biomassa - en nyckelresurs” speglar 
en liknande syn som i programplanen. Fokus iir p i  de stora outnyttjade svenska 
tillgingarna. Liga priser delvis p i  grund av billig import ses som ett problem som 
hindrar utveckling av de svenska tillgingarna och teknikutveckling aven om det 
namns att ”Det som till slut avgor det faktiska uttaget och den faktiska efterfrigan 
p i  biomassa iir den inhemska marknaden och prisbildningen p i  en internationell 
marknad liksom de ekonomiska spelregler som rider nationellt och internatio- 
nellt”. Potentialen for ytterligare uppviirmning framfor allt via fjiirrviirme ses som 
begransad. Anvandningen av biomassa till drivmedel bor successivt byggas ut.” 
Internationella regelverk och ekonomiska styrmedel konstateras vara helt 
avgorande. 

I denna syntesrapport iir ambitionen att inte bara ta hansyn till dessa forsknings- 
programmets ursprungliga mil och forvantningar utan aven till att det fortlopande 
skett forskjutningar i den allmanna synen p i  bioenergins roll och mojligheter 
under dessa ir. 
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Resultat fr&n projekten, kunskapslage 
och forskningsbehov ur 
systemperspe ktiv 

Skogsbranslen - ekonomisk och miljomassig tillganglighet 
Fyra projekt inom programmet behandlar skogsbranslen. Avverkningsrester i 
form av grenar och toppar (GROT) utgor den storsta och mest "lattillgangliga" 
ytterligare biobranslepotentialen. Idag utnyttjas nivin 5-7 TWh GROT medan 
olika bedomningar av potentialen skiljer sig kraftigt it. Klimatkommittkn 
uppskattar den till ca 50 TWh och andra annu mer(se narmare nedan). 
Ett projekt behandlar odling av rorflen. Andra energigrodor, avfall och torv fanns 
inte med i detta program men val i andra siirskilda forskningsprogram. 

Projektet Integrerad skord och buntning till "GROT-stockar" (D. Glode, 
SkogForsk) iir ett intressant exempel p i  systemintegration. Det mottes initialt av 
ett mycket stort intresse. Med en potential for ca 30% kostnadssankning skulle 
utnyttjandet av avverkningsrester vasentligt kunna okas aven vid hittillsvarande 
liga priser. Integrerad skord iir den ena nya komponenten, transport som "stock" 
den andra. Entusiasmen har dock mattats av diverse praktiska problem och hinder 
i verkliga forsok - i hela systemkedjan frin naringsuttag av "gron GROT, till 
transportproblem samt krav p i  system for mottagning (krossar i stallet for 
huggar). I Finland finns positiva erfarenheter med GROT-stockar levererade 
direkt till kross vid en stor kraftviirmeanlaggning (Jakobstad). Just de provade 
teknikerna iir kanske inte de ratta eller de enda sett ur systemperspektiv. Ska 
integrerade skordare lyckas, f ir  tillgangligheten och effektiviteten i 
gagnvirkesproduktionen inte sjunka. 

I projektet "Systemstudier ungskogsbranslen" (J.-E. Liss, Hogskolan Dalarna) 
indikeras att effektivare maskiner for "klippning och buntning" skulle kunna bidra 
till tackning av kostnaderna for de ur skogsvirdssynpunkt nodvandiga rojningarna 
men att beroendet av dels dimensioner dels branslepriset iir mycket starka. Den ur 
kostnads- och volymsynpunkt mycket skarpa undre gransen i dimensioner 
(7-8 cm) blir avgorande liksom konkurrensen mot massaved for grovre 
dimensioner (9- 10 cm). Bide skogsbranslepriser och metoder for skordesystem 
blir viktiga for var dessa granser kan komma att dras. Flera nya metoder kan 
behova utvecklas anpassade efter stindort och gallrings-h-ojningsforutsattningar. 
Volymerna uttaget biobransle i rojningar (och gallringar) ar idag mycket smi och 
den lingsiktiga potentialen iir annu oklar. 

Projektet Teknik- och metodutveckling av barr- och risspridning (M. Thor et 
al, SkogForsk) ska ses som en del av komplexet hur niiringsiterforing kan och 
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bor ske beroende p i  avverkningsmetoder och markforutsattningar. De provade 
metoderna med dels barravskiljning dels spridning har gett magert resultat (liten 
effekt till hog kostnad). Utvecklade metoder (billigare och effektivare) kan vara 
en vag men battre ar sannolikt att askiterfora (pi  vissa marker i kombination med 
kvavegodsling). Andra pigiende studier fr a av askpelletering framstir hiir som 
klart lovande ur bide ekonomisk och niiringsiterforingssynvinkel (lingsam 
urlakning). Slutsatserna kan dock inte betraktas som definitiva. Askiterforing 
anses enligt Skogsstyrelsens rekommendationer utgora en nodvandig 
kompensationsgodsling vid uttag av ”gron GROT” och ”ibland” vid uttag av 
”brun GROT” (dvs efter att GROTen torkat och en del barr ramlat av). Ytterligare 
alternativ kan vara att bara ta ut en del GROT och lamna en del. 

I projektet Kvalitet och arbetsmiljoaspekter vid lagring och hantering av 
GROT-stockar (R. Jirjis, B. Nordh, SkogForsk) har tvi metoder (maskiner) 
for att bunta GROT infor lagring i tackt valta under sommar och vinter studerats. 
Syftet var att studera de tvi metodernas betydelse for branslekvaliteten med 
hansyn till forandring i fukthalt, askhalt och energiinnehill hos branslet samt att 
utvardera arbetsmiljon vid hanteringen av buntarna. Bakgrunden till projektet var 
att studera alternativ till flisning i skogen. Trots att forsoksbetingelserna var olika 
kunde man konstatera att maskinerna var ganska likviirdiga nar det galler 
kvalitets- och lagringsegenskaper. Andra generella slutsatser var: 
- Energiinnehillet forandras marginellt efter 8 min lagring 
- Substansforlusterna iir mindre an vid lagring av flis och rundbalar 
- Arbetsmiljon medfor inga halsorisker 
Detta projekt har inte varit av direkt systemkaraktiir men har genererat kunskap 
som iir intressant for fortsatta systemstudier, eftersom frigestallningar kring 
sasongslagring och transport av GROT kommer att bli av betydelse vid en 
framtida okning av biobransleanvandningen. 

Efter 10-15 ir av utbudsoverskott p i  biobransle (trots okande anvandning) samt 
stabila priser 100-120 kr/MWh bl a pg a av billig import har ”koparens marknad” 
under senaste iret forbytts i ”saljarens marknad” och priserna har klattrat mot 
nivin 130-140 kr /MWh. Detta beror dels p i  utbyggnaden av stora viirmeverk dels 
p i  att importen stagnerar eftersom lander som Danmark, Tyskland och England i 
okande utstrackning borjar anvanda sina egna inhemska biobranslen (bl a avfall 
av olika slag). Stora aktorer som AssiDoman/Sveaskog har planer p i  att fordubbla 
uttaget av biobransle fr a frin GROT i slutavverkningar och studerar diirfor flera 
nya uttagsmetoder. 
Det iir dock ovisst huruvida detta utgor ett trendbrott eller ej med tanke p i  att 
priserna i realvarde lingsiktigt uppvisat en fallande trend (i lopande priser i stort 
sett pendlat mellan 105 och 115 krMWh). 

Fortsatta f ors knings be hov u r system perspektiv 

Ur systemsynvinkel behover flera aspekter ytterligare belysning: 
-Skogsvirdsaspekterna ar viktiga. GROT-uttag efter slutavverkning har framst 
motiverats ur skogsvirdssynvinkel (underlatta plantering, snabbare itervaxt etc). 
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Vid hittillsvarande branslepriser har lonsamheten sett som bransleproduktion 
mestadels varit otillracklig. 
-N&ingsbalansen p i  olika marker och kraven p i  askiterforing vid olika 
skordemetoder (uttag av "gron" eller "brun" GROT). Nya metoder for billig 
pelletering av aska, ett samverkansprojekt mellan StoraEnso/AssiDoman, som 
varit framgingsrikt) oppnar hiir frihetsgrader i tid och metoder for iterforingen 
genom att pellets kan "lacka" n&ingen lingsamt. Detta gor det mojligt att 
askiterfora redan i anslutning till slutavverkning - enklare, billigare och med 
mindre skaderisker. Spridningsstudierna iir dock annu inte avslutade. Storskalig 
iterforing bedoms emellertid av bolagen annu inte aktuellhodvandig eftersom 
fortfarande endast metoden att ta ut "brun GROT" tillampas. 
-Samspelet eller konflikten "koka eller branna" iir inte bara en friga om 
priserhetalningsformiga (nigot som i dagslaget blivit aktuellt igen efter att inte 
ha varit det p i  over 20 ir p g a stigande branslepriser och sjunkande massaveds- 
priser), utan aven en friga om makt p i  marknaden mellan olika typer av aktorer. 
Att vissa kvantiteter massaved och sigverksflis i stallet blir bransle kommer p i  
marginalen alltid att finnas (lokalt geografiskt) och ar ett led i marknadsbalansen. 
-Gallringsuttagen kan hiir f i  en specie11 roll. Beroende p i  prisrelationen bransle- 
sortiment/massaved kan branslesortimentet antingen konkurrera ut massaveden 
eller bidra till kostnadstackning for gallringsuttag av timmer och massaved. Den 
"teoretiskt maximala" volymen branslesortiment (forutom timmerdelen) bedoms 
vara av samma storleksordning (-20 TWh) som mojligt GROT-uttag frin slut- 
avverkning. Massaindustrin torde dock inte utan vidare vara beredd att slappa 
ifrin sig s i  stora gallringsvolymer (-8Mm3fub). 
-I rojning finns teoretiskt volymer av samma storleksordning men detta iir det 
dyraste branslesortimentet att ta ut s i  endast mycket begransade delar av detta 
torde bli aktuellt vid dagens prisnivi. 
-0siikerhet betraffande lingsiktighet i villkor for branschen framfors av minga 
som skal for varfor man inte vigar satsa i systeminvesteringar. 

En preliminiir slutsats: Utbudskurvan iir uppenbart flack, dvs smi pris- eller 
kostnadsskillnader betyder stora skillnader i utbudsvolymer. Forsknings- 
programmets fokus p i  att utveckla billigare metoder for integrerade avverknings- 
metoderhttag miste diirfor betraktas som en rimlig ansats.. Kraven p i  sortiments- 
utfall, skogsvird, niiringsiterforing iir emellertid komplexa, ofta motstridiga och 
beroende av skogstillstindet, stindorter, markbetingelser, kvavenedfall och 
forsurning (hoga fr a i SV delarna av landet) samt niirhet till och specifika krav 
frin avnamare, vilket gor att resultaten i studierna har begransad robusthet och 
rackvidd. Den preliminara slutsatsen iir silunda att flera olika, situationsanpassade 
system behover utvecklas, system som kan ge bide gagnvirke och bransle- 
sortiment till rimliga kostnader. Detta ser ut att vara en forutsattning for 
skogsbolagens investeringar i dylika system. 

21 



Massa- och pappersindustrin 
Tre projekt beror specifikt massa- och pappersindustrin. Det forsta ror modeller 
och metodik for att knyta den skogsindustriella sektorn till det nationella energi- 
systemet. De tvi andra handlar om svartlutsforgasning och mojligheterna att 
darvid ta ut potentiell overskottsenergi i form av el eller bransle. 

Biomassan i energisystemet. En integrerad studie av skogen, 
skogsindustrin och energisystemet ( 1. Nystrom, D. Cornland, CTH). 

Hela doktorandprojektets syfte var att utveckla metodik och verktyg for en 
overgripande analys av den svenska skogsindustrins framtida roll i energisystemet 
for att p i  s i  satt studera energisystemeffekter av forandringar inom skogsindustrin 
(och i viss utstrackning effekter av forandringar inom energisystemets p i  skogs- 
industrin). Avsikten var ocksi att forstaka lanken mellan i ena sidan industriell 
energisystemanalys och i andra sidan nationellh-egional energisystemanalys. 

Den metodik som utvecklats bygger p i  en kombinerad anvandning av scenarier 
och systemtekniska modeller for energisystem (MARKAL-modell). Skogs- 
industrin och energisystemet analyseras som tvi separata, men delvis beroende, 
system. For energisystemanalysen har en tidigare utvecklad och anvand modell av 
det nordiska energisystemet anvants och de scenarier som utvecklats har byggt 
vidare p i  de scenarier som utvecklats inom projektet Nordleden. For skogs- 
industrin har scenarier och en modell over energi- och materialflodena inom 
skogsindustrin utvecklats inom projektet. For modellen har information om 
skogsindustrins struktur, processer, teknik och teknikutveckling hamtats bide frin 
litteratur och genom direkta kontakter med industrin och forskare. Tekniska indata 
har bland annat baserats p i  KAM-projektet och Isakssons studier. 

Forutom utveckling av metodik och modell har doktorandprojektet resulterat i tvi 
tillampade studier av sambanden mellan skogsindustrins strukturella och tekniska 
utveckling i ena sidan och energisystemets utveckling och utnyttjande av 
bioenergi i den andra. Bida studierna ar gjorda for tidsperioden frin i r  2000 till 
2030. De studerar hur mycket energi och i vilka former (branslen, el, varme) 
skogsindustrin (massa- och papper samt travaruindustrin) efterfrigar och levererar 
fridtill energisystemet under olika scenarier. Scenarierna beskriver industrins 
tillvaxt, sammansattning av produkter och mama i olika produkter (strukturella 
aspekter), hur mycket energi olika tillverkningsprocesser anvander samt vilka 
energiomvandlingstekniker som finns tillgangliga (teknisk utveckling). 
Skogsindustrimodellen anvands for att bestamma takten i overgingen till ny 
produktionsteknik (i viss min) och Val av teknik for energiomvandling (beroende 
av energipriser, tekniska prestanda och kostnader) samt beriikna totala floden. 
Med hjalp av energisystemmodellen analyseras sedan vilken betydelse detta har 
for energisystemet och dess utslapp av koldioxid (under visst scenario for detta 
system). 
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Den senare tillampade studien iir direkt policy-relaterad. Denna fokuserar p i  
kopplingarna mellan olika klimatstrategier for att reducera utslappen av vaxthus- 
gaser och skogsindustrins roll i energisystemet. De klimatstrategier som studerats 
ar inforande av grona certifikat, satsning p i  biobranslebaserade drivmedel och 
generella begransningar p i  C02-utslapp i form av generella skatter, eller med 
"bubbla" och utslappshandel. Skogsindustrins roll beror alltsi av sival dess 
anvandning av energi som dess elproduktion och dess leveranser av biobranslen. 
Scenarierna for skogsindustrin utvecklades i samrid med experter och 
representanter for branschen, vilka ocksi granskade och kommenterade studiens 
resultat. 

Resultaten visar p i  en stor potential for skogsindustrin att leverera energi till 
energisystemet vid samtidig effektivare anvandning och omvandling av energin 
inom skogsindustrin, vilket skulle piverka de totala C02-utslappen i Sverige 
betydligt. Avgorande for resultaten iir antaganden om teknisk utveckling i 
produktionsprocess och energiomvandling, t ex tillging till forgasning, mojlig- 
heterna att effektivt anvanda viirme frin industrin (beror p i  tillgingen p i  niir- 
belagna "viirmesankor") samt om ett foretagsekonomiskt eller samhalls- 
ekonomiskt perspektiv ansatts for skogsindustrin. For att klimatstrategierna ska 
piverka leveranserna av energi frin skogsindustrin kravs tamligen kraftiga 
styrmedel. 

Skogsindustrins piverkan p i  tillgangligheten av biobransle direkt frin skogen, till 
exempel i form av avverkningsrester samt p i  efterfrigan av frakttransporter och 
energi for dessa transporter, har uppskattats och tagits hansyn till, men inte 
modellerats eller studerats i detalj i projektet. 

Fortsatta f ors knings be hov u r system perspektiv 

Projektets resultat har dokumenterats i flera delrapporter och vetenskapliga 
publikationer samt resulterat i en avslutad doktorsavhandling. Utover 
disputationen, har resultaten inte i nigon storre omfattning presenterats vid 
vetenskapliga konferenser och liknande. 

Den hiir typen av integrerad analys iir beroende av indata hamtade frin analys av 
sival systemomgivning som olika delsystem och tekniker. Det behovs exempelvis 
tekniska indata rorande biobranslen och massa- och pappersindustrins energi- 
omvandling och kunskap om samhallsekonomiska styrmedel. Analysen skulle 
darfor vinna p i  ett kontinuerligt syntesarbete inom ett sidant hiir program. Man 
skulle d i  kunna uppni dels en mer komplett integrerad analys, dels forbattrad 
kommunikationen mellan forskargrupper samt acceptans och genomslag av 
resultaten "utit". 

