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Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett 

ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. 



www.svebio.se 

Växterna är naturens motor 

som ger  föda och energi till 

människor och djur. Bioenergi 

i kretslopp, är lika förnybart 

som vind och sol och vatten. 
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Bioenergy  
130,2 TWh; 

33,6% 

Oil 
 102,5 TWh; 

 26,4% 
Hydro power  

55,2 TWh; 
 14,2% 

Nuclear power  
57,8 TWh; 

 14,9% 

Coal   
18,7 TWh;  

4,8% 

Fossil gas  
9,7 TWh; 

 2,5% 

Wind power  
9 TWh; 2,3% 

Heat pumps  
4,8 TWh; 1,2% 
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Biokraft 
11,3 TWh, 

7,6% 

Vattenkraft 
60,8  TWh, 

40,7% 

Vindkraft 
9,9 TWh, 6,6% 

Kärnkraft 
63,6 TWh, 

42,6% 

Fossilkraft 
3,7 TWh, 2,4% 

Elproduktion 2013 (inkl. elexport) 

 

Källa: Svebio, baserat på statistik 
från Energimyndigheten.  
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How much bioenergy from the 

tree? 
Energy 
Stem: 0.5 x 60 % = 30 % 

Tops & branches: 1 x 17.5 % 

Stump: 1 x 7.5 % 

Summary: 30 + 17.5 + 7.5 = 55 % 

 

 

 

In addition: recycled wood and 

paper waste from the use of 

products 

Products 
Pulp/paper 0.5 x 25 % = 12.5 % 

Planks, etc 0.5 x 35 % = 17.5 % 

Summary: 12.5 + 17.5 = 30 % 

Residues 
Roots: 15 % 
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Projektet 

• Syftet: Att identifiera biobränslenas möjliga bidrag till 

energiförsörjningen år 2030  

• Fem områden har bedömts: 

– Fjärrvärmeproduktion, inkl. elproduktion i kraftvärme 

– Småskalig värmeproduktion i bebyggelsen, t.ex. ved- och 

pelletspannor 

– Industrins energiförsörjning, inkl. elproduktion i industriellt 

mottryck 

– Elproduktion utöver kraftvärme och industriellt mottryck 

– Transportsektorn, inrikes transporter inkl. arbetsmaskiner 

• Beställare: 
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Biobränslen, avfall och torv idag 

Dagens användning uppgår till 135 TWh/år (2012) 
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Något om scenariot till år 2030 

• De identifierade biobränslenivåerna är mycket 

ambitiösa, men rimliga med hänsyn till: 

– Det befintliga systemets uppbyggnad 

– Trögheter i systemet 

– Tillgänglig teknik 

– Andra åtgärder relaterade till energi- och klimatpolitiska mål 

 

• Utgått från att kraftiga incitament driver fram önskad 

utveckling 
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Fjärrvärmeproduktion, inkl. el i 

kraftvärme 

Möjlig biobränsleintroduktion påverkas bland annat av 

framtida storleken på framtida fjärrvärmeleveranser: 

 

Källa: Scenarier från projektet 

Värmemarknad Sverige 
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Fjärrvärmeproduktion, inkl. el i 

kraftvärme, forts 

• Utgår från svagt ökande fjärrvärmeleverans (+ 4 % till 

2030) 

• Fasar ut fossilt 

• Ger en ökning av biobränsle med 11 TWh (40 -> 51 

TWh) 

 

Källa: Energimyndighetens 

Energiläget 2014 och 

Långsiktsprognos 2012 

(bearbetad) 
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Fjärrvärmeproduktion, inkl. el i 

kraftvärme, forts 

• Kraftvärme ökar samtidigt: 

– 2012: 4,5 TWh el från bio och 1,5 TWh från avfall 

– Scenario 2030: 15 TWh el från bio och avfall 

• Ger en ökning av biobränsle med 12 TWh (8 -> 20 TWh) 

 

Källa: Energimyndighetens 

Energiläget 2014 och 

Långsiktsprognos 2012 (bearbetad) 
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Fjärrvärmeproduktion, inkl. el i 

kraftvärme, forts 

• Ett hot mot den beskrivna utvecklingen är minskade 

fjärrvärmeleveranser.  

=> Mindre biobränsle för värmeproduktion och mindre 

värmeunderlag för kraftvärme. 

