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Abstract 

System analysis of biofuels from straw and grass – co pro-

duction of ethanol and bio-oil 

Large amounts of domestic raw material will be needed for future biofuel production in 

Sweden. Various grasses and straw are interesting alternatives for ethanol production. 

In the ethanol production, hydrolysis lignin residual is produced, which does not yet 

have a well-formulated end-use. 

HTL is a liquefaction process that can be used to produce bio-oil. In this project we 

have studied whether hydrolysis lignin residue from ethanol production could be used 

as raw material in the HTL process. The produced bio-oil can be upgraded together 

with fossil oil in a conventional refinery and converted into biofuel components.  

In this system study, biofuel production based on straw and ley grass as raw material 

have been studied in terms of climate impact, mass flows and economy. Four scenarios 

were investigated, two with straw as raw material and two with ley grass as raw materi-

al. In all scenarios, the raw material was assumed to be used for ethanol production. In 

two scenarios, lignin residue from ethanol production was sent for incineration. In the 

other two scenarios, the lignin residue is further processed bio-oil via the HTL process. 

In all scenarios the climate impact was reduced compared to fossil fuels. Ethanol gives 

a reduction of 72 – 92% and biofuels from bio-oil a reduction of 64 – 81% compared to 

the fossil reference. Considering soil carbon however has a large effect on the climate 

impact; removing straw is a loss of carbon while cultivation of ley grass add carbon to 

the soil. 

The cost of producing ethanol was calculated to be between SEK 3 200 – 4 800 per 

metric ton ethanol. The fuels produced via HTL were estimated to have a production 

cost between SEK 11 600 – 15 100 per metric ton of fuel. Thus, biofuels from hydrolysis 

lignin were calculated to be much more expensive than ethanol. This is mainly due to 

the costs associated with the upgrade of bio-oil. However, results should be carefully 

interpreted as there is a lack of input data and major uncertainties in the estimations. 
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Förord 
Denna rapport har tagits fram inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av 

Energimyndigheten (projektnummer 45254-1: Biodrivmedel från jordbrukets sidost-

römmar och omväxlingsgrödor i ett systemperspektiv). Projektets mål var att:  

1. För råvaror från jordbrukssystem, utveckla HTL-processen och uppgradering 

för att ta fram en bioolja som passar som drop-in i konventionellt raffinaderi. 

2. Uppnå ett högt utbyte av biodrivmedel genom att producera både etanol och 

bioolja från samma råvara. 

3. Utvidga råvarubasen genom att studera vall som en gröda i växtföljden 

4. Beräkna miljöpåverkan för de framtagna biodrivmedlen. 

5. Genomföra tekno-ekonomiska beräkningar för hela systemet. 

Denna rapport är en utkomst från arbetet med delmål 4 och 5. 

Medverkande i projektet har varit: 

• RISE Jordbruk och livsmedel (projektledare) 

• RISE Processum 

• RISE Processkemi II 

• Lantmännen 

• Preem 

Vi vill rikta ett stort tack till alla de som på olika sätt bidragit till genomförandet av stu-

dien!  

Uppsala, mars 2020  



4 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Sammanfattning 
Intresset för och användningen av biodrivmedel ökar i Sverige och utomlands. Det 

finns ett behov av att identifiera möjliga råvaror och processer som leder till en ökad 

produktion av biodrivmedel. Två sådana råvaror från jordbruket är halm och vall. Halm 

är en restprodukt från spannmål- och oljeväxtodling. Som restprodukt är halm en bra 

råvara för biodrivmedel, som inte kräver mark eller energi till odling. Vall är också en 

intressant råvara som ökar innehåll av mull i jorden, kan odlas i hela landet och som 

kan ge höga skördar. 