Analysen av skogsindustrins energifloden skulle ocksi kunna utvecklas vidare. 
Modellen iir hittills relativt begransad. Anvandning av energi och energikostnader 
ar, tillsammans med investeringskostnad, idag de faktorer som utgor huvudsakliga 
beslutskriterier i modellen. Strukturutveckling, i form av t ex produkt- 
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sammansattning och Val av processutrustning, kan dock inte antas styras framst av 
energifaktorer. Utvecklingen for minga tekniker har darfor istallet lists genom 
exogena antaganden. I en fordjupad analys skulle man studera om detta iir ratt satt 
att hantera teknikutvecklingen (scenarievagen), om/hur modellen kan vidare- 
utvecklas eller om man kan anvanda helt annan typ av model1 eller analysmetod. 
Den hiir typen av forskning initieras genom detta projekt - frigorna diskuteras 
genomgiende och en he1 del arbete har lagts ner for att hantera dem - men skulle 
kunna drivas vidare. Sidan forskning skulle ocksi vara av intresse for studier av 
industriell energianvandning i allmanhet. 

Slutligen finns det ocksi en potential att forbattra analysen av sambanden mellan 
skogsindustrin och energisystemet via uttaget av biomassa frin skogen samt via 
transportbehovet frin skogsindustrin. 

Tvb projekt om svartlutsforgasning och uttag av el och/eller branslen 

De tvi andra projekten fokuserar p i  olika satt att ta ut overskottsenergin vid 
svartlutsforgasning - som el, olika branslen eller el och branslen i kombination. 
Bida projekten illustrerar det overgripande systemperspektivet genom att visa 
betydelsen av referensalternativet, vilka antaganden man gor om vilken alternativ 
el-generering i samhallet som substitueras. 
Totalverkningsgraden iir hogre vid svartlutsforgasning med integrerad 
kombinerad gasturbincykel (BLG+IGCC) an med traditionell sodapanna. 
Projektet "Potential for okad elproduktion med svartlutsforgasning" (H. 
Eriksson, CTH) visar dock att den "globala" verkningsgraden kan bli annu nigot 
hogre for ett fall dar overskottsbransle inklusive lignin inte nyttjas for elproduk- 
tion utan i stallet "exporteras" och d m i d  i viirmeverk ersatter naturgas, som i sin 
tur anvands for att generera el i en gaskombi kondenscykel. Detta berikningsfall 
ar komplext, kontroversiellt ur referenssynvinkel och inte representativt idag ur ett 
svenskt perspektiv. Det iir emellertid principiellt intressant i ett lingsiktigt europe- 
iskt systemperspektiv med naturgas som lingsiktigt marginalbransle. Studien iir 
aven intressant i det att den visar p i  den "globala" effektivitetsvinsten av att vidga 
systemgransen och "tillita export av overskottsbark". 
Det ur systemsynvinkel intressanta i studien "Studier av system for biobransle- 
baserad produktion av el och foradlade branslen i anslutning till skogs- 
industrin" (A. Isaksson, KTH) iir att "samma overskottsbransle" (frin KAM- 
fabriken) i stallet forgasas med olika tekniker for att integrerat producera inga, el 
och drivmedel - biodiesel, metanol resp. vatgas (for framtidens bransleceller) samt 
att jamforelsen gors m a p "global" C02-reduktion. Referensen m a p alternativ 
el-produktion iir mindre renodlad an i foregiende studie - i detta fall 50% natur- 
gaskombi och 50% kolkondens. Forgasning med gaskombicykel ger nigot storre 
C02-reduktion an metanol och vasentligt storre an biodiesel. Storst reduktion 
skulle dock vatgasproduktion ge, men detta har inte med valet av fossilt eller 
biobransle att gora utan beror p i  den hoga verkningsgraden i branslecell(50%) 
jamfort med forbranningsmotor (25%). Detta iir an s i  lange ett teoretiskt alternativ 
men intressant med tanke p i  bide mojligheten och intresset for kraftiga 
ekonomiska styrmedel p i  drivmedelsomridet. 
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Intressant ur systemsynvinkel ar vidare att det i fabriken finns en flexibilitet 
mellan Val av el och branslen beroende p i  t ex irstidsmassiga skillnader bide i 
miljobelastningar och i marknadspriser. 

Bida studierna kan sagas ha haft ett klart nyhetsviirde i illustrationen av 
betydelsen av valda jamforelsealternativ och diirmed systemgrans - kanske i 
synnerhet den senares belysning av kopplingen till fordonsbranslealternativen for 
C02-reduktion samt den integrerade, flexibla produktionen av alternativa 
nyttigheter. Tyviirr har de olika valen av referensalternativ for elgenerering 
forsvirat direkta j amforelser mellan studierna 
Resultatens robusthet m a p alternativa grundantaganden ar nigot men otillrackligt 
belysta, vilket studiernas lite olika slutsatser vittnar om. Diirmed iir ocksi 
”rackvidden” i bida fallen svirbedomd aven om de pekar p i  betydelsen av att i ett 
lingt perspektiv (bortom 10 ir?) stalla biobranslena mot ”basta anvandning inom 
hela energisystemet” av fossilbranslena. De lingsiktiga elpriserna spelar hiir en 
stor roll. Vid relativt liga elpriser torde svartlutsforgasning plus gaskombi vara 
attraktivast. Vidare iir svartlutsforgasning tekniskt att foredra framfor forgasning 
direkt p i  skogsbranslen, men en samlokalisering oppnar teknisktlekonomiskt 
intressanta mojligheter att gora drivmedel ur forgasad svartlut, samtidigt som 
forgasning plus gaskombi ur skogsbranslen tillfredsstaller viirmebehovet med 
samtidig hog elgenerering. 

Medelfabrik 2000 
(barrsulfat for avsalu) 

KAMl Referensfabrik 2000 
(kand teknik) 

Tankbara framtida energibalanser for massa- och pappersindustrin 

Eftersom skogsindustrin spelar en s i  stor roll niir det galler bide tillforsel och 
anvandning av biobranslen fortjanar hela KAM-programmets ansenliga energi- 
effektiviseringspotentialer att lyftas fram - och inte bara svartlutsforgasnings- 
tekniken. KAM 1 visar att med redan idag kand och provad teknik kan ca 25% 
energibesparing ske. En blekt kemisk avsalufabrik kan diirmed overgi frin att 
vara nettoimportor till nettoexportor av energi: 

Mojlig ”el-export” Mojlig ”bransle/varme-export” 
per ton massa per ton massa 

kWWt G Jlt 

-140 -0,6 

660 135 

Modellfabrik-Trycksatt 
svartlutsforgasning 
(ny ej provad teknik): 

1050 2,3 

Nya tekniker under 
utveckling : 
Ligninbransle frin svartlut- 
Energieffektiv indunstning 
-Autokausticering m borat 

0 
640 
500 
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Tabellen ovan indikerar att beroende p i  teknik kan "energioverskottet" tas ut p i  
olika satt - i el eller frigjort bransle. 

Med de linga bindningstider for tunga processinvesteringar som kannetecknar den 
kapitaltunga massa- och pappersindustrin torde det dock ta mycket ling tid att 
fullt ut realisera dessa potentialer med rimlig ekonomi - aven niir det galler idag 
provad teknik. 
Vidare kommer hela branschens strukturella utveckling - tillvaxttakt och framtida 
produktinriktning (vilket starkt piverkar viirme- respektive elbehov) - att spela en 
avgorande roll. Det kan diirfor vara intressant att soka besvara frigan: 

-Kan massa- och pappersindustrin i framtiden frigordleverera ytterligare 
branslen trots produktionstillvaxt och okad integration, t ex om 20 iir dii ny teknik 
kan antas ha hunnit slii igenom? 

I nedanstiende tabell har en bedomning gjorts utifrin tvi huvudantaganden: 
- att energieffektiviseringspotentialerna enligt ovan (blekt kemisk avsalumassa) 
d i  tanks galla for alla kemiska massor 
- att den totala massa- och pappersproduktionen i ett 20-ksperspektiv okar med 
20% och diirvid med en forskjutning mot okad foradlingsgrad och storre andel 
pappersproduktion 
- att skogsuttaget diirvid ocksi okas med 20%: 

Uppskattad energibalans for massa- och pappersindustrin 2020 

Totalt energibehov hela massa- och 
pappers-industrin 

Referens k 2000 

Ar 2020 - 20% okning med "kand 
teknik" 
(en1 KAMl Referensfabrik 2000) 

Ar 2020 - 20% okning med "nya 
tekniker under utveckling" (en1 fig 
foreg. sida): 
-med fokusering p i  maximal el- 
produktion 

Ar 2020 - 20% okning med "nya 
tekniker under utveckling": 
-med fokusering p i  maximal 
bransleproduktion 

El 
TWh(e) 

20 
(varav eget 
mottryck 2,5) 

24 
(varav eget 
mottryck 6) 

24 
(varav eget 
mottryck 12) 

24 
(varav eget 
mottryck 6) 

Bransle 
TWh(b) 

50 

54 

56 

50 

Ytterligare fri- 
gjort bransle 
TWh(b) 

+6 

+4 

+10 
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Tabellen kan sammanfattas s i  att branschen trots 20% produktionsokning kan 
frigora minst 6 TWh branslen (eller med ny teknik 10 TWh forsiktigt riiknat) till 
omgivande samhallet medan behovet av kopt el blir ung konstant pga okad egen 
el-generering. Alternativt kan man generera uppemot 12 TWh el (jamfort med 
dagens 2,5TWh) och frigora 4 TWh bransle. 

Man kunde ocksi uttrycka det s i  att branschen kan frigora totalt ca 25 TWh el och 
branslen, varav den sjalv utnyttjar ca halften for en 20%-ig expansion och okad 
foradling. 

Intressant fortsatt forskning vore att studera vilken betydelse ekonomiska och 
andra energipolitiska styrmedel f i r  for en energiintensiv branschs faktiska 
strukturutveckling - och omvant ! Sarskilt intressant iir just massaindustrin, 
eftersom det diir finns en substituerbarhet mellan insatsvarorna el och ved 
beroende p i  produktval mellan kemiska och mekanisk massor och diir varlds- 
marknadskonkurrensen ytterst ”slir igenom” som industrins betalningsformiga 
for och efterfrigan p i  ved. Virkespriset blir forenklat uttryckt ”hiirlett” dels ur 
industrins formiga att tekniskt, kostnads- och kvalitetsmassigt konkurrera p i  
varldsmarknaden (efterfrigekurvan) dels skogsbrukets formiga att ta fram 
volymer som moter industrins betalningsformiga (utbudskurvan). Viktiga 
forskningsomriden blir industrins strategiska beslut att investera beroende p i  
villkor och forvantade lingsiktiga villkor, inte minst betraffande energipriser. 
Elpriset iir en viktig komponent, skogsbranslepriset i forhillande till 
massavedspriset en annan. Samspelen hiir iir uppenbart intressanta. 

Foradlade branslen -pellets, ligninbransle och drivmedel 
Avgorande for marknadspotentialen for framtida biobransleanvandning iir 
bransleform samt forutsattningar for lagring och transport av branslet. Pelletering 
ar en av foradlingsmetoderna. Konsekvenser for olika biobranslens kvalitet i 
samband med pelletering och lagring har studerats i tvi projekt, ”Kvalitet och 
hillbarhet hos pellets som funktion av rivara och tillverkningsmetod” (P. 
Lehtikangas, R. Jirjis, SLU, Uppsala) och ”Rivarans inverkan p i  pellets- 
kvaliten” (M. Pettersson, S. Larsson, SLU, Umei). I dessa studerades 
pelletering av nio olika bransletyper, sigspin, bark och tvi hyggesrestkvaliteter (i 
valta och flisade), vilka hade lagrats 0, 3 eller 6 minader innan pelleteringen. 

Syftet med studierna var att bestamma kvalitet hos pellets, att studera lagringens 
betydelse for kvaliteten, dra slutsatser om hur tillverkningsprocessen piverkar 
kvaliteten samt vilka processer som ager rum under lagring av pellets. 

De viktigaste slutsatserna frin studierna var: 
Bide bark och hyggesrester iir lampliga material for pelletering. De uppvisade 
kvaliteter i paritet med sigspin. Hillbarheten hos pellets piverkades kraftigt av 
ligninhalten. Den piverkas ocksi positivt om mangden mineralfororeningar kan 
minimeras. 
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Projekten har inte haft systemkaraktar men de har givit viktiga bidrag till den 
fortsatta systemforskningen inom omridet. Speciellt galler detta pelleterbarheten 
och hillbarhet for pellets frin bark och hyggesrester. Bida bransleslagen kommer 
att bli viktiga komponenter i en framtida okad biobransleanvandning. 

Inom projektet "Bioenergi norr" (R. Olsson et al, SLU, UmeA), ett samarbets- 
projekt mellan Lulei Tekniska Universitet och SLUs institutioner for Skogs- 
skotsel och Norrlandsk jordbruksvetenskap, har en forsta analys gjorts av 
potentiella biobransletillgingar i AC och BD lan. Inom kommunerna Arvidsjaur, 
Bjurholm och Overkalix har data ocksi samlats in vad galler aktuella forbran- 
ningsanlaggningar och kopplat till detta aven mer detaljerade data om biobransle- 
potentialer. Olika tekniker och deras mojligheter och begransningar for produk- 
tion av trabriketter, trapellets och trapulver har studerats, liksom processdata for 
produktion av etanol, metanol och pyrolysolja. De olika foradlingskedjorna har 
preliminiirt jamforts med avseende p i  produktkostnad, C02-reduktion och 
erforderlig subvention for att de norrlandska anvandarna skall finna produkterna 
konkurrenskraftiga i forhillande till motsvarande petroleumprodukter. Baserad p i  
insamlade preliminiira data forefaller pyrolysolja vara det kostnadsmassigt mest 
naraliggande alternativet for produktion av flytande biobaserade branslen i mindre 
skala. Dock kravs en subvention motsvarande 1000 kr/ton minskat C02-utslapp 
for att pyrolysolja skall kunna konkurrera med petroleumprodukter. D i  f i  eller 
inga kanslighetsanalyser har genomforts iir det svkt att bedoma resultatens 
robusthet. Resultaten speglar aktuell teknik och dagens forhillanden i ett 
norrlandskt perspektiv. Kopplingar till nationell och internationell system- 
forskning p i  omridet skulle kunna utvecklas, exempelvis hur produktion och 
anvandning av norrlandska biobranslen och deras foradlingsgrad piverkas vid 
okad internationell handel med biobranslen och forandrade elpriser. Generellt 
behovs okad kunskap om betydelsen av dels transportkostnader dels skal- 
ekonomier for foradling och anvandning av biobranslen och d i  siirskilt i en 
kontext av en sannolikt okad internationell handel med biobransle pidriven av det 
okade vardet av koldioxidneutrala energisystem (fr a narmarknader inom EU). 
Betydelsen av ny smiskalig kraftviirme iir ocksi intressant att analysera i detta 
sammanhang liksom av okad energieffektivitet i den slutliga anvandningen. 

Ligninbransle som ett satt att ta ut det potentiella energioverskottet i ett massabruk 
visades i projektet Potential for okad elproduktion med svartlutsforgasning 
(H. Nystrom, CTH) under vissa forutsattningar ge den storsta C02-reduktionen 
(se aven 3.2 ovan). Uttag av ligninbransle har i KAM-projektet sarskilt lyfts fram 
i forslagen for fortsatt forskning. En annan intressant fordel detta kan erbjuda iir 
mojligheten for massabruk att successivt oka kapaciteten utan att behova byta till 
storre sodapanna och diirmed skjuta upp eller undvika tunga investeringar, vilka 
uppgk till miljardklassen for storre bruk. 

Den intressanta mojligheten att kombinera produktion av drivmedel och el vid 
forgasning i massabruk togs upp i det andra svartlutsforgasningsprojektet 
"Studier av system for biobranslebaserad produktion av el och foradlade 
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branslen i anslutning till skogsindustrin" (A. Isaksson, KTH). Studerade 
drivmedel var DME ("biodiesel"), metanol eller vatgas for bransleceller. Nigon 
allman systemstudie av alternativa satt att ta fram drivmedel ur biorivaror resp 
fossila rivaror ur aspekterna verkningsgrad resp C02-reduktion iir dock inte 
gjord. Som framgk av diskussionen langre fram (i kap 4) om "basta anvandning" 
av biorivaror utifrin kostnad per C02-reduktion, har dock framstallning av 
drivmedel relativt lig prioritet. 

Effektiv anvandning i uppvarmningssystem 
Projektet "Hur kan kostnader, miljobelastning och resursutnyttjande minimeras 
vid anvandande av bioenergi" (A. Karlsson, L. Gustavsson, LTH) hade som syfte 
att studera och jamfora olika energisystem med tyngdpunkt p i  uppvarmnings- 
system for bostader och dessas systemaspekter utifrin energieffektivitet, 
miljoeffekter och kostnader. 