 

• Ny teknik med högre elutbyte skulle kunna ge större 

biobränsleanvändning, men stor del av utbyggnaden 

sker före 2020 (finns redan som planer, med 

konventionell teknik) 
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Småskalig värmeproduktion i 

bebyggelsen 

• Idag används 14 TWh/år biobränslen (10 TWh ved och  

4 TWh pellets) inom bostäder och lokaler 

• Total energianvändning för uppvärmning: drygt 80 TWh/år 

• Svårt att se tydlig biobränsleökning till 2030: 

– Effektivisering minskar uppvärmningsbehov 

– Fjärrvärme har 50 %, byts ej till småskalig bio 

– Nästan ingen oljeeldning att ersätta 

– Elvärme konverteras främst till värmepump 

– Nya biopannor blir allt effektivare => mindre bränsle 

– Bekvämlighetsaspekten bromsar 

• En optimistisk bedömning ger en ökning på 3 TWh till 2030 
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Industrins energianvändning, inkl. el i 

mottryck 

• Dagens biobränsleanvändning: 66 TWh/år, varav 8 

TWh/år för elproduktion 

• Biobränsleanvändningen kan öka till följd av: 

– Ökad energianvändning inom industrin 

– Konvertering från fossila bränslen till  

biobränsle  

• Energimyndighetens Långsikts- 

prognos 2012 visar på relativt stor  

energianvändningsökning till  

2030, trots effektiviseringar,  

och måttlig konvertering till  

biobränsle 

 
Källa: Energimyndighetens Energiläget 

2014 och Långsiktsprognos 2012 

(bearbetad) 
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Industrins energianvändning, inkl. el i 

mottryck, forts 

• Andra bedömningar pekar på mindre 

energianvändning, men stor konverteringspotential till 

biobränsle 

– Höga oljepriser, ökade fossilbränsleskatter för industri utanför 

CO2-handelssystemet, m.m. 

 

• En samlad bedömning ger en ökning av biobränsle-

användningen till 2030 med 14 TWh, varav 3 TWh för 

ökad elproduktion i mottryck  
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Elproduktion utöver kraftvärme och 

mottryck 

• Elproduktion i kondenskraftverk är möjlig, men har 

nackdelar: 

– Lägre effektivitet än kraftvärme 

– Hög elproduktionskostnad (investering + hög bränslekostnad) 

– Kan köras när elpriset motiverar drift (planerbar, reglerbar, …) 

– Ny teknik med högre elutbyte kan förbättra kalkyl? 

 

• Specialfall: återkylar- eller kondenssvansdrift av 

kraftvärmeverk 

– Mycket liten investering, men begränsad drifttid (då inte el i 

kraftvärmedrift) 

– Även här lägre effektivitet än kraftvärme 
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Elproduktion utöver kraftvärme och 

mottryck, forts 

Räkneexempel återkylardrift 2030: 
 

•Några antaganden: 
– 10 TWh el från biokraftvärme 

– 5000 timmars utnyttjningstid i kraftvärmedrift 

– En månads avställning för revision behövs 

– Elverkningsgrad i återkylardrift: 33 % 
 

•Tillkommande elproduktionsmöjlighet: 
– 2000 MW 

– 3000 timmars möjlig drifttid 

– 6 TWh el (och 18 TWh biobränsleanvändning) 

– Elproduktionskostnad: ca 700 kr/MWh el 

– Drifttiden begränsad till vår/sommar/höst (vinter kraftvärme) 
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Transportsektorn 

• 2012 års användning av biodrivmedel: 6,9 TWh  

(2,4 TWh etanol, 3,7 TWh biodiesel och 0,8 TWh biogas) 

• År 2013 ytterligare 2,5 TWh, främst biodiesel. 

 

• Utgångspunkt för 2030-bedömningen: Profus ”Roadmap för 

ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030” 

(rapport för Elforsk och Svensk Energi) 

• Mål: ”Hur långt kan man komma i omställningen till 2030?” 

• Jämför också med:  

– FFF-utredningen 

– Färdplan 2050 
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Transportsektorn, forts 

Energianvändningen inom dagens transportsystem i Sverige sett 

med olika systemgränser. 
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Transportsektorn, forts 

• Åtgärderna för att minska fossila drivmedel kan delas 

in i fyra kategorier: 

– Transportbehovsminskning 

– Överflyttning (från ett trafikslag till ett annat) 

– Fordonseffektivisering 

– Drivmedelsbyte 

 

• Alla åtgärder behövs! 