I denna systemstudie har halm och vall som råvara studerats avseende klimatpåverkan, 

massflöden och ekonomi. Fyra scenarier har undersökts, två med halm som råvara och 

två med vall som råvara. I samtliga scenarier har råvaran levererats till en anläggning 

som tillverkar etanol. I två scenarier har ligninrest från etanoltillverkningen skickats till 

förbränning. I de två andra scenarierna behandlas ligninresten vidare i en HTL- pro-

cess (HTL = Hydrothermal liquefaction). Från HTL produceras en bioolja som kan för-

ädlas vidare och användas som drop-in-bränsle vid konventionella storskaliga raffina-

der. De fyra scenarierna som studerats är: 

1. Etanol av halm, ligninresten förbränns. 

2. Etanol av vall, ligninresten förbränns. 

3. Etanol av halm, bioolja av ligninresten via HTL-anläggning integrerad med etanol-

fabriken. Biooljan transporteras till raffinaderi där den uppgraderas och används 

som drop-in bränsle vid tillverkning av drivmedel. 

4. Etanol av vall, bioolja av ligninresten via HTL-anläggning integrerad med etanolfa-

briken. Biooljan transporteras till raffinaderi där den uppgraderas och används som 

drop-in bränsle vid tillverkning av drivmedel. 

Anläggningen antogs vara dimensionerad för att hantera 80 000 ton halm per år räk-

nat som våtvikt. Halmen har torrsubstanshalten 85 % vilket ger 68 000 ton torrsub-

stans per år. Scenarierna med vall har dimensionerats så att det blir samma mängd 

torrsubstans som för halm. Mängden vall till scenarierna är därmed 68 000 ton torr-

substans. Vallens torrsubstanshalt är 35 % vilket ger ett behov av drygt 194 000 ton 

vallgröda. Vallgrödan levereras som färsk gröda under växtsäsongen. Under resterande 

året används ensilerad vall.  

Energiutnyttjandet räknat på energi i råvaror blev 63 % dvs så mycket av den energi 

som fanns i halm och vall togs tillvara i drivmedlen etanol och biodrivmedel räknat på 

undre värmevärde (LHV = Lower Heat Value). I de scenarier där enbart etanol produ-

cerades var utbytet av biodrivmedel 26% och 19% från halm och vall respektive. 

Klimatpåverkan beräknades enligt metodik från Eus förnybardirektiv RED (Renewable 

Energy Directive). Klimatpåverkan beräknades till: 

• 1. Halm - etanol: 7,9 g CO2-ekv/ MJ för etanol från halm 

• 2. Vall - etanol: 26,2 g CO2-ekv/ MJ för etanol från vall 

• 3. Halm etanol & biodrivmedel: 8,9 g CO2-ekv/ MJ för etanol av halm och 17,6 g 

CO2-ekv/ MJ för biodrivmedel tillverkade från biooljan  

• 4. Vall – etanol & biodrivmedel: 23,5 g CO2-ekv/ MJ för etanol av vall och 33,8 

CO2-ekv/ MJ för biodrivmedel tillverkade från biooljan. 
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Enlig RED är klimatpåverkan för det fossila referensbränslet 94 g CO2-ekv/ MJ vilket 

medför att samtliga potentiella drivmedel i de fyra scenarierna minskar sin klimatpå-

verkan. Etanolen som drivmedel medför en minskning med 72 – 92 % och biodrivme-

del från bioolja med 64 – 81% jämfört sin fossila referens. 

Tas det hänsyn till förändrad markkol orsakad av bortförsel av halm eller odling av vall 

påverkas drivmedlens klimatpåverkan. Halm leder till en negativ effekt med minskade 

mängder markkol medan vall ger en ökning av markkolet. 

Kostnaden för att producera de olika biodrivmedlen beräknades. I scenario 1 och 2 vi-

sas enbart kostnaden för att tillverka etanol som varierar mellan 3 300 – 3 900 kr per 

ton etanol från halm och 3 800 – 4 200 kr per ton etanol när vall används som råvara. I 

scenario 3 och 4 är produktionskostnaden för etanol från halm 3 200 – 4 600 kr per 

ton etanol och för vall 3 500 – 4 800 kr per ton etanol.  