Projektet bygger p i  anvandning av ett livscykelperspektiv for att bl a jamfora 
olika alternativ for uppviirmning av smihus och i nigot fall flerfamiljshus. 
Fjiirrviirmesystem med samproduktion forvantades vara ett effektivt satt att nyttja 
biobranslen och skulle sidana system vara konkurrenskraftiga aven for smihus s i  
torde deras konkurrenskraft forbattras for bebyggelse med storre viirmebehov. 
Konsekvenserna ur energi-, miljo- och kostnadssynpunkt av att leverera en MWh 
varme med olika uppviirmningssystem jamfors. I jamforelsen inkluderas effekter 
av hela kedjan, inklusive t ex transport av bransle, foradling av biobransle och s i  
vidare. Jamforelsen sker mot ett referensfall, som varierar mellan olika studier. 

I projektet redovisas bland annat fyra olika studier. Dessa varierar utifrin vilken 
typ av bostader som studeras, vilka uppviirmningssystem som studeras, om 
bostaderna ligger inom tattbebyggt omride, (vilket innebar att fjiirrvarme ar ett 
uppviirmningsalternativ) eller inte, samt antagande om el- och fjiirrviirme- 
produktionen. Omfattningen av studierna varierar ocksi utifrin vilka miljoeffekter 
som inkluderas (enbart CO2 eller aven SOX, NOx och kolvaten) samt om 
kostnadseffekterna beraknas eller inte. En viktig forutsattning for studierna har 
varit integration av elmarknader i norra Europa med fortsatt behov av kondens- 
producerad elektricitet. Analyserna har vidare genomforts i ett lingsiktigt 
perspektiv eftersom nya energisystem tar tid att implementera och eftersom de har 
ling livslangd. 

Studierna sker utifrin ett samhallsekonomiskt perspektiv och befintliga energi- 
och miljoskatter inkluderas inte i kostnadsjamforelsen. I en senare studie anvands 
sedan resultaten frin de tidigare for att studera effekterna av nuvarande och 
alternativa energi- och miljobeskattningar. For att f i  ett mer heltackande system- 
perspektiv har sival lokala branslebaserade system som fjiirrviirme- och el- 
baserade system analyserats. Dessa system inkluderar distribution och produktion 
av el och fjiirrviirme, branslekedjor for produktion av naturgas, olja och 
skogsbransle samt slutlig anvandning hos slutkonsument. 
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Resultaten varierar som en foljd av de varierande antagandena i studierna. Nigra 
generella slutsatser kan dock dras. Vilket uppviirmningssystem som iir ”bast” 
beror p i  vilket kriterium som anvands. I en studie visas till exempel att viirme- 
pumpar ar mest energieffektivt (minst mangd primiirenergi per levererad MWh 
viirme), viirmepumpar med biokondens-el och biobranslepannor har lagst 
koldioxidutslapp, medan olje- och vedpannor iir billigast. Generellt visas att 
fjiirrviirme (di detta iir tillgangligt) och varmepumpar, om lamplig viirmekalla 
finns, iir bra alternativ ur miljo- och energisynpunkt. 

Forskarna (Karlsson och Gustavsson) har aven i andra sammanhang presenterat 
forskningsresultat av relevans. Till exempel har en jamforande studie av olika 
tekniker for att producera el respektive el och varme publicerats. Denna bygger p i  
samma grundlaggande metodik som ovan. Kostnader samt utslapp av koldioxid 
for olika alternativ jamfors. Resultaten visar att kostnaden for C02-reduktion i 
allmanhet iir lagre for biobransleeldade anlaggningar an for naturgasanlaggningar 
med avskiljning och lagring av koldioxid. Utan avskiljning av koldioxid iir dock 
produktionskostnaderna lagre for naturgasalternativen. 

Analyser har genomgiende utformats s i  att allokering mellan el och viirme har 
undvikits vid kraftviirmeproduktion. I en artikel visas att resultaten annars iir 
starkt beroende av Val av olika allokeringsprinciper och gjorda antaganden for 
allokeringen. 

Ett annat exempel iir konstruktionen av s i  kallade “baselines” i samband med 
specifika projekt som syftar till att reducera utslappen av vaxthusgaser. Artikeln 
har identifierat och beskriver kvalitativt fyra principer som man bor efterstrava d i  
man konstruerar ”baselines”: korrekthet, fullstandighet, konservatism och 
praktiska hansyn (accuracy, comprehensiveness, conservativeness, practicability). 
Man trycker siirskilt p i  de extra komplikationer som uppstk for bioenergi- 
relaterade projekt, diir man ocksi miste ta hansyn till foljdforandringar i bio- 
systemet (mark och skog). Artikeln och dess amnesomride presenterar starka 
argument for systemstudier overhuvudtaget p i  energiomridet och i synnerhet for 
bioenergis ystem. 

Sammantaget visar analyserna pii att en liingsiktig strategi f o r  att iistadkomma en 
omfattade kostnads- och resursefektiv reduktion av koldioxidutslappen inom el- 
och varmesektorn med biobranslen forefaller vara 

0 

att bygga ut fjiimarmen s i  lingt det iir teknisktlekonomiskt mojligt (kostnader 
for distribution ar styrande h a ) .  
att basera fjiimarmeproduktionen p i  biobransleeldade 
kraftviirmeanlaggningar, giirna med hogt elutbyte. 
att utanfor omriden lampade for fjiirrviirme anvanda viirmepumpar for 
uppviirmning d i  lamplig viirmekalla finns att tillgi, annars pellets. 
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Fortsatta f ors knings be hov u r system perspektiv 

Projektet har gett resultat som visar p i  systemeffekter av att valja olika lokala 
uppviirmningssystem men ocksi for el- och fjiirrviirmesystem. En syntes av de 
olika studierna pig&- och eventuella slutsatser och direkta rekommendationer 
skulle behovas. En intressant fortsattning i denna riktning iir ett pigiende arbete 
med att anvanda de tidigare studierna som underlag for en styrmedelsstudie. Har 
studeras hur kostnaderna for systemen i de tidigare studierna piverkas av 
forandrade energi- och miljoskatter. 

Metodiken i studierna iir i hogsta grad relevant for studier av bioenergisystemet. 
Den innebiir att ett anta1 alternativ jamfors och mest fordelaktiga tekniker 
(delsystem) identifieras. Den tydliga avgransningen gor 1) att man f&- tydliga och 
kommunicerbara resultat, 2) att en hog detaljeringsgrad p i  indata underlattas och 
3) att kanslighetsanalys blir enklare och tydligare. 

En viktig del av systemstudier iir att identifiera och forsti systemsamband mellan 
olika delar av sammanlankande system, t ex anvandarsida och tillforselsida for 
olika typer av slutanvandning. Ett intressant projekt vore diirfor att knyta ihop ett 
flertal studier av detta slag omfattande, forutom uppviirmningssektorn, ocksi 
industri och drivmedelssektorerna for att studera systemaspekter av det 
”resulterande” energisystemet. 

Tva studier med livscykelmetodik 
I en delstudie av foregiende projekt, ”Greenhouse Balances in Building 
Construction: Wood vs Concrete from Lifecycle and Forest Land-Use 
Perspectives” (A. Karlsson, L. Gustavsson, LTH), visas hur inte bara itgingen 
av primarenergi iir av betydelse utan aven de indirekta effekterna p i  utbudet av 
biobransle, sisom nyttjandet av skogsrester vid skogsavverkningen, traavfall i 
tillverkningskedjan av traprodukter samt av rivningsvirke. Nar dessa ersatter 
fossila branslen, har de storre betydelse for vaxthusbalansen an skillnader i 
primiirenergiitging for byggnationen. Analyserna iir dock komplexa och 
behaftade med flera osiikerheter. Eftersom mer virke tas ut blir den begransande 
faktorn ytterst hur effektivt skogsarealen kan nyttjas for att minska utslappen av 
vaxthusgaser. Triihus bedoms dock ge hogre reduktion av vaxthusgaser per areal 
skogsmark an betonghus (om de frigjorda biobranslena ersatter fossila branslen). 

I ”Analysis of Biomass Energy Transport Chains Using Life Cycle Inventory 
Method’ (G. Forsberg, SLU, Uppsala) studeras transportkedjorna frin 
avverkning till nyttiggjord energi, i det aktuella fallet 1 MWh(e1) som kondens- 
kraft. Fem fall analyseras frin kort transportavstind (200 km) till lingt (1500 km) 
och som export av bransle till kondenskraftverk eller som hogspanningsoverford 
el. Forfattarens slutsats ar att det inte ar nigra stora skillnader i emissioner av 
C02, NOx, SO2 etc. Energiitgingen for hantering mm for lingvaga transporter iir 
av samma storleksordning 8-12% av nyttiggjord el, d v s 3-4% av energiinnehillet 
av transporterat bransle. Transportarbetet blir relativt begransat och genom byte 
till olika transportslag kan bide kostnader och energiitging begransas vid okade 
transportavstind. 
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Liknande resultat finns frin andra studier. Energiitgingen for att producera och 
transportera t ex skogsavfall och Salix iir normalt mindre an 5 % av biobranslenas 
energiinnehill. Med sjotransporter blir ocksi energiforluster och kostnader liga 
aven vid linga transporter. 

De rumsliga begransningarna for att med biobranslen ersatta fossila branslen i 
Sverige forefaller alltsi vara smi. Detta innebiir att det iir mer viktigt att 
identifiera och nyttja biobranslen dar de mest effektivt ersatter fossila branslen an 
att istadkomma en lokal anvandning. Detta innebar ocksi att Sverige blir mer 
kansligt for vad som hander internationellt bide vad galler produktion och 
anvandning av biobranslen. En signifikant okad anvandning av biobranslen i 
Europa skulle kunna driva upp de svenska biobranslepriserna, som hittills hillits 
nere av billig europeisk import. A andra sidan skulle en okad produktion och 
export av biobranslen t ex frin lander i Ostra Europa, Brasilien, etc. kunna 
medfora en starkare prispress p i  svenska biobranslen. Detta talar for att okad 
kunskap behovs om internationell handel med biobranslen och om hur 
internationella marknader for biobransle kan tankas utvecklas. 

M iljokonsekvens bedomni ngar oc h acceptansfragor 
I ”Kvalitetshojning av MKB for biobransleeldade anlaggningar” (S. Bruhn- 
Tysk, LiU, Linkoping) granskas milj okonsekvensbeskrivningar for bioenergi- 
anlaggningar gjorda mellan 1995-1998 och visas att dokumenten overlag var 
lokala och projektorienterade medan alternativa tekniska utformningar och 
lokaliseringar var sparsamt beskrivna. Framst beskrevs utslapp till luft under 
driftfasen och mera sallan utslappens konsekvenser for halsa, kultur- och 
naturmiljo samt hushillning med naturresurser. Resursfloden genom hela system 
behandlas oftast inte. Den nya miljobalken som infordes 1/1-1999 har mer 
detaljerade krav p i  MKB-dokumenten, vilket troligtvis kommer att piverka 
MKB-processen. Resultaten frin gjord granskning iir darfor framst giltiga for de 
tillstindsdokument som iir gjorda mellan 1995-1998. 

En koppling till andra styrmedel sisom energi- och miljoskatter behovs ocksi for 
att satta in MKB i ett helhetsperspektiv. Den svenska koldioxidskatten, till- 
sammans med andra ekonomiska styrmedel, har ju haft stor betydelse for 
uppforandet av bioenergianlaggningar. Hur milj okonsekvensbeskrivningar 
fungerar i relation till sidana styrmedel och vad som iir en optimal avvagning 
behover studeras ytterligare. 

Projektet ”Hinder och mojligheter for overghg till bioenergi for upp- 
varmning i enfamiljshus en strategisk studie” (M. Klintman, K. Mirtensson, 
M. Johansson, MAH, Malmo) har en beteendevetenskaplig ansats med 
semistrukturerade djupintervjuer med syftet att finga in aven ”mjuka” variabler 
sisom kunskaper, viirderingar, opinioner, livsstilar etc. Projektet iir forsenat men 
forlangt och resultat beriknas foreligga forst under hosten 2002. Men det iir klart 
relevant. Kunskapen iir begransad om sociala och individekonomiska handlings- 
monster och dessas betydelse for acceptans av ny teknik, olika i olika skeden av 
livet. Detta torde ha stor betydelse for effekten av olika offentliga styrmedel - ett 
intressant forskningsfalt inom ramen for allmanna systemstudier. 
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Samhallsekonomiska effekter och styrmedel- 
ekonometriska resp transaktionskostnadsanalyser. 
Samhallsekonomiska styrmedel, prisbildning och substitutionsbenagenhet ar 
fokus for tvi projekt som ar starkt kopplade, amnes-, metod och forskarmassigt. 
Ekonometriska modeller anvands och parametrar skattas utifrin historiska data. 
I ett tredje projekt har analyser av transaktionskostnader sokt belysa olika typer av 
hinder for en val fungerande marknad. Metodmassigt skiljer de sig kraftigt i t  och 
trots tangerande frigestallningar har det vetenskapliga utbytet mellan projekten 
varit hogst begransat. 

De tvi ekonometriska projekten iir: ”Samhallsekonomiska Aterverkningar av 
forandringar inom bioenergisystemet” (R. Brannlund et al, UU, UmeA) samt 
”Ett integrerat system for samhallsekonomiska analyser av bioenergifrigor” 
(A. Sisak, B. Kristrom et al, SLU, UmeA). Frigestallningarna iir ur overgripande 
s ystemstudieperspektiv angelagna: 
Vad kommer en styrning mot okad biobransleanvandning att innebiira: 
-effekter p i  virkesmarknaden? (& marknaden for skogsbranslen effektiv?) 
-viirmeverkens teknologival och Val av branslen? 
-substituerbarhet mellan branslen, anpassningsdynamik (tidsdimension)? 
Simulering gors av skattedavgifter p i  pris-, kvantitets-, skatteintaktsforandringar 
samt milj outslappseffekter. 

Studierna hart haft stark inriktning p i  att utveckla gangse ekonometrisk metodik 
inemot detta nya omride, beskriva/forsWhypotesprova mekanismer i kvantitativa 
termer men egentligen inte att gora prediktioner. Ett av syftena har varit att prova 
nya vetenskapliga metoder p i  biobransleomridet och att bygga upp vetenskaplig 
kompetens. 

Som ibland iir fallet skulle man kunna saga att ”Frigorna iir intressantare an 
svaren” - och detta speglar ocksi kiirnan i kritiken frin den vetenskapliga 
utvarderingen av forskningsprogrammet. Diir ifrigasatts starkt den generella 
anvandbarheten av ekonometriska modeller for att analysera effekterna av 
policiesheslut inom en sektor dar fundamentala strukturella forandringar sker, 
vilket historiska skattningar av samband rimligen inte kan finga. Den veten- 
skapliga utviirderingen pipekar att det generellt for programmet istadkommits 
mycket begransat aktivt natverksarbete och mellan-/tviirvetenskapligt utbyte 
mellan forskningsprojekten. Denna brist i programmet syns siirskilt tydligt p i  det 
s i  utpraglat systemovergripande omride som de ekonomiska anpassnings- 
mekanismerna utgor, nigot som for ovrigt projektforetradarna tillstir och 
beklagar. 

Dessa reservationer till trots har dessa tvi lankade projekt bidragit med att kasta 
intressant ljus over frigestallningarna med tentativa resultat och tolkningar som 
niirmast formas som hypoteser for fortsatta studier. 
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P i  skogsbranslemarknaden visar sambanden bland annat; 
-att skogsbranslepriset realt fallit over tiden (p g a annu kraftigare utbuds- an 
e fterfrigeokning) 
-att skogsbransle och massaved skulle utgora komplementiira snarare an 
konkurrerande varor och att skogsbransleutbudet iir prisokansligt. 
I forstone kan detta forefalla nigot forvinande men det f i r  stod i 
"transaktionskostnadsstudierna" (se nedan). Den mesta GROT-en faller vid 
slutavverkningar och borttagandet av GROT ses mer som en skogsvirdsitgard an 
ett sortiment som konkurrerar med massaved. Prisstabiliteten (realt fallande 
priser) beror i huvudsak p i  okade volymer billig import, tekniskt och 
organisatoriskt forbattrade branslehanteringssystem och ovriga minskade 
"transaktionskostnader". 

I de ekonometriska analyserna visar priselasticiteterna p i  hog substituerbarhet 
mellan fossila branslen och biobranslen. Vidare visas att merparten av 
anpassningen till nya prisrelationer sker inom 1-2 ir. Detta och olika skillnader i 
anpassning mellan smi och stora viirmeverk borde kunna belysas med andra, icke 
ekonometriska ansatser. Vidare raknas i en studie fram konkreta erforderliga 
prisanpassningar, kvantitetsforandringar samt resulterande skatteintikter och 
luftemissioner av forandrade energiskatter. Modellen betraktar man som en 
"laboratoriemodell" med lista forutsattningar. Den preliminiira slutsatsen iir att 
dessa prispiverkande ekonomiska styrmedel torde vara ratt effektiva, men aven 
har borde sambanden och dessas styrka behova jamforas och belysas med andra, 
icke ekonometriska ansatser. 