 

• Alla tre referenserna pekar på att användningen av 

fossila drivmedel kan minska med 80 % till 2030! 
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Transportsektorn, forts 

Total drivmedelsanvändning (TWh) i Roadmapsscenariot samt redovisning av 
hur framskrivningsscenariots energianvändning reducerats.  
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Transportsektorn, forts 

Resultat: 
•Minskad total energianvändning 

•32 TWh biodrivmedel år 2030 (25 TWh mer än 2012) 
– Ökningen omfattar biogas, etanol, biodiesel och andra 

generationens biodrivmedel  

– ”FFF” och ”Färdplan 2050” pekar på mindre biodrivmedels-
användning än detta. 

•Mycket stora ansträngningar behövs. FFF lyfter fram 30 
– 40 styrmedelsförslag, exempelvis: 

– Höjd energiskatt (lika beskattning diesel/bensin) 

– Bonus-malus-paket för att styra bilköp 

– Biodrivmedel: kvotplikt, alternativt nytt regelverk för att 
stimulera investeringar i produktion 

– ”Nationella samordnare” 
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Sammanställning 

Totalt uppgår den identifierade möjliga ökningen av 

biobränsleanvändningen till drygt 80 TWh 
– Elproduktionen från bio skulle kunna öka med drygt 15 TWh 

(TWh biobränsle) Användning 2012 Möjlig ökning till 2030 Användning 2030 

För elproduktion i kraftvärme 8 12 20 

För elproduktion inom industri 8 3 11 

För värme i fjärrvärme 40 11 51 

För energi inom industrin 58 11 69 

För lokal uppvärmning i bostäder och lokaler 14 3 17 

För transporter 7 25 32 

För elproduktion i ”kondensdrift” 0 18 18 

Summa 135 83 218 
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Sammanställning, forts 

Sammanställning över biobränsleanvändningen historiskt samt år 

2030 enligt framtaget scenario 
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Andel förnybar energi 

• Andel förnybar energi idag: 51 % (2012 enligt Energiläget) 

• Uppskattning av möjlig ökning genom biobränsle till år 

2030: 

– Ökning med 83 TWh, varav 79 förnybart, till 2030, i förhållande 

till total användning 395 TWh samma år (Långsiktsprognos 

2012) 

– Ökad förnybarandel med 79 / 395 = 0,20, dvs. 20 procentenheter 

– Total förnybarandel: 51 + 20 = 71 % 

• Uppskattning av förnybarandel genom biobränsle, vindkraft 

och solel till år 2030: 

– Antag som ett räkneexempel 30 TWh vind (23 TWh mer än 

2012) och 2 TWh sol 

– Ökad förnybarandel med (79 + 23 + 2) / 395 = 0,26, dvs. 26 

procentenheter 

– Total förnybarandel: 77 % 
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Nuvarande och framtida användning av 

bioenergi i Sverige, TWh 

  2010 2015 2020 2030 2050 

Biokraft, elektricitet 12 15 20 30 40 

Biodrivmedel 5 15 25 40 50 

Värme, mm 123 125 130 135 140 

Biototal tillförd 140 155 175 205 230 
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Hortlax – Pite Energi 
Förgasningsanläggning levererad av MEVA Energy AB 
1,2 MW el och 2,2 MW värme, 35 % elverkningsgrad 
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GasTurbine 

Drier 

Gasifiers 

Steam 
generator 

Condenser  

34 34 

o närmare 60 % elutbyte kan uppnås 
- en dubblering jämfört med 
konventionell teknik  

o ökad lönsamhet ger möjlighet att 
producera el hela året 

o 4ggr mer el från svensk fjärrvärme, 
jämfört med dagens teknik  

o Relativt låg investeringskostnad 

o stark potential för samproduktion 
av  förädlade bioprodukter, 
exempelvis träkol 

Euroturbine föreslår utveckling av en 
gasturbinrelaterad produktionsanläggning 
med förgasning av biobränsle där  
 

“Teknik för förnybar baskraft från biobränsle” 
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Etanol från cellulosa (halm), POET, Emmetsburg, Iowa 
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Tack för uppmärksamheten! 

Kjell Andersson 

Svebio  