De drivmedel som producerades via HTL uppgradering och raffinering beräknades 

kosta 11 600 – 14 700 kr per ton drivmedel med halm som råvara och 12 200 – 15 100 

kr/ ton biodrivmedel med vall som råvara. Biodrivmedel från hydrolyslignin beräkna-

des alltså mycket dyrare än etanol. Det beror framförallt på kostnaderna kopplade till 

uppgraderingen av bioolja; dock finns här stora osäkerheter då dataunderlaget är 

knapphändigt. 

Indirekt ändrad markanvändning (iLUC) har diskuterats flitigt inom den internation-

ella bioenergibranschen, forskningen och politiken. I dagsläget verkar vall kunna an-

vändas som råvara, men det är oklart om nya EU-regler kommer framöver som kan 

göra det svårt. I RED finns en skrivning om att kommissionen senast den 1 september 

2023 ska se över de kriterier som fastställs för högrisk-grödor. 
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1 Introduktion 
Användningen av biodrivmedel har ökar kraftigt under de senaste åren, utvecklingen 

drivs på av politiska mål, reduktionsplikten och förnybartdirektivet. Sverige har stora 

möjligheter att vara en del av utvecklingen för produktion av hållbara biodrivmedel. 

För att möta det ökande behovet av biodrivmedel kan jordbruket svara för en del av 

råvaruförsörjningen. Det är dock viktigt att använda den tillgängliga råvarubasen från 

jordbruket på ett resurseffektivt sätt. 

Stora insatser har gjorts inom forskning och demonstration av etanolproduktion från 

cellulosabaserade råvaror, internationellt och i Sverige. Lantmännens anläggning Agro-

etanol, har visat att det går att använda halm för produktion av andra generationens 

cellulosaetanol, integrerat med den befintliga spannmålsetanolen. 

För att använda råvaran på ett bättre sätt och öka utbytet i processerna och därmed 

lönsamhet är det viktigt hitta avsättning för det lignin som blir kvar efter hydrolys i 

etanolproduktionen. I detta projekt har ett lovande koncept utforskats: att förvätska 

hydrolysligninet genom processen HTL (Hydrothermal Liquification) för att producera 

en bioolja. Bioolja kan uppgraderas för att sedan fungera som en drop-in i befintliga 

storskaliga raffinaderiers drivmedelstillverkning och blir då en grön komponent i vanlig 

bensin och diesel. 

Halm är en restprodukt från spannmål- och oljeväxtodling. Som restprodukt är halm 

en bra råvara för biodrivmedel, som inte kräver mark eller energi till odling. Halmpri-

serna har dock de senaste åren stigit kraftigt, och tillgången på halm är väderberoende. 

Lantbrukare är dessutom ofta måna om mullhalten i sina jordar för att upprätthålla 

skördenivåerna och kan därför vilja behålla halmen på fält. Det är därför intressant att 

titta på andra råvaror för biodrivmedel. 

Odling av vall är ett välbeprövat sätt att öka innehåll av mull i jorden och därför ett in-

tressant alternativ att studeras som råvara till biodrivmedel, särskilt i regioner där 

spannmål dominerar växtföljden är vall en bra avbrottsgröda. Vall kan odlas i hela lan-

det och ger höga skördar med upp till 10 ton torrsubstans per hektar.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka produktion av biodrivmedel från halm och 

vall. Både etanolproduktion och samproduktion av etanol och biooolja studeras. Biool-

jan antas uppgraderas för att kunna vidareförädlas i ett konventionellt raffinaderi. Mer 

specifikt är syftet att: 

• Beräkna mass- och energibalanser för de studerade systemen. 

• Beräkna klimatpåverkan för de producerade drivmedlen och utreda skillnaden 

mellan att producera enbart etanol jämfört med att samproducera etanol och 

bioolja från hydrolysligninet, inklusive uppgradering och produktion av driv-

medel i storskaligt raffinaderi. 

• Beräkna kostnaderna för scenarierna. 
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2 Metod 

2.1 Studerade scenarier  

Fyra scenarier studeras för beräkning av energi- och massbalanser samt klimatpåver-

kan (se även figur 1): 

1. Halm – etanol: Etanol av halm, ligninresten förbränns. 

2. Vall – etanol: Etanol av vall, ligninresten förbränns. 