Eftersom forskningen till stor del handlat om att prova och utveckla metodik blir 
frigor rorande modellernas "robusthet" i relation till andrade grundantaganden 
och resultatens "rackvidd" mycket intressanta. I nigon min framgir detta av en 
del av delstudierna rorande marknadseffektivitet dar efterfrige-/priselasticiteter 
forandras starkt under en s i  kort tid som 90-talet liksom "skuggpriserna", d v s det 
pris man skulle vara villig betala for att byta bransle. Resultaten skulle kunna 
tolkas i overensstammelse med transaktionskostnadsstudierna nedan, som att 
marknadseffektiviteten okat starkt under 90-talet. Projektforetradarna pipekar 
generellt att resultaten annu s i  lange ska tolkas med stor forsiktighet p g a den 
enkla modellstrukturen och brackliga data, men att frigor om hastigheter i 
ekonomiska anpassningar iir viktiga - men svira. "Anpassninghastigheter" 
sammanhanger starkt med forvantningar rorande "stabiliteter" i forutsattningar, 
troviirdighet i politik mm, eftersom energianlaggningar iir kapitaltunga. 

Nigon diskussion av resultaten mot bakgrund av annan forskning har inte 
genomforts aven om man namnt att presenterade resultat mott stort intresse vid 
nationalekonomiska och miljoekonomiska konferenser ( Southhampton, Oslo) och 
att man riknar med publikationer i internationella tidskrifter inom nigot ir. 
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Intressant nog kastar projektet ”Transaktionskostnadsanalys av utbud och 
efterfrigan p i  tradbranslen” (F. Bohlin, A. ROOS, SLU, Uppsala) ett visst 
konkret ljus over de ibland abstrakta ekonometriska sambanden. 

Transaktionskostnader kallas de konkreta mer- eller omkostnader som erfordras 
for att handel ska uppsti och genomforas. De bidrar till att forklara hinder och 
trogheter p i  marknaden, t ex ”anpassningshastigheter” som diskuterades ovan. 

Forandrade transaktionskostnader har haft betydelse for framvaxten av de svenska 
tradbranslemarknader och har piverkat skogsagarnas utbud och viirmeverkens 
efterfrigan p i  tradbranslen. Transaktionskostnaderna har minskat for varme- 
verken bl. a. genom standardiseringsarbeten vad galler kontraktsskrivning och 
kvalitetsbestamning. Tekniska forbattringar, till exempel av branslehanterings- 
system, har ocksi bidragit till att sanka bransleomkostnaderna. Beroendet av 
lokala biobransletillgingar har aven minskat sedan borjan p i  SO-talet och det 
galler sarskilt viirmeverk lokaliserade till kust. De dynamiska trender som kan 
iakttagas iir en okad handel och ett mindre beroende av lokala biobransle- 
marknader samtidigt som branslepriserna har fallit realt. 

Skogsagarnas benagenhet att salja GROT visas bero mindre p i  branslepriset och 
mer p i  att iterplantering underlattas samt p i  farhigor att den lingsiktiga 
produktionsformigan kan minska vid uttag av framforallt fiirsk, icke avbarrad 
GROT. Transaktionskostnadsstudierna ger diirmed stod och mojlig forklaring till 
vissa ekonometriska samband som att skogsbransleutbudet ar prisokansligt som 
namndes ovan. 

Studier av transaktionskostnader forefaller vara viktiga for att forsti framvaxten 
av de svenska biobranslemarknaderna. Kunskap om transaktionskostnader ar 
ocksi viktig for att utforma policyitgiirder som just syftar till att minska 
transaktionskostnader for att istadkomma mer effektiva biobranslemarknader. 
Sidana studiers aktualitet okar ocksi vid framvaxten av internationella 
biobranslemarknader. 

Fortsatta f ors knings be hov u r system perspektiv 

Samhallsekonomiska analyser forefaller teoretiskt vara angelagna att genomfora 
aven om just ekonometriska studier har svkt att n i  praktiskt tillampbara resultat 
om effekten av ekonomiska interventioner siirskilt for en forhillandevis liten 
bransch i stark forandring, nigot som de vetenskapliga utviirderarna ifrigasatte. 
Detta beror p i  att ekonometriska modeller bygger p i  historiska skattningar som 
inte kan avspegla en utveckling som genomgk fundamentala forandringar. 

Diiremot forefaller (som namndes ovan) en tviirdisciplinar samverkan med andra 
metoder att studera priskansligheter, substitutionsprocesser, trogheter, hinder, 
styrmedelseffekter etc , bl a transaktionskostnadsanalys kunna vara omsesidigt 
vetenskapligt fruktbart och att rekommendera for fortsattningen. 
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Bland andra samhallsekonomiska studier som behandlar just biobranslen kan 
namnas en SNS-studie frin 1998 av M.L. Miranda och B. Hale ”Frin skogsavfall 
till energi - kostnader och miljoeffekter”. Det iir en kritisk - och kontroversiell- 
jamforelse av tradbranslen, kol, olja och naturgas niir det galler produktions- 
kostnader (fasta respektive rorliga), skatter samt totala samhallskostnader (ink1 
miljokostnader). Den visar p i  osakerhetedoenigheten i miljokostnads- 
bedomningarna och ifrigasatter tradbranslenas fordelar. SNS har aven givit ut en 
liknande kritisk studie (M. Radetzki) av energi- vs materialitervinning av 
forpackningar och ifrigasatter producentansvaret samhallsekonomiskt. 

Behandling av systemperspektiv 
Som framgir av genomgingen ovan och av den vetenskapliga utviirderingen har 
projekten i programmet bitvis explicit, bitvis implicit behandlat system- 
perspektiven och i flera fall understrukit eller ”blottlagt” behovet av en syntes. 
Grundlaggande har iir att det finns flera overordnade system som alla forandras 
over tiden. Detta galler de ”tekniska systemen” likaval som de ”ekonomiska 
systemen”, de ”politiska systemen” och de ”sociala systemen”. 

Viktiga forutsattningar/parametrar som blir styrande i olika tidsperspektiv iir for: 

”Det tekniska systemet”: 
-Bide biosystemen och fossilsystemen utvecklas och blir effektivare Var anvands 
biobranslena och var fossilbranslena ”effektivast” (energi, kostnad, C02, etc)? 
-Mojliga ”teknikgenombrott” 
-C02-separation och -1agring 

”Det ekonomiska och nationella/regionala systemet” 
-Strukturutveckling (fr a inom industrin) 
-Handel med energi och energirivaror over granserna 
-El p i  marginalen i systemet 

”Det politiska och ekonomiska styrmedelssystemet” 
-Politiska styrmedel, bide nationella och internationella 
-Milj olagstiftning 
-Administrativa contra ekonomiska styrmedel (avgiftedskatter, grona el- 
certifikat, lingsiktiga avtal mellan stat och industri), EU-mil (”kvoter” etc.) 

”Det sociala systemet” 
-Opinioner, viirderingar, livsstilar 
-Demografiska forutsattningar 
-Acceptam 
Tyngdpunkten i forskningsprogrammet ”S ystemstudier Bioenergi” har legat p i  de 
tekniska systemen. Diirfor diskuteras siirskilt de mer tekniskt systeminriktade 
projekten. 
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De mer tekniskt systeminriktade projekten 

Dessa fyra projekt iir foljande: 

”Integrerad studie av skogen, skogsindustrin och energisystemet” (I. 
Nystrom) - forkortas MARKAL 

”Kombinerad produktion av el och foradlade branslen” (A. Isaksson) 
- forkortas SVARTEOB 

0 ”Potential for okad elproduktion med svartlutsforgasning” (H. 
Eriksson) - forkortas SVARTEFF 

”Hur kan kostnader, miljobelastning och resursutnyttjande 
minimeras vid anvandande av bioenergi”(A. Karlsson, L. Gustavsson) 
- forkortas UPPVSYST 

Nedan karakteriseras dessa efter hur de hanterar systemfrigorna utifrin 
systemnivi, tidsskala, inkludering av parametrar (tekniska, ekonomiska och 
styrmedels-parametrar) och metodikanvandning. Som avslutning kommenteras 
kortfattat mojligheterna att tolka och dra generella slutsatser frin projektens 
resultat. 

Fyra olika systemperspektiv har identifierats: 

Nationelltlregionalt - systemanalys som studerar samspelet mellan olika 
sektorer inom energisystemet i vilken leveransen av flera sammansatta 
”produkter” ingir. I nationell energisystemanalys (eller samma typ for en 
kommun) ingir anvandarsektorer som olika industribranscher, 
lokaluppvarmning, hushillsel, transporter och s i  vidare. 

SektorhranscManlaggning - systemanalys som studerar storre tekniska 
system som tillsammans levererar en mer sammansatt ”produkt” 
(transporter, papper). I systemen ingir tekniska losningar som levererar 
olika energitjanster (torkning, pumpning, e t c). 

Teknisk-miljomassig-ekonomisk - systemanalys som jamfor olika 
tekniska system. 

Tekniska prestanda hos enskilda tekniska system. 

0 

Vardera av dessa nivier iir knuten till olika beslutsnivier (frin operationell till 
strategisk nivi) och analysen har ocksi olika avnamare (beslutsfattare/aktorer). 

Tidsskulun har delats in i tre steg: 

1. Kort(<lOk) 

2. Medelling (10-20 ir) 
3. Ling (>20 ir) 
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I karakteriseringen av projektens tidsskala har ytterligare tvi dimensioner lagts 
till, dels om tidsskalan iir explicit eller implicit och dels om tidsskalan avser 
system respektive teknik. Med explicit tidsskala menas att studiens tidsperspektiv 
(vad galler systemantaganden) anges i klartext i projektet. Med implicit tidsskala 
menas att tidsskalan inte angetts uttryckligen, men att gjorda systemantaganden 
implicit tyder p i  ett visst tidsperspektiv. Tidsskalan vad avser system innebiir 
tidsskalan for gjorda systemantaganden och diirmed for systemstudien som helhet. 
Med tidsskalan for teknik menas vilka antaganden som gjorts avseende prestanda 
och tillganglighet for de teknikval som ingir i studien. 

De olika projektens inkludering av parametrar har diskuterats mer kvalitativt. 
Inom de olika omridena tekniska parametrar, ekonomiska parametrar och 
styrmedelsparametrar har nigra intressanta exempel som sarskiljer projekten 
pekats ut. 

Aven projektens metodikanvundning diskuteras i mer kvalitativa termer. 

Systemperspektiv och tidsskala 

System 
perspektiv 

Proj ekt 
Nystrom Y 

Explicit Tidsskala 

System: koit-ling 

Teknik: kort(mede1) 

Isaksso Y 
Implicit 

System: koit(mede1) 7 Teknkkort(mede1) 

Implicit Implicit 
System: medel System: ling 

Samtliga skogsindustrirelaterade projekt har anvant sig av resultaten frin KAM- 
projektet, vilket har tidsskalan 2 (10-20 ir). 
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lnkludering av parametrar 
Vilka tekniska parametrar som tas hansyn till i analysen beror naturligtvis av 
vilket system som studeras. I hanteringen av det omgivande energisystemet kan 
man dock notera att i projekt” UPPVSYST” har man specifikt studerat effekterna 
av tillging till C02-lagring. C02-lagring knuten till stora fossila kondensel- 
anlaggningar ingk aven som en mojlighet frin 2010 i scenariot for energi- 
systemets utveckling i MARKAL. Mojligheten utnyttjas dock inte (innan 2030) 
och inga resultat har tagits fram som skulle peka p i  effekten av att utnyttja denna 
mojlighet. 

Ekonomiska parametrar ingk framst i projekten UPPVSYST och. MARKAL En 
viktig ekonomisk parameter iir den rantenivi och avskrivningstid som anvands for 
investeringskostnader. I UPPVSYST anvands genomgiende ett samhalls- 
ekonomiskt perspektiv med 6% realranta och teknisk livslangd som grund. Denna 
varieras sedan i kanslighetsanalys. I MARKAL varieras rantenivin (6%, 20% och 
40%, samtliga med teknisk livslangd) for skogsindustrianalysen for att grovt 
spegla sival det samhallsekonomiska som det foretagsekonomiska perspektivet 
(40% och 25 ks teknisk livslangd motsvarar en pay-off tid p i  runt tre k). I 
SVARTEOB gors vissa kostnadsberikningar och effekterna av olika investerings- 
perspektiv diskuteras. 

Styrmedelsparametrar har hanterats olika inom projekten. I delar av analyserna av 
UPPVSYST ingir inte skatter och miljoavgifter i kostnadsberikningarna. I ovriga 
studier ingk dessa poster i de branslepriser som anvands. Analys av hur 
forandringar i styrmedlen piverkar resultaten ingk i MARKAL och UPPVSYST. 
I MARKAL ingk introduktion av grona certifikat for elproduktion och (implicit) 
handel med utslappsratter for C02.l UPPVSYST studerar i en del av projektet hur 
kostnaderna for de uppviirmningssystem som tidigare studerats forandras med 
energi- och miljoskatter. De alternativ som studeras, forutom befintliga skatter 
och avgifter, iir externa kostnader enligt ExternE, generell tillampning av dagens 
bransleskatter, nytt skatteforslag frin finansdepartementet och SVEBIOs nya 
skatteforslag. Lingsiktiga avtal med industrin (LTA) har inte studerats inom nigot 
av projekten. 

Generellt kan man saga att mjuka parametrar som acceptans for ny teknik, 
kvalitets- och arbetsmiljo (i industriella studier) och liknande ej explicit ingitt i 
projekten. 

Me todikan vandning 
Tre av de hiir diskuterade projekten (SVARTEOB, SVARTEFF, UPPVSYST) 
representerar en typ av teknisk systemanalys som har en niira koppling till analys 
av tekniska prestanda. 

Detta modelleras som en total begransning av utslappen. Resultaten blir da desamma som vid 1 

samhallsekonomiskt rationellt agerande vid generell C0,-skatt eller for en fungerande handel med 
utslappsratter under denna bubbla. 
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I dessa projekt arbetar man med ett tydligt referensalternativ, ett tekniskt 
definierat system, mot vilket alternativa losningar jamfors. For det omgivande 
energisystemet satts ocksi en referensutveckling upp, som i vissa fall varieras i 
kanslighetsanalys. Detta innebiir till exempel att man definierar hur energi- 
systemets marginalel produceras. Denna typ av information kommer egentligen 
frin det nationella systemperspektivet ovan.2 

Antaganden om marginalel varierar mellan projekten. SVARTEOB antar 50% 
naturgaskombi och 50% kolkondens. SVARTEFF antar naturgaskombi 
kondenscykel. UPPVSYST antar biokondens och naturgaskondens som variant. 

UPPVSYST sarskiljer sig ocksi genom att ett utpraglat LCA-perspektiv anvands. 
Effekterna av till exempel viss biobransleanvandning inkluderar 
energianvandning och utslapp i samband med produktion och transport av dessa 
branslen. 

I MARKAL iir detaljeringsnivin for den tekniska analysen lagre. Indata i detta 
projektet bygger i hog utstrackning p i  resultaten frin den typ av studier som de 
andra tre projekten representerar. 

I detta projekt anvands referensscenarier istallet for ett tekniskt referensalternativ. 
For energisystemet beskriver det utvecklingen av energiefterfrigan, teknik- 
utvecklingens karaktar (i princip hog eller lag) och viirldsmarknadspriser for 
branslen. Detta innebiir att vad som hander p i  marginalen i systemet (till exempel 
hur elproduktionen forandras) istallet iir en del av resultatet frin analysen. Detta 
forandras dessutom med tiden, frin dagens situation till slutet av den tidsperiod 
som analyseras (i MARKAL, 2030). Det energisystemscenario som anvands i 
MARKAL beskriver nigot slags "medelutveckling". I MARKAL har inte 
marginaleffekterna p i  elproduktion lyfts fram i resultaten, istallet har enbart 
effekten p i  C02-utslapp diskuterats (vilken aven beror av en mangd andra 
marginalforandringar i energisystemet). 

Dessa tvi olika typer av systemstudier som anlagger olika systemperspektiv 
kompletterar varandra. 

-Ett regionalt systemperspektiv. 

Projektet "Bioenergi Norr" intar en siirstallning i det att det tar upp en regions 
speciella forutsattningar, en region med overskott p i  bioenergiforutsattningar. 
Vilka iir d i  regionens komparativa fordelar? Mojligheten att producera foradlade 
branslen ar det ena som behandlas. Diirvid bedoms pellets och diirnast pyrolysolja 
ligga niirmast till hands medan metanol och etanol iir lagre prioriterade. 
Mojligheten att odla den speciellt gynnsamma energigrodan rorflen iir det andra. 
Rorflen har en klar fordel i det aktuella klimatet. Avgorande iir dock huruvida 

I dessa projekt har denna koppling dock varit implicit (man har inte direkt hiinvisat sina 2 

antaganden till mer overgripande systemanalys) och denna "indata-pil" finns diirfor inte med i 
diagrammet ovan. 
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man kan finna en systemlosning som mojliggor anvandning till bide bransle och 
pappersmassa. Projektet iir dock hittills alltfor ofullstandigt for att medge klara 
slutsatser. 

-Ekonomiska, politiska och sociala systemperspektiv 
Det samhallsekonomiska perspektivet har behandlats med vasentligen tvi 
metodansatser - ekonometri och transaktionskostnadsanalys. Ett "institutionellt" 
perspektiv finns i MKB-studien och ett "socialt" om hinder och mojligheter for 
implementering av ny teknik. Mycket av bakgrunden till dessa studier stir att 
finna i onskemilet att finna lampliga styrmedel for att f i  till stind en forandring i 
onskad riktning. Generellt ar styrmedelsforskning ett angelaget omride. Hiir 
borde fler ansatser provas. 

Ett forslag till ansats kunde vara att genomfora fordjupade jamforande analyser av 
olika typer av styrmedel och implementeringen av dessa. Under senare ir har 
vuxit fram en rad nya, mer eller mindre ekonomiska styrmedel som komplement 
till tidigare vasentligen administrativa styrmedel. Nedan har gjorts ett forsta 
forsok att klassificera in olika styrmedel (administrativa , ekonomiska och semi- 
ekonomiska) i en fyrfaltstabell beroende p i  dels om syftet med ett styrmedel t ex 
ar att n i  ett specifikt kvantitativt mil (exempelvis minskade utslapp/avfall etc) 
eller mer generellt piverka olika aktorers beteende i en gynnsam riktning, dels 
vem eller vilka som ar de primiira aktorerna: 
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Med utgingspunkt frin denna kunde t ex foljande frigestallningar vara intressanta 
att belysa: 

-For vilka typer av syften lampar sig vilka styrmedelsprinciper resp mekanismer? 
-D:o for vilka institutionella nivier? Styrmedel lokaltlregionalt, nationellt, 
overnationellt eller branschhektorsinriktat? 
-Hur pass "miljoeffektiva" ar de? Forandras incitamenten med tiden? Avtagande 
gransnytta? 
-Finns mil- eller medelkonflikter? Risker for negativa externa effekter (monopol, 
snedvridning av konkurrens)? Kombinationer av olika medel? 

Energisystemet och samspelet manniskor, samhalle, teknik och miljo behandlas 
framforallt i forskningsprogrammet Allmanna Energisystem (AES). Generellt sett 
kan man dock konstatera att det iir jamforelsevis tunt med systemforskning som 
integrerar dessa olika perspektiv. Lars Ingelstam har i sin nya bok "System - att 
tanka over samhalle och teknik" bl a summerat betraffande AES-programmets 
ansvar och utveckling: 

"Energisystemets struktur och institutionella egenheter - dess surskilda 
systemkaraktur - bor ges stor uppmarksamhet 

Energisystemets samband med ekonomisk aktivitet och med det "goda 
livet" bor kritiskt och fordomsfritt provas i energisystemforskningen 

Forskningen om manskligt handlande bor forstiirkas och integreras 
starkare i systemforskningen 

Ansvar for internationellt utbyte och starkande av kunskapsbasen, 
generellt inom systemforskning 

Metod- och kunskapsutveckling for framtidsstudier 

Fortsatt uppmiirksamhet p i  teori- och metodutveckling i granslandet 
teknikhamhalle 

Prova en vidgning av energisystemforskningen s i  att tviirvetenskaplighet 
underlattas mellan i ena sidan samhallsvetenskapen, i den andra 
systemforskningens "hirda vetenskaper", inte minst teknik." 
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Energianvandning i ett IO-Arsperspektiv 
enligt Energimyndighetens 
scenariorapport till Klimatkommitten 

Industrin 
Bostader och service 
Transporter 

forluster, energi for icke 
energiandamil etc. 
Summa 

Utrikes transporter, 

Som underlag for en summerande diskussion av potentialen att anvanda mer 
biobranslen redovisas i detta kapitel Energimyndighetens scenarier till 
Klimatkommittkn. I nasta kapitel tas huvudscenariot som utgingspunkt for en 
diskussion om potentialen for en ytterligare okning p i  anvandningssidan. I de 
bida efterfolj ande kapitlen redovisas forst tillgingssidan enligt tidigare 
utredningar samt en bedomning av ytterligare okad tillging genom effektivisering, 
for att utmynna i en diskussion kring "var biobranslena anvands bast" i form av en 
"matchning" mellan tillging och anvandning, en diskussion kring prioritering och 
s ystemaspekter. 

1997 201 0 
(TWh/ir) (T Wh/ir) 

150 169 
154 158 
80 83 
88 100 

472 510 

Energimyndighetens uppdrag var att utarbeta scenarier over utvecklingen av 
koldioxidutslappen frin energisektorn till ir 2010. I denna sammanfattning 
redovisas endast referens~cenariot.~ 

Den totala svenska energianvandningen 1997 och uppskattning for 2010 visas i 
tabell 1. Sektorerna "industri" respektive "bostader och service" stir for 64 % av 
den totala anvandningen. Tillforseln till dessa sektorer uppdelat p i  energislag 
visas i tabell 2. 

Referensscenariot utgAr fran de av riksdagen redan fattade beslut inom ramen for den nuvarande 3 

energi- och miljopolitiken, vilket innebiir att 1999-%s skatte- och avgiftssystem galler Ar 2010. 
Den forsta reaktorn vid Barsebacksverket iir avvecklad och i ovrigt grundar sig energisystemets 
utveckling % 2010 pa flera antaganden om ekonomisk utveckling. Bruttonationalprodukten antas 
vaxa med i genomsnitt 1,9 procent per Ar under perioden 1997-2010. For industrins del antas en 
genomsnittlig %lig produktionstillvkt pa 2,3 procent. Den privata konsumtionen antas vaxa med i 
genomsnitt 2,4 procent %ligen. De internationella branslepriserna vantas sjunka marginellt. 

Primiirenergianviindning exklusive kiimkraftens omvandlingsforluster. 

43 



Energislag 

Biobransle 
Fossilbransle 

1997 201 0 
(T Wh/ir) (T Wh/ir) 

industri bostader och industri bostader och 
service service 

51,5 11,2 60,3 11,2 
41,3 3 4 3  45,O 28,9 

Eftersom fjiirrviirmeproduktionen till stor del baseras p i  biobransle iir 
biobransleanvandningen storre an vad som framgk ur tabell 2. Fjiirrviirmens 

Fjiirrviirme 
El 
Summa 

branslemix visas i tabell 3. 

434 37,6 5 ,2 43 
52,6 70,3 58,6 75 
150,O 154,O 169,O 158,l 

Energislag 

Biobransle 
Fossilbransle 
El 

1997 201 0 
(T Wh/ir) (TWh/ir) 

23,7 30,8 
12,l 11,4 
1.8 1.2 

Biobransleanvandningen frin tabell 1-3 tillsammans med biobransle till 
elproduktion ar sammanstalld i tabell 4. 

V iirmepump 
Spillviirme 
Summa 

7 ,o 830 
338 430 

48,6 55,4 

OBS! Ej konsistent behandling av omvandlingsforluster i tabellerna 2,3 och 4 5 

Biobransleanvandning 

Industrin 
Bostader och service 
Fjiirrviirme 

Summa 
Elproduktion 
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1997 201 0 
(TWh/ir) (T Wh/ir) 

51,5 60,3 
11,2 11,2 
23,7 30,8 
3 37 632 

90.0 108.5 



Diskussion om potentialen for ytterligare 
okning av biobransleanvandningen 
jamfort med Energimyndighetens 
scenario for iir 201 0 

Enligt Energimyndighetens scenario for i r  20 10 bedoms siledes anvandningen av 
biobransle oka frin 90 TWh &- 1997 till 108 TWh i r  2010. I dessa siffror ingk 
returlutar med 36 TWh &- 1997 och 44 TWh &- 2010, vilket medfor att den 
forvantade anvandningen av biobransle &- 2010 iir 64 TWh exklusive returlutar. 
Okningen exklusive returlutar uppskattas siledes till 10 TWh. 

SVEBIO iir mer optimistiska avseende den framtida anvandningen av biobransle. 
I sina framtidsscenarier (1996) anges den totala biobransleanvandningen &- 2005 
till 1 18 TWh och &- 2020 till 154 TWh. Jamfort med Energimyndighetens 
bedomning iir det, i absoluta termer, framst anvandningen i bostader och for 
elproduktion som inte overensstammer. 

Biobaserad kraftvarme i fjarrvarmesystem 
Fjiirrviirmen i Sverige st&- for ungefi  40 % av uppviirmningsbehovet for bostader 
och lokaler. Internationellt iir detta en hog siffra men and; nigot lagre an i v&-a 
grannlander Danmark och Finland, diir fjiirrvarmen st&- for ca 50 % av 
uppviirmningsbehovet. I absoluta tal iir Tyskland den storsta producenten i 
Vasteuropa. Andelen viirme som produceras som kraftvarme ar relativt lig i 
Sverige, knappt 30 %, jamfort med 70-80 % i v&-a grannlander Danmark, Finland 
och Tyskland. 

Den el som produceras i svenska kraftviirmeanlaggningar iir emellertid till mycket 
stor del baserad p i  fossila branslen (80 % 1999) och enskilt storsta branslet iir kol. 
Sett ur detta perspektiv skiljer vi oss inte mycket frin vira grannlander. En viktig 
skillnad mellan Sverige och grannlanderna iir dock andelen viirme frin varme- 
pumpar och spillvarme. I Sverige kommer drygt 20 % av tillford energi frin 
spillviirme och viirmepumpar aven i system med kraftviirme Eftersom kraftviirme, 
viirmepumpar och industriellt spillviirme alla ar tekniker som bor ligga som 
baslast i systemen minskar en stor andel viirmepumpar och spillvarme mojlig- 
heterna till kraftviirmeproduktion i dagens situation. I de svenska fjiirrviirme- 
system som redan har kraftviirme produceras nara 80 % av varmen med 
kraftviirme, viirmepump och spillviirme (1999). Denna skillnad i system- 
uppb yggnad speglar den speciella situationen for Sverige, sett i ett historiskt 
perspektiv, med speciella prisrelationer mellan el och fossila branslen for 
viirmeproduktion. 
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De fjiirrvarmeverk som idag har kraftviirme iir i genomsnitt flera ginger storre an 
de som inte har installerat kraftviirme. Dessutom produceras drygt 50 % av all 
fjikrviirme i system dar det finns kraftvarme. Detta gor att potentialen kraftviirme 
ar relativt begransad i ett kortsiktigt perspektiv. 

P i  ling sikt iir dock potentialen for biokraftviirme relativt god om det antas att 
forutsattningarna (elpriser etc.) gor att de stora viirmepumparna inte blir lika 
ekonomiskt intressanta. For att beriikna en hypotetisk "maximal bio-el" ur 
kraftviirme antas dels att varmeleveranserna till 2010 okat med 15 % (enligt 
Energimyndighetens antagande), dels att kraftvarmeanlaggningens viirmelast bor 
vara minst 35 MW och effekttackningen maximalt 40 %. D i  skulle varme- 
underlaget for biokraftviirme vara 28 TWh6. Om diiremot viirmepumparna finns 
kvar i systemen minskar viirmeunderlaget till ca 24 TWh. Vid ett alfaviirde p i  
0,5 motsvarar detta en potential for "bio-el" p i  mellan 13-15 TWh. Vid ett 
alfavarde p i  1 (forgasning+IGCC) skulle potentialen for "bio-el" bli 25-29 TWh. 
1999 anvandes som jamforelse ca 1 TWh biobransle for kraftproduktion i 
fjikrviirmesystemen. 

Om sasongsvariationer i elpriserna blir stora kan man tanka sig en situation diir 
befintliga, redan betalda viirmepumpar anvands under sommaren och nya 
kraftviirmesystem infors for vinterlasterna. 

Energianvandningen i smahus 
Energianvandningen i smihus forvantas minska mittligt frin 47,2 TWh i r  1997 
till 46,3 TWh &- 2010. Minskningen beror p i  tillaggsisolering, fonsterbyte och 
byte till viirmeanlaggningar med battre verkningsgrad (inklusive viirmepump). 
Uppdelningen p i  energislag visas i tabell 5. Anvandningen av olja forvantas 
minska, medan fjiirrvarme och elviirme forvantas oka. 

Tabell 5 Uppskattad energianvandning i smihus for uppviirmning enligt 
Energimyndighetens scenariorapport till Klimatkommittkn. 

Energislag 

Elviirme 
Tradbransle 
Olj a 
Fj arrviirme 
Gas 
Summa 

1997 
TWh Andel 
19,3 41 % 
10,7 23 % 
12,7 27 % 
236 5 %  
230 4 %  

47.3 100 % 

201 0 
TWh Andel 
20,6 44 % 
10,2 22 % 
936 21 % 
338 8 %  
232 5 %  
46.4 100 % 

Energitiickningsgraden antas vara 75 %. Viirmeunderlaget inkluderar inte dagens 
spillviirmeleveranser. 
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Ersattning av olja i smdhus 

Oljeanvandningen i smiihus i r  1997 var ca 12,7 TWh. De flesta smiihus som idag 
eldar olja har kombinationspannor for olja, ved och/eller el. Oljeforbrukningen 
forvantas sjunka till 9,6 TWh/lir, framst p i  grund av okad elanvandning och 
anslutning till fjiirrviirme. 

Potentialen for okad biobransleanvandning j amfort med Energimyndighetens 
scenario iir hela mangden olja (bedomd till 9,6 TWh i r  2010), varav 1,4-1,7 TWh 
som ved och resterande mangd (ca 8 TWh) som pellets. 

Ersattning av eluppvarmning i smdhus 

I Energimyndighetens scenario for lir 2010 bedoms elanvandningen i bostads- och 
servicesektorn vara 75 TWh, varav en dryg tredjedel(28,9 TWh) ar elviirme.(Den 
storsta delen iir elviirme i smiihus.) Man bedomer att anvandningen i smiihus okar 
frin 19,3 TWh lir 1997 till 20,s TWh lir 2010. 

Det ar i systemen med kombipannor, d v s system med el i kombination med olja 
och/eller ved, som det finns en potential for okad biobransleanvandningen. 
Elanvandningen uppgick 1997 i dessa system till ca 5 TWh. 

Energianvandningen i flerbostadshus och lokaler 
Fjiirrviirme dominerar uppviirmningen i flerbostadshus men det anvands 
fortfarande en he1 del oljepannor. Dessutom fanns en del leveranser frin andra 
pannor (niirviirme). Om dessa niirviirmepannor anvander olja blir den totala 
oljeforbrukningen 5.3 TWh. Oljeanvandningen i lokaler iir av samma 
storleksordning som i flerbostadshus. &- 1997 var den 4,5 TWh inklusive 
narvarme. Det innebiir en total oljeforbrukning inom sektorn av 9,s TWh. 
Tendensen de senaste k e n  iir att anvandningen av olja minskar och 
fjiirrviirmeanvandningen okar inom dessa sektorer. 

Ersattning av fossilbransle i industrin 
Industrins fossilbransleanvandning uppgick 1997 till 41,l TWh. Anvandning 
uppdelad p i  branscher visas i tabell 6. De storsta anvandarna iir massa- och 
papper- samt jam och stilindustrin. 
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Bransch 

J a n -  och stilindustrin 
Massa- och pappersindustrin 
Travaruindustrin 

Ovriz industri 
Summa I 41,l 27% 44,s 26 % 

1997 201 0 
(TWh/ir och som (TWh/ir och som 
% av total energi) % av total energi 
15,7 75% 17,9 75% 
7,l 10% 6,s 8,6% 
0,s 6% 0,s 6% 

17.7 38% 19.5 37% 

Hur stor del av industrins fossilbransleanvandning som gir att ersatta beror p i  hur 
fossilbranslet anvands. Den anvandning som gir i t  till lokaluppviirmning och ing- 
produktion bor till stor del kunna ersattas med biobransle. Hur stor den mangden 
ar har inte bedomts har, men en ansats ar att den uppgk till ca 10 TWh/k. Detta 
ar drygt halften av fossilbransleanvandningen inom industrin d i  branscherna "j iirn 
och stil", "massa och papper" samt "travaruindustrin" exkluderats. 

Export av biobransle 
Export av biobransle till framst Danmark och Tyskland i syfte att ersatta kolfor- 
branning kan oka avsattningen for svenskt biobransle. Konvertering frin kol till 
biobransleeldning ar ett effektivt satt att reducera koldioxidemissionerna. 
Dessutom iir det forbranningstekniskt relativt enkelt att genomfora konverte- 
ringen, d i  i minga fall samma rost kan bibehillas med vissa forandringar. 
Alternativet iir en fluidiserad badd. 

Det faktum att biobransle idag transporteras linga strackor med bit indikerar att 
export av biobransle ar en mojlig marknad. Det okade intresset for biobransle i 
omridet exemplifieras av en budgetforfrigan frin Amagerverket i Danmark som 
avser 200 000 kston pellets (0,9 TWh/k). Produktionskapaciteten i Sverige niir 
det galler pellets iir omkring 1 miljon ton per k. Utover denna forfrigan 
diskuteras i Danmark ytterligare en konvertering av ett verk. Aven intresse frin 
andra lander p i  kontinenten rapporters frin pelletstillverkare. 

Det iir omojligt att med nigon precision bedoma storleken p i  en eventuell export 
av biobransle under den niirmaste 10- till 20-ksperioden. Det kan dock 
konstateras att den potentiella marknaden ar stor i niiromridet (Danmark och 
norra Tyskland samt England). Enligt SVEBIO iir exportmojligheterna av bransle 
och teknik goda p i  kort sikt. De iir dock mindre p i  ling sikt p i  grund av att 
potentialen for inhemsk produktion i Europa iir relativt god. 

Motorbranslen 
Ar 1997 var den totala anvandningen av biobransle (etanol, RME och biogas) 
cirka 0,2 TWh, vilket skall jamforas med transportsektorns totala anvandning p i  
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80 TWh. I Energimyndighetens scenario for k 2010 forvantas biobransle- 
anvandningen till motorbranslen vara oforandrad jamfort med 1997. Klimat- 
kommittkn konstaterar att en okad anvandning av fornyelsebara drivmedel i 
transportsektorn p i  sikt iir oundvikligt. For att biodrivmedel skall vara ett ur 
kostnadssynpunkt motiverat alternativ kravs att produktionstekniken gors mer 
effektiv ur bide energi- och kostnadssynpunkt. 

SVEBIO iir i sina framtidsscenarier mer positiv i sina bedomningar av 
anvandningen av biobransle i transportsektorn. Redan i r  2005 beriiknar de att 
anvandningen iir 2 TWh och 6 TWh k 2020. Denna uppskattning torde vara 
optimistisk med hansyn tagen till dagens anvandning, produktionsteknik och 
kostnader. 

I itminstone ett 10-ksperspektiv kan anvandningen av biobransle i fordon 
forvantas vara mer kopplat till administrativa kvoter inom t.ex. EU an till 
ekonomiska drivkrafter. I ett 10-irsperspektiv bedoms darfor anvandningen av 
biobransle endast oka marginellt. 

Summering av potentiell anvandning av biobranslen 
Jamfort med Energimyndighetens scenariorapport (108,5 TWh k 2010) s i  
innebiir uppskattningarna ovan en okning av potentiell anvandning p i  ling sikt 
med 47-64 TWh. Denna fordelar sig enligt foljande: 

Okad elproduktion i fjiirrviirme 

FlerbostadshusAokaler 10 TWh 
Smihus 

Fossilbransle i industrin 10 TWh 

13-15 TWh (alfa=0,5) 
25-29 TWh (alfa=l) 

9-10 TWh (ersattning av olja) 
5 TWh (ersattning av el) 

Siffrorna iir inte helt additiva eftersom den av Energimyndigheten antagna 
expansionen av fjiirrviirme om 6.2 TWh forutom nybyggnation ocksi kan omfatta 
konvertering av befintliga oljeeldade anlaggningar t. ex. inom flerbostadshus och 
lokaler. 
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Tillgiingar och tillkommande potentialer 

Tillgangar enligt tidigare utredningar 
Den forvantade tillgingen p i  biobransle redovisas och diskuteras i detalj i bland 
annat Klimatkommittkns (SOU 2000:23) huvudrapport och underlag samt 
presenteras i Miljomilskommittkns (SOU 2000:52) rapport. 

Potentialen for biobransle i ett tioirsperspektiv varierar kraftigt mellan olika upp- 
skattningar, och det iir dessutom svirt att relatera de olika bedomningarna till 
varandra. 

I Klimatkommittkns huvudrapport redovisas en potentiell tillgiing enligt tabell 7 
p i  totalt 141 TWh/k, att jamfora med anvundningen om 90 TWh (1997) och 
108,5 TWh (2010) enligt Energimyndigheten. 

Tabell 7 Potentiell tillging av biobransle efter tekniska, ekonomiska och 
ekologiska restriktioner k 2010 enlig Klimatkommittkns huvud- 
rapport. 

Skogsenergi; 
varav 

Avverkningsrester (primat skogsbransle) 
Brannved (primat skogsbransle) 
Biprodukter frin skogsindustrin 

Returlutar 
ovrigt 

Energiskog och energigrodor 
Avfall 
Torv 
Totalt 

125- 130 

50 - 55 
11 
18 
>6 
44 

1 - 2  
10 
4 
140-146 

Undantar man massaindustrins returlutar (44 TWh) iir alltsi den totala potentiella 
biobransletillgingen ca 100 TWh/ir, varav skogsbranslena utgor 80-85 TWh/ir. 

I underlagsrapporten till Klimatkommittkn redovisas dessutom ett flertal 
bedomningar. De storsta skillnaderna hanfor sig till uppskattningen av primat 
skogsbransle och forklaras av antaganden av olika bruttoavverkningsnivier, olika 
syn p i  askiterforing och p i  forekomsten av tekniska och ekonomiska 
restriktioner. 

En utredning som har fordelen att tillgingen vid olika kostnader systematiskt 
varderas iir rapporten "Kostnader och tillganglighet for trabranslen p i  medelling 
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sikt" (SLU-SIMS). I tabell 8 redovisas tillgangligt skogsbaserat bransle enligt 
denna rapport. Tillgingen p i  skogsenergi upp till en kostnad av 108 kr/MWh iir 
68 T W k ,  upp till en kostnad av 115 kr/MWh ar den 78 TWMk och upp till en 
kostnad av 170 kr/TWh ar tillgingen 90 T W k ,  dvs 5-10 TWh hogre an i 
Klimatkommittkns huvudrapport ovan. Totalt redovisas 1 15 TWMk som 
ekologiskt men ej tekniskt tillgangligt frin skogen (exklusive returlutar). 

Bransleslag 

Avfall 
Torv 
Jordbruksgrodor (Energiskog, energigrodor och halm) 
GROT frin intensivodling 

Tabell 8 Bedomd framtida (10-ksperspektiv) potential av tillgangligt 

Bransleslag 
skogsrelaterat biobransle exklusive returlutar enligt SLU-SIMS 

Bedomd potential 
(TWh/ir) 
6 
4 
17 -33 
10 - 40 p i  ling sikt 

Bransle till liga kostnader eller oberoende av priset p i  tradbransle 
Brannved 
Virke utan industriell anvandning 
Skogsindustrins biprodukter 
Atenunnet tradbransle 

GROT i slutavverkning 
Trad i klen gallring 
Avverkning p i  icke skogsmark 

Slutavverkning med hog svkighetsgrad 
Klen gallring 

Bransle till kostnad mellan 97 - 108 kr/MWh 

Bransle till kostnad av 115 kr/MWh 

Delsumma, kostnad mindre an 115 kr/MWh 
Inom 10 k bide tekniskt och ekologiskt tillganglig, kostnad 120- 
170 kr/MWh 
Totalt tekniskt och ekologiskt tillganglig 
Ekologiskt men ej tekniskt tillgangligt 
D elsumma enlig t S IM S - SLU 

Bedomd 
potential 
(T Wh/ir) 
31,5 
734 
437 
15,3 
431 
36 

10 

77,5 
12,l 

89,6 
25 
114,6 

Utover det skogsrelaterade biobranslet skall aven avfall och t o n  inkluderas for att 
erhilla den totala potentialen. Dessutom tillkommer mojligheterna frin 
energiskog och energigrodor. Underlagsrapporten till Klimatkommittkn anger, 
baserat p i  ett flertal utredningar, en potential som redovisas i Tabell 9. 
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Laggs denna extra potential ovanpi de ca 140 TWh i huvudrapporten hamnar man 
i intervallet 180 - 220 TWh/&-. 
En likartad bedomning gor miljomilskommitt6ns energiarbetsgrupp enligt vilken 
det finns miljomassiga tekniska forutsattningar att p i  ling sikt oka 
bioenergiuttaget frin jord- och skogsbruk frin dagens 80 TWh (inkl returlutar) till 
168-217 TWh (inkl fallande GROT, intensivodlad GROT, energiskog, rorflen, 
halm samt frigjord lignin och bark enligt KAM-resultat). 

Enligt ytterligare en annan studie av Borjesson, Gustavsson, Christensson och 
Linder skulle den svenska biobransletillgingen kunna okas avsevart med nya 
produktionsmetoder sisom optimerad godsling. Sveriges totala 
biobranslepotential, inklusive returlutar, skulle d i  bli omkring 230 TWh/&- vilket 
motsvarar niira halften av landets energitillforsel. 

Okad tillgang pa biobransle genom effektivisering 
Genom inforandet av lingsiktiga avtal och aven genom itgiirder som ej initieras 
av eventuella avtal forvantas biobransle kunna fristallas frin industrin. Det iir frin 
de helt dominerande anvandarna av biobransle (travaruindustrin och massa- och 
pappersindustrin) som detta biobransle fristalls. Dessa tvi branscher st&- for 97 % 
av industrins anvandning av biobransle, vilken enligt Energimyndighetens 
scenario for i r  2010 forvantas vara 60,3 TWh. Den mangd biobransle som 
teoretiskt kan fristallas motsvarar p i  10-irs sikt den totala anvandningen av bi- 
produkter (framst bark) i massa- och pappersindustrin samt i travaruindustrin. 
Fristallande av biobransle i form av lignin bedoms inte kunna genomforas i denna 
period. 

Biprodukterna frin skogsindustrin anvands som bransle i travaruindustrin och 
massa- och pappersindustrin. Enligt "Energilaget i siffror" (Energimyndigheten) 
anvandes 9,7 TWh i travaruindustrin och 6,9 TWh i massa- och pappersindustrin 
i r  1997. Total biobransleanvandning anges till 53,s TWh7. Den totala 
anvandningen av biprodukter i dessa branscher iir siledes 15,6 TWh, vilket 
overensstammer med uppskattningarna av tillgingen. Denna iir mellan 15 och 
18 T W i r  p i  kort sikt 

Den ovre gransen for att spara biobransle i massa- och pappersindustrin motsvaras 
av att all anvandning av biprodukter sparas, d v s. 6,9 TWh/&-. Enligt MISTRA- 
KAMprojektet finns det forutsattningar for att minska viirmebehovet i kemiska 
massabruk avsevart och darigenom minska bide fossil- och biobransle- 
anvandningen. Den del av detta som avser kemiska avsalumassabruk (ca halften) 
ar grundligt studerad i MISTRA-KAM projektet. Den nivi for besparings- 
potentialen som redovisas iir baserad p i  att de idag anvanda basta teknikerna 

Notera att denna anviindning inte overensstiimmer med vad som anges i Energimyndighetens 7 

redovisning i Klimatkommittkns underlag for Ar 1997. I rapporten anges massa- och 
pappersindustrins anvandning till 40,3 TWh vara returlutar st& for 36 TWh och biprodukter 
sdedes for 4,3 TWh. Travaruindustrins anviindning anges till 9,7 TWh och den totala 
anviindningen i industrin till 51,5 TWh. 
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infors i alla kemiska avsalubruk. Denna nivi motsvarar att cirka 2,6 TWMk 
biprodukter kan fristallas i massa- och pappersindustrin. 

Mojlig kortsiktig besparingspotential i massa- och pappersindustrin ligger siledes 
i intervallet 2,6 - 6,9 TWh/k. P i  ling sikt, d i  aven mojligheten att fristalla lignin 
inkluderas, iir potentialen betydligt storre. Enligt KAM-programmet iir den totala 
potentialen frin kemisk massa- och pappersindustri d i  15-23 T W k ,  beroende 
p i  hur lingt man antar att processerna integreras energimassigt. 

I travaruindustrin iir en realistisk effektiviseringspotential mellan 15 och 30 % 
med hansyn tagen till trenden mot torkning till hogre torrhalter. I absoluta siffror 
motsvarar detta mellan 1,5 och 3 TWh/k. 

Forutom dessa omriden tillkommer en viss potential genom mojlig effektivisering 
i branslekonverterade anlaggningar. Dessa anlaggningar som i en forsta omging 
har genomfort konvertering till biobransle kan naturligtvis aven i ett senare skede 
effektivisera energiforbrukningen vilket medfor att biobransle fristalls. 

Sammanlagt iir diirfor potentialen att fristalla skogsindustrins biprodukter mellan 
4 och 10 TWh/k, p i  kort sikt (10 k) och 16-25 T W i r  p i  ling sikt (ca 20 k). 
Ca halften av denna potential bedoms komma att utnyttjas internt inom branschen 
for okad produktion och foradling. Netto bedoms alltsi fristallas ca 10 TWh som 
bransle eller en kombination av el och bransle. 

Detta iir en avsevard potential som normalt inte funnits med i "officiella" 
sammanstallningar, forutom i Miljomilskommitt6ns rapport. En stor del av 
potentialen iir dock i form av lignin. Ett omfattande arbete p i g k  i KAM- 
programmet for att studera hur ligninuttag kan goras tekniskt och processmassigt 
samt vilka energikonsekvenserna blir. Lignin iir svavelhaltigt och bor diirfor i 
forsta hand anvandas i storre anlaggningar, diir svavel kan hanteras p i  ett 
miljomassigt tillfredsstallande satt. En annan viktig friga for att utnyttja lignin ar 
dess pelleterbarhet och fortsatt studium av detta pigir. Vidare har en ny, alternativ 
massaprocess med svavelfri kokning tagits fram i Sverige (nyligen beviljat som 
EU-projekt). Svavelfritt lignin skulle kunna oka dess anvandningsmojligheter som 
bransle avseviirt. Ligninet kan naturligtvis ocksi i framtiden utnyttjas internt for 
okad elproduktion genom svartlutsforgasning. Dar kan svavelproblematiken 
hanteras utan svkigheter. 

Sammanfattning av potential for tillgangar och for 
anvandning av biobransle 
Sammanfattningsvis foljer av ovanstiende for tillghgssidan: 

-Totala tillgingen p i  skogsbranslen iir cirka 80 TWh till en kostnad under 
108 kr/MWh, cirka 90 TWh under 115 kr/MWh och uppemot cirka 100 TWh/k- 
dock till vasentligt hogre kostnader. 
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-Till detta kommer avfall och torv om ca 10 TWMk. 
-Pi ling sikt finns en mer spekulativ ytterligare potential p i  30 - 80 TWh i 
jordbruks- och energigrodor samt GROT frin intensivodlad skog. 
Den totala potentialen av tillgangligt biobransle skulle siledes ligga p i  mellan 130 
och 190 TWMk (exklusive massaindustrins interna returlutar om ca 40 TWh). 
Dikutover finns en potential i massa- och pappersindustrin att genom 
energieffektivisering fristalla biprodukter i form av bark, spin, e t c p i  mellan 4 
och 10 TWMk i ett 10-ksperspektiv och uppemot 15-25 TWh i ett langre 
perspektiv. 

P i  anvandningssidan kan resonemangen och bedomningarna enligt foregiende 
kapitel summeras till foljande potential p i  ling sikt (>lo k): 

Potential for avsattning av biobransle 

lndustrin Bostader och Fjarrvarme Elproduktion 
service 

I siffror: 

Industrin 51.5 60.3 70.3 
Bostader och service 11.2 11.2 26.4 
Fjiirrviirme 23.7 30.8 52.0 
Elproduktion 3.7 6.2 35.2 

Antag anden: 
- Industrins anvandning okad med 10 TWh. Detta motsvarar halften av 
fossilanvandningen i industrin exklusive "jiirn och stil-", "massa och papper-" 
samt "travaruindustrin". 
- Bostader och service. Olja och el i smihus samt olja i flerbostadshus ersatts med 
biobransle och fjiirrviirme. Biobransleanvandningen okad med 15.2 TWh. 

STEM 1997 STEM 2010 Syntesrapport(1Ang sikt) 

90.1 108.5 183.9 
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- Fjiirrviirmeanvandningen okad inom sektorn bostader och service. All 
varmeproduktion i fjarrviirmesystemen antas ske med biobransle och spillvarme. 
Biobransleanvandningen okad med 21,2 TWh. 
- Okningen i elproduktion beror p i  okad kraftviirme i fjarrviirmesystemen. Bland 
annat utnyttjas varmeunderlaget som motsvarar dagens viirmepumpar for 
kraftviirme. Dagens kraftproduktion, som till stor del iir kolbaserad, ersatts ocksii 
med biobransle. Alfa=l (forgasning+IGCC) antas galla for all biokraftviirme. 
(Genomsnitt i dagens system iir alfa=0.34). 

56 



Var anvands biobranslen bast? 
Diskussion kring prioritering och 
systemaspe kter 

IVA-studien 2001 - substitution av fossila branslen i 
prioritetsordning 
En intressant ansats som gjorts att i prioritetsordning substituera fossila med 
biobranslen for att uppni C02-reduktion till lagsta kostnad iir den s k IVA-studien 
frin 2001 "Biobransle frin skogen. En studie av miljokonsekvenser och ekonomi 
for olika energislag". Ett anta1 antaganden gors i denna studie som har betydelse 
for resultatet och som darfor behover diskuteras. Vi vi11 diirfor ta denna studie 
som exempel och som utgingspunkt for en diskussion kring just prioritering i ett 
overgripande systemperspektiv for att diirmed peka p i  angelagna framtida 
forskningsbehov. 

IVA-studien sammanfattas i korthet enligt foljande: 

"Anvandningen av biobranslen har okat kraftigt i Sverige - med cirka 30 
terawattimmar under 1990-talet. O m  mangden skogsbranslen okar lika 
mycket till fram till iir 2010 kan utslappen av koldioxid minska med mer an 
15 miljoner ton per iir. Det motsvarar en fjardedel av de samlade svenska 
koldioxidutslappen. Huvuddelen av utslappsminskningen skulle dock ske i 
andra lander genom att mindre el behover produceras i koleldade krafiverk 
dar. 

Studien redogor fo r  kostnaderna per ton minskade koldioxidutslapp for  olika 
anvandningar. Det ar billigt att anvanda skogsbransle i stallet f o r  elpannor 
och som ersattning fo r  olja och kol f o r  fjarwarme och elproduktion. Dyrast 
ar att gora drivmedel av skogsbransle. 

Problemet ar att dagens styrmedel inte ger ekonomiska skal att fullt ut 
utnyttja mojligheterna att minska utslappen. Hur siidana ekonomiska 
signaler skulle kunna iistadkommas diskuteras kortfattat. 

Slutsatsen ar att svenskt skogsbransle kan anvandas fo r  att avsevart minska 
koldioxidutslappen i Europa, under forutsattning att styrmedlen 
harmoniseras inom EU" 

Som utgingspunkt for vir diskussion tar vi ett av berikningsfallen diir det antas 
att elutbytet med resten av Nordeuropa inte moter nigra hinder och 
kraftviirmeverk byggs med hog el-verkningsgrad. 

57 



En av slutsatserna iir att alla de 30 TWh biobransle utover dagens, som man skulle 
placera i studien kan anvandas for att reducera koldioxid till betydigt lagre 
kostnad an dagens koldioxidskatter - i den svenska uppvarmningssektorn - 
f n 530 SEWt. 

Ett annat exempel 

Delvis liknande - men inte riktigt samma - resultat kommer Gustavsson och 
Karlsson till i sina analyser (s 27ff), som pekar p i  att en lingsiktig strategi for att 
istadkomma en omfattade kostnads- och resurseffektiv reduktion av 
koldioxidutslappen inom el- och varmesektorn med biobranslen forefaller vara 
-att bygga ut fjiimiirmen s i  lingt det ar teknisktlekonomiskt mojligt (kostnader 
for distribution ar styrande hiir) 
-att basera fj iirrviirmeproduktionen p i  biobransleeldade kraftviirmeanlaggningar, 
gama med hogt elutbyte och 
-att utanfor omriden lampade for fjiimarme anvanda viirmepumpar for 
uppviirmning d i  lamplig viirmekalla finns att tillgi, annars pellets. 
Flera tidigare studier pekar p i  att biobranslen anvands mer effektivt inom el- och 
viirmesektorerna an inom transportsektorn, liksom IVA-studien. 

Nagra metodreflexioner kring IVA-studien 
Hur biobranslen p i  basta satt kan anvandas for att minska anvandningen av fossila 
branslen ar komplext att analysera. Tillgingen p i  olika biobranslen och diirmed 
utbudskurvans utseende piverkar sjalvfallet analysen men detta diskuterats inte 
hiir. Nigra generella reflektioner forefaller dock vara mojliga att gora. 

58 



IVA-studien har utgitt frin hur 30 TWh skogsbransle p i  basta kan anvandas &- 
2010 i det svenska energisystemet for att minska utslappen av koldioxid utan att 
aventyra andra miljomil. Vald frigestallning styr analysen och svaren. Men redan 
en sidan forhillandevis val avgransad frigestallning iir komplex att analysera och 
gjorda antaganden piverkar kraftig utfallet av analysen. Samtidigt iir det inte givet 
vilka forutsattningar och antaganden som iir mest relevanta att valja. Vald metodik 
for analysen och vilka system som ing&- i analysen, i vilken utstrackning energi- 
marknader kommer att integreras, valda referenssystem och tidsperspektiv ar 
exempel p i  viktiga forutsattningar som styr utfallet. Antaganden om hur andra 
delar av energisystem utvecklas, t ex de fossila, som inte iir direkt kopplade till 
nyttjandet av bioenergi, kan ocksi ha betydelse. Gors inte sidana antaganden 
explicit iir det troligt att dagens situation implicit har forutsatts. 

Aven valda tidsperspektiv har stor betydelse for analysen. Dagens energisystem 
och forutsattningar kan vasentligt forandras under den linga livslangd som 
karakteriserar energianlaggningar. Energianlaggningar som iir under planering 
idag for att uppforas om nigra i r  kommer kanske att nyttjas fram till &- 2040- 
2050. Dagens marginalproduktion av el i norra Europa med kolkondens- 
anlaggningar kommer troligtvis att ersattas av andra system under denna 
tidsperiod. Bland annat beroende p i  hur tekniken och behovet av att minska 
utslappen av koldioxid utvecklas kan naturgaseldade kondensanlaggningar 
komma att utgora marginalproduktion, eventuellt i kombination med koldioxid- 
separering. Sidana systemforandringar piverkar ocksi energianvandningen och 
hur andra fornybara energisystem som vindkraft och solcellsteknik kan komma att 
nyttjas i framtiden. Detta innebiir att nyttjandet av biobransle behover forstis i 
kontexten av hur de totala energisystemen utvecklas. 

Dagens fossila energianvandning iir beroende av gjorda investeringar i fossil 
teknik. Sidana investeringar iir ocksi ofta gjorda i en annan systemkontext an vad 
som galler idag. Vid jamforelser av till exempel biobaserade uppvarmningssystem 
med elbaserade system diir elen produceras i kolkondensanlaggningar, blir svaret 
annorlunda an om en jamforelse gors med oljeeldade pannor. Det framg&- tydligt i 
redovisad IVA-studie diir kostnaden for att minska utslappen av koldioxid, genom 
att ersatta elpannor i villor med pelletpannor, iir ungef& 50 SEK per ton minskat 
C 0 2  utslapp. Motsvarande kostnad ar ungef& tio ginger storre om pelletpannor 
jamfors med nya oljepannor. Det innerbar att pelletpannorna blir tio ginger 
mindre effektiva vid jamforelse med oljepannor. Samma monster galler for pellet- 
pannor i flerbostadshus. En forandring av fossila system i kombination med en 
okad anvandning av bioenergi kan siledes vara betydligt mer optimalt an enbart 
investeringar i bioenergisystem. Det ar ocksi mojligt att valja fler olika bioenergi- 
system. Ett alternativ till pelletpannor kan vara biobranslebaserade fjiimiirrne- 
system. Ny distribuerad, smiskalig energiteknik till exempel inom kraftvarme- 
omridet skulle ocksi kunna piverka utfallet for analyserna. 

Huruvida kraftviirmeverk med hog elverkningsgrad kommer att byggas beror 
bland av hur producerad el viirderas. Men ocksi om och hur merviirdet av 
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kraftviirmeproduktion, jamfort med separat produktion, allokeras mellan 
producerad el och viirme. Behov att gora allokering mellan el och viirme kan 
finnas av olika anledningar, till exempel for att uppskatta viirdet av sam- 
producerad el eller viirme i samband med investeringsbeslut. En mojlig allokering 
ar att tillskriva elproduktionen hela vinsten med kraftvarmeproduktionen genom 
att kreditera separat viirmeproduktion till kraftviirmeproduktionen. Hela vinsten 
med kraftvarmeproduktion kan i andra sidan tillskrivas viirmeproduktionen 
genom att kreditera separat elproduktion till kraftviirmeproduktionen. Detta ar 
relevant om varmesankor iir en bristvara. D i  finns ocksi en iterkoppling att oka 
omfattningen av varmesankor eftersom lonsamheten att exempelvis expandera 
fjikrviirmesystem okar. I ovan redovisad IVA-figur har merviirdet av kraftviirme- 
produktionen tillskrivits elproduktionen och inte viirmeproduktion. Hur olika 
antaganden om allokering styr utbyggnaden av samproducerad el och hur sidana 
principer i praktiken kan komma att tillampas samt om mer objektiva metoder kan 
utvecklas forefaller vara intressant att studera. 

De rumsliga begransningarna att nyttja biobranslen forefaller inte vara avgorande 
utan en okad internationell handel med biobranslen iir fullt mojligt. Det innebiir att 
svenska biobranslen mycket val kan nyttjas mer optimalt utanfor Sverige vilket 
ocksi pipekas i IVA-studien. Detta talar for att okad kunskap behovs om hur 
Sveriges produktion och anvandning av biobranslen piverkas om omfattade 
internationell handel med biobranslen vaxer fram. 

Val av referenssystem och resurseffektivitetsmatt 
Niir system jamfors iir det avgorande att valja samma referensenhet och samma 
systemgranser i tid och rum for jamforelsen. En rumslig avgransning som utgk 
frin naturresursen och foljer hela kedjor till och med den slutliga anvandningen 
medfor att suboptimeringar i delar av en energikedja kan undvikas. Det iir 
fordelaktigt att valja referensenheten s i  att allokering undviks eftersom ingen 
objektiv metod finns for allokering. Ett lingsikt perspektiv behovs ofta eftersom 
nya energisystem tar tid att implementera och eftersom de har ling livslangd. Att 
hilla isiir olika tidsperspektiv iir viktigt och att peka p i  hur kortsiktiga 
forandringar kan piverka lingsiktiga. Blandas tidsperspektiven kan system med 
helt skilda kontexter bli jamforda liksom att forildrad teknik kan blandas med 
morgondagens teknik. 

Resurs- och kostnadseffektiva fossilbranslebaserade system som referens iir 
rimliga att forutsatta vid nyinvesteringar. Valjs dagens anvanda fossila system 
som referens, blir det systemet styrande med teknik som kan vara forildrad. Som 
exempel kan - beroende p i  forutsattningar - en sidan lingsiktig referens vara 
naturgaskombi med C02-separering. Att konstruera en verklighetstrogen 
referensnivi iir dock inneboende komplext. Detta beror p i  att det iir svkt att 
definiera vad som skulle ha hant om man inte hade genomfort ett bioenergi- 
projekt. Svkigheter att avgransa piverkan eller utebliven piverkan frin ett projekt 
i tid och rum komplicerar ytterligare konstruktionen av en verklighetstrogen 
referens. 
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En integration av elmarknader i norra Europa med fortsatt behov av 
kondensproducerad elektricitet medfor att ett effektivt nyttjade av varmesankor iir 
fordelaktigt. Detta eftersom samproduktion av nyttigheter som el och viirme oftast 
kan ske mer effektivt an vid separat produktion. Ett sidant antagande har diirfor 
stor betydelse for utformning av samproduktionssystem. Konkurrensen om 
varmesankor kan ocksi oka eftersom produktionen av foradlade biobranslen 
sisom drivmedel forvantas oka mangden spillviirme. 

Flera parametrar behovs siiledes fo r  att bedoma hur eflektivt biobranslen minskar 
utslappen av vaxthusgaser. Nedanstiiende b r a  parametrar forefaller vara 
centrala fo r  siidana bedomningar: 

Emissionseffektivitet: det vi11 saga stor reduktion av vaxthusgaser per 
levererad mangd energi (kg CO2red/MWhel, vLme ). 
Kostnadseffektivitet: det vi11 saga lig kostnad for att reducera utslappen av 
vaxthusgaser (SEKkg C02red). 
Resurseffektivitet: (biobransleeffektiv) det vi11 saga stor reduktion av 
vaxthusgaser per insatt enhet biobransle (kg CO2redlMWhbr&sle). 
Spillvarmeeffektivitet: det vi11 saga hogt (e1)utbyte per producerad enhet 
viirme (MWhelMWhvLme). 

En sammanvagd bedomning av dessa effektivitetsmitt behovs - forutom rena 
produktionskostnaden (SEWMWh) - for att man ska kunna gora en allsidig 
bedomning. 

Fors knings behov 
Mot denna bakgrund iir det uppenbart att det behovs okad kunskap om hur 
produktion, foradling och anvandning av biobranslen kan utformas optimalt for att 
direkt eller indirekt ersatta fossila branslen i olika tidsperspektiv som en funktion 
av olika biobranslepotentialer. Olika systems skalegenskaper iir viktiga att beakta 
liksom hur en okad energieffektivitet i den slutliga anvandningen kan piverka 
utformningen. Andra parametrar att beakta iir hur sidana system dynamiskt kan 
implementeras med hansyn tagen till mojliga styrmedel, acceptans, regional 
utveckling, etc. Detta siirskilt i en kontext av mer internationellt integrerade 
energimarknader diir energisystem med liga utslapp av vaxthusgaser viirderas 
hogre an idag. 
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Erfarenheter fr&n programmets 
genomforande 

Behov av syntes i programmet 
Programmet lockade en rad bra ansokningar genom det oppna ansoknings- 
forfarandet d a  forskare erbjods komma in med forskningsforslag inom ramen for 
programmet. Ett flertal ansokningar som var av programoverskridande natur 
(vilket i sig var bra!) rekommenderades vidare till andra forskningsprogram. 
Programstyrelsen (PS) borde dock tidigt definierat och kommunicerat PS 's syn p i  
systemfrigorna redan i samband med infordran av forslag frin forskarna. PS 
kunde ocksi ha understrukit betydelsen av systemavgransningar, tidsperspektiv, 
etc vid genomforandet av systemstudier. 

En lardom ar att PS tydligare borde ha insett behovet av samverkan mellan 
forskargrupperna inom forskningsprogrammet. PS och Energimyndigheten sokte 
p i  flera satt stimulera till samverkan inom programmet bl a genom program- 
konferenser med underhandsrapporteringar, diskussioner och PS-moten i direkt 
anslutning till dessa. I efterhand ser vi att detta inte var tillrackligt. 

Det finns exempel frin andra forskningsprogram (bl a KAM och Program 
Energisystem) d a  man mer aktivt avsatt resurser (uppemot 10 %) for syntesarbete 
for att battre mojliggora integration och korsbefruktning mellan projekten, vilket 
ar av saskild betydelse vid systemstudier. Erfarna seniorforskare och konsulter 
har engagerats for att gora overgripande konsekvensbedomningar och stimulera 
de enskilda projekten och hela programmet att sattas in i ett storre sammanhang 
med annan forskning och teknikutveckling. En del av syntesarbetet kan ocksi vara 
att diskutera fram gemensamma referenser som kan vara viktiga for att gora olika 
analyser och resultat jamforbara. 

V k a  generella slutsatser mynnar i nasta kapitel i sammanfattande formuleringar 
av fortsatta forskningsbehov inriktat p i  systemforskning. David ser vi det som 
angelaget att battre an i det hittillsvarande programmet definiera inneborden av 
systemperspektiv samt att knyta an till andra pigiende systemstudier inom 
bioenergiomridet. 

Nedan redovisas kortfattat nigra relevanta forskningsprogram som vi beaktat i 
denna syntesrapport och som vi anser att Energimyndigheten framgent bor beakta 
nar det galler samordning och samverkan av fortsatta forskningsinsatser. Att gora 
en mer omfattande survey av samtliga sidana program har inte rymts inom ramen 
for detta arbete. 
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Nagra andra program av relevans for fortsattningen 

Program Energisystem 

Program Energisystem ar en nationell forskarskola med deltagare frin LiTH, 
KTH, CTH och UU. Sedan januari 2001 finansieras den till stor del av STEM. 
Den har tre konsortier: huset som energisystem, lokala och regionala system samt 
industriella system. Ett av forskningsomridena iir rationell framtida anvandning 
av biobransle. Inom detta omride pig&- itminstone 4 storre projekt. Dessa ar: 

Biobranslen frin traindustrin - potential for systemeffektivisering 
industriellt och regionalt. 

Biobransle for kraftviirme i kommunala, regionala och industriella 
energis ystem. 

Massa- och pappersindustrin i relation till krav p i  minskade C02-utslapp. 

Mojligheter till energieffektivisering i massa- och pappersindustrin genom 
processintegration och strategiskt beslutsfattande - fallstudie vid Stora 
Skoghall. 

Mojligheter till kombinat mellan massa- och pappersindustrin och 
processer for biobransleforadling. 

Nordleden 

Nordleden iir ett nordiskt forskningsprojekt som beror det nordiska 
(nordeuropeiska) energisystemets utveckling p i  cirka 50 &-s sikt. Det drivs av 
avdelningen for energisystemteknik p i  CTH. 

I Nordleden 1 (avslutat i r  2000) utvecklades scenarier for Nordens energisystem 
och en nordisk MARKAL-modell. Fokus for denna studie var anvandningen av 
ledningsburna energibiirare,d v s el, fjiirrviirme och naturgas, samt handel over 
granserna med dessa och eventuella utslappsratter for CO2. 

Nordleden 2 ar en fortsattning, i vilken systemgranserna och forskningsfrigorna 
utvidgats. Anvandningen av bioenergi lyfts fram som en viktig del (till exempel 
deltar nu SVEBIO i referensgrupp och som delfinansiiir). Den okade fokuseringen 
p i  biobransle har bland annat resulterat i ett gemensamt projekt diir konkurrens- 
situationen mellan avfall, biobransle och naturgas i fjarrviirmesystemen studeras. 

Ovriga program 

Energimyndigheten har beskrivit samtliga programsatsningar p i  energiforskning, 
energiteknikstod och introduktion av ny energiteknik for perioden 1998-2004. 
(Energimyndigheten, Fornybar energi idag och om ti0 &-, bilagor, 2001). For varje 
forskningsprogram beskrivs finansiell omfattning, mil, prestationer och effekter. 
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Ett flertal forskningsprogram har tydliga beroringspunkter med Systemstudier 
bioenergi. 

Programmet Allmanna energisystemstudier (AES) har som mil p i  langre sikt 
att beskriva och forklara samband mellan energi, miljo, teknisk utveckling och 
ekonomisk tillvaxt. 

Nationellt forsknings- och utvecklingsprogram inriktat p i  klimatpolitiska 
frigor har som mil p i  langre sikt att bygga upp svensk forskningskompetens p i  
det klimatpolitiska omridet med tonvikt p i  flexibla mekanismer. 

Nordiskt energiforskningsprogram har som mil p i  langre sikt att starka 
grundkompetensen inom utvalda energirelaterade omriden i norden. Sju 
fackomriden bedrivs, till exempel bioenergiprocesser, energi och samhalle, 
energiflexibla viirmesystem, forbranning av biomassa. 

Fasta branslen frin jordbruksmark har som mil p i  langre sikt att losa 
biologiska och odlingstekniska problem som hindar en okad produktion av 
biobransle p i  jordbruksmark. Projekten spanner over ett stort omride och 
omfattar ocksi systemstudier. 

Kolbalanser har som mil p i  langre sikt att ta fram kunskap om skogens 
kolbalanser som mojliggor att skogsektorn kan anvandas som ett effektivt medel 
for att minska nettoutslappen av koldioxid. Inkluderat iir skogsbransle och 
skogsprodukter. 

Biobransle och miljon har som mil p i  langre sikt, i sina tvi delprogram, att 
skapa underlag for lingsiktig uthillig produktion av skogsbransle med hansyn 
tagen till ekologi, ekonomi och teknik. Samt att ta fram kunskap om praktiskt och 
ekonomiskt fungerande system for primiir produktion av biobransle frin skog och 
jordbruk. 

Etanolproduktion frin skogsrivara har som mil inom programperioden att 
demonstrera etanolframstallning i stor skala. 

Massa- och pappersteknisk forskning vid STFI har som mil p i  langre sikt att 
effektivisera skogsindustrins energianvandning. 

Utslapp och luftkvalitet har som mil p i  langre sikt att uppfylla miljomil och 
samtidigt bidra till att anvandningen av fornybara branslen okar. 

Smiskalig forbranning av biobranslen inklusive lagring och distribution har 
som mil p i  langre sikt att bidra till en okad anvandning av bioenergi p i  bekostnad 
av el och olja, att basta teknik efterfrigas samt att utslappen frin och 
verkningsgraden for smiskalig forbranning per energienhet successivt narmar sig 
dem frin storskaliga system. Forskare och institutioner iir engagerade i 
programmen och projektbeskrivningar finns i minga fall foredomligt redovisade 
p i  energimyndighetens hemsida. 
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In tern at ion el It 

Sverige har en ledande stallning inom bioenergi systemforskning i Europa. Andra 
lander i Europa med omfattande systemforskning inom omridet ar Finland (till 
exempel VTT) och Osterrike (till exempel Joanneum Research). Internationellt 
samarbete, diir svenska forskare iir val representerade, bedrivs till exempel inom 
IEA Bioenergy Agreement och Cost-program. Inom IEA Bioenergy Agreement, 
Task 38/Greenhouse Gas Balances of Biomass and Bioenergy Systems och Cost 
21 Contribution of Forests and Forestry to the Mitigation of Greenhouse Effects 
finns systemforskning tydligt representerad. Denna starka stallning inom omridet 
torde ge goda mojligheter inom EU’s kommande ramprogram. 
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Hur kan vi gii vidare? - Nya perspektiv 
och forskningsbehov 

Nya perspektiv under senare ar 
Jamfort med den ursprungliga programsynen har under de senaste &-en skett 
perspektivforskjutningar som fortjanar att tydliggoras eftersom de piverkar 
formuleringen av det fortsatta forskningsbehovet. Nigra viktiga sidana som nu 
finns p i  den "offentliga agendan" iir: 

-C02-perspektivet har fitt en annan och okad tyngd genom Kyoto-avtal 
innebiirande forpliktigande itaganden. Detta leder till att behovet okar av konkreta 
analyser av forutsattningar, mojligheter och effekter av olika politiska styrmedel 
for att n i  de uppsatta milen. 

-Biobranslen har overgitt frin att snavt ses som en begransad "inhemsk tillging" 
till att ses som en basenergiresurs och en internationell handels- och exportvara 
med en potential framfor allt i form av foradlade branslen eller t o m bio-el. 

-1nsikten har okat om behovet och vikten av stabila, lingsiktiga "spelregler" 
framfor allt for industrin och nya former av styrmedel iir under utveckling sisom 
"grona" el-certifikat och lingsiktiga avtal mellan staten och industrin (LTA). 

-Samhallets energisystem blir alltmer integrerade. Kombination av industriellt 
spillviirme och fjiirrviirme iir ett exempel. Nar fabriker overg&- frin att vara 
nettoimportorer till nettoexportorer av energi forandras fokus och villkor. Det 
okade intresset for outsourcing av fastbransleanlaggningar till energibolag iir ett 
uttryck for detta. 

-C02-separation och -1agring har overgitt frin att diskuteras bara som en 
"forskningsfriga" till att bli ett reellt tankbart alternativ som bl a reser frigan om i 
vilka fall fossila system kan vara effektivare an biobranslesystem. 

Fors knings behov 
Som framgitt ovan har resultaten frin detta program och samspelet med andra 
program lett till okad kunskap om systemfrigor p i  olika nivier for biobransle- 
uttag, -foradling, -bantering, och -anvandning. De har ocksi i hog grad pekat p i  
behovet av fortsatt systeminriktad forskning inom biobransleomridet. Vidare har 
arbetet pivisat ett behov av battre samordning och samspel mellan de olika 
program som hanterar dessa frigestallningar. 
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Nedan har gjorts en sammanstallning av de omriden diir det enligt v&- uppfattning 
fordras fortsatt forskning. Beroende p i  de komplexa frigestallningarna iir det 
viktigt att forskningsaktiviteter pig&- parallellt p i  olika aggregationsnivier och att 
"iterationer" genomfors mellan nivierna. Kunskapsoverforing mellan olika 
aktiviteter och program blir darfor allt viktigare, liksom behovet av syntes- 
aktiviteter. 

Nedanstiende omriden kan lampligen samordnas i ett nytt forskningsprogram. 

Som diskuterats tidigare pig&- redan aktiviteter inom flera av dem i andra 
program. En tydlig definition av ansvarsomridet for det nya programmet och hur 
samordning med andra program och syntesverksamhet skall genomforas bor 
darfor utarbetas vid Energimyndigheten. 

Viktiga f ors kn ingsom rdden 

Vissa av nedan angivna forskningsomriden finns redan adresserade inom andra 
forskningsprogram men vi vi11 siirskilt understryka dessa omriden sisom 
angelagna ur systemperspektiv: 

S ystemkunskap om hur produktion, foradling och anvandning av biobranslen 
kan utformas optimalt for att direkt eller indirekt ersatta fossila branslen med 
beaktande av 
-olika tidsperspektiv 
-olika systems skalegenskaper 
-okad energieffektivitet i den slutliga anvandningen 
-implementering och mojliga styrmedel, acceptans, regional utveckling, etc. 
Detta siirskilt i en kontext av mer internationellt integrerade energimarknader 
dar energisystem med liga utslapp av vaxthusgaser viirderas hogre an idag. 

Viirmesankor/fj arrviirme i kombination kraftvarme kontra annan elproduktion 
i perspektivet "bortom" 10 ir, d v s villkoren for lingsiktig fornyelse i ljuset 
av teknologiutveckling, marknadens oppnare granser, ekonomiska och 
politiska styrmedel 

Fortsatt energieffektivisering i industrin, framforallt massa- och 
pappersindustrin med sina unika mojligheter att samtidigt utgora 
"energikombinat" med mojligheter till processintegration, biobransleforadling 
och framgent C02-separering i storre anlaggningar. 

Hur lingt ar det rimligt att driva foradling av biobranslen i olika kontexter 
med hansyn till de olika resurseffektivitetsmitten och andra alternativ? 

Skalfaktorernas betydelse i olika fall. Stora resp. smi system och deras 
inbordes kopplingar. "Typiska" systemegenskaper hos de overgripande 
systemen, undvikande av suboptimeringar, systemens flexibilitet och 
robusthet. 
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Ny distribuerad, smiskalig energiteknik. Vad oppnar teknikgenombrott hiir for 
mojligheter? 

Internationell handel med biobranslen. Stora potentialer finns bide p i  utbuds- 
och efterfrigesidan. Vilka regioner iir presumtiva kopare respektive saljare? 
Volymer, kostnader och tankbara priser? Vilken drivkraft utgor Kyoto- 
protokollet och hur piverkar flexibla mekanismer handeln, som till exempel 
handel med biobranslen kontra handel med utslappsrattigheter? Hur kan detta 
tankas piverka Sverige? 

Transport- och hanteringskostnadernas betydelse for pelletstransporter inom 
Europa. Energiitgingen for aven lingvaga transporter av biobransle inom 
Europa ar normalt bara av storleksordningen 3-4% av biobranslets 
energiinnehill men kostnadsrelationen kan vara avseviirt storre. 

Identifiering och analys av metodik (mitt, nyckeltal, e t c) for prioritering av 
bioenergisystem relaterat till andra, framst fossila, energisystem. Hur kan 
tillampning av utvecklad metodik ge insikter om hur olika bioenergisystem 
kan prioriteras i olika kontexter? Analys av dagens styrmedel i ljuset av 
utvecklad metodik och behov av forandradehya styrmedel och deras 
utformning. 

S ystemforskning rorande implementering och styrmedel, bl a fordjupade 
analyser av olika administrativa, ekonomiska och semi-ekonomiska styrmedel. 
Samhallsekonomiska systemstudier. 

Forskning om institutionella och sociala system som hinder och som 
mojligheter. 

0 C02-separation och -1agring. Hur biobransleanvandningen prioriteras om 
C 0 2  separeras i fossila system och i forlangningen aven storskaliga 
biobransleanlaggningar ? 

Nagra tankar om nya grepp och ansatser 
Hur kan man garantera stimulans till unika idker och till mingfald samtidigt 
med effektivare samverkan mellan och t o m styrning av program? 

Oberoende program eller forskningsfinansiering av olika karaktiir kan finnas 
parallellt. Man bor d i  skilja p i  samverkan/samordning innan start av program 
och under forskningsfasen. 

Vissa kan vara vasentligt mer milstyrda med t ex ett "interaktivt vetenskapligt 
rid" som definierar ramar, referenser mm och bide styr arbetet och stimulerar 
forskarutbyte bl a genom ett lopande syntesarbete och aktiv samverkan med 
andra program. Fokus kan vara av olika karaktar, t ex inriktat p i  en 
produktlprocess (ex KAM), eller en typ av rivara (skogsbranslen), en ny 

69 



teknologi, substitut och flexibilitet, miljo och halsa, styrmedel och styrbarhet, 
e t c. 

Andra kan ha en vasentligt friare och oppnare form diir kraven vasentligen 
stalls i termer av "att" inte "hur". 

Nya initiativ till kombinationer av former for "kunskapande-stod" - Forskning 
(enskilda forskare, forskningsprojektlprogram, forskningskluster etc), 
utvecklingsverksamhet, demonstration, samverkanskrav (t ex ett EU- 
kriterium) - nationellt och internationellt. 

Nigra mementon infor formandet av nya program kan d m i d  vara: 

- Att samarbeta kring overgripande forutsattningar och att satta in de enskilda 
forskningsprojekten i ett gemensamt overgripande sammanhang torde underlatta 
senare syntesarbete inom ett systemforskningsprogram. 

- Samtidigt iir mingfald och forstielse av olika perspektiv viktigt vid forskning 
liksom att olika uppfattningar kan vara en viktig drivkraft i forskning. Hur 
overgripande sammanhang och ramar definieras kan vara ett angelaget 
forskningsomride i sig sjalv med stor betydelse for resultatutfall. Ett kontinuerligt 
syntesarbete i dialog med projekten skulle dock kunna vara omsesidigt 
stimulerande for projekten och syntesen, samtidigt som forskarens integritet miste 
vara sakerstalld (bland annat eftersom ny kunskap, som ifrigasatter etablerad 
kunskap, ofta vacker motreaktioner). 

- Viirdet av en overgripande samordning torde ocksi variera med olika 
projekts/programs karaktiir (projektlprogram val avgransande och av 
utvecklingskaraktiir torde vara mer lampade for samordning an komplexa 
forskningsprogram). 
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Appendix 1 

Systemstudier Bioenergi - Sammanstallning av 
slutrapporter fran programmets projekt 
Projekt-nr 

10945 

12321 

12440 

10935 

10934 

10946 

10938 

12323 

10939 

Forfattare 

D Glode, 
SkogForsk 

R Jirjis, 
B Nordkn, 
SkogForsk 

M Thor, 
J Filipsson, 
G Andersson, 
S Jacobson, 
S Mattson, 
B Nordkn, 
SkogForsk 

JE Liss, 
Hogskolan,Dal 
ama 

I Nystrom, 
D Cornland, 
CTH 

H Eriksson, 
CTH 

A Isaksson, 
J Yan; 
V Martin, 
KTH 

M Pettersson, 
S Larsson; 
SLU, Umea 

P Lehtikangas, 
R Jirjis, 
SLU,Uppsala 

Titel 

Rlvaror/tillforsel 

Integrerad skord av GROT och gagnvirke 

Kvalitet och arbetsmiljoaspekter vid lagring och hantering 
av GROT-stockar 

1 .Teknik for barr- och risspridning 
2.System for skogsbransleuttag i slutavverkning 
3 .Avbarrning av skogsbransle -pilotstudie av akrtiv 
avbarrning av tradrester med skotargrip vid lastning 

S ystemstudier ungskogsbriinsle 

Anvandninglomvandling 

Biomassan i energisystyemet - En integrerad studie av 
skogen, skogsvaruindustrin och energisystemet 

Potential for okad elproduktion med svartlutsforgasning 

Studier av system for biobriinslebaserad produktion av el 
och foradlade briinslen i anslutning till skogsindustri 

Foradlade branslen 

Ravarans inverkan pa pelletskvaliten 

Kvalitet och hallbarhet hos pellets som funktion av ravara 
och tillverkningsmetod 
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10936 

10940 

10927 

10919 

12326 

10937 

1094 1 

10928 

R Olsson et al 
SLU,Umea 

A Karlsson 
L Gustavsson 
LTH, Lund 

G Forsberg, 
SLU,Uppsala 

S Bruhn-Tysk, 
LiU, Linkoping 

M Klintman, 
K MArtensson, 
M Johansson, 
MAH, Malmo 

R Briinnlund, 
M Ankarhem, 
M Sjostrom, 
PO Marklund, 
T Lundgren, 
UmU och SLU, 
Umea 

B Kristrom, 
A Sisask, 
R Briinnlund, 
T Lundgren, 
B Hillring,, 
0 Bergland, 
UmU och SLU, 
Umea 

F Bohlin, 
A Roos, 
SLU, Uppsala 

Systemstudier Bioenergi Norr 
E tapp 1 
EhPP 2 

Miljomassig anvandning 

Hur kan kostnader, miljobelastning och resursutnyttjande 
minimeras vid anviindande av bioenergi 

Analysis of Biomass Fncrpy Transport Chains Using I.ife 
Cycle Inventory Method 

Kvalitetshojning av ”Milj okonsekvensbeskrivningar” for 
biobranbsleeldade anlaggnigar 

Hinder och mojligheter for overghg till bioenergi for 
uppviirmning i enfamiljshus - en strategisk studie 

Samhallsekonomiska aspekter 

Samhallsekonomiska aterverkningar av foriindringar inom 
bioenergisy stemet 

Ett integrerat system for samhallsekonomiska analyser av 
bioenergifragor 

Transaktionskostnadsanalys av utbud och efterfragan pa 
tradbriinslen 
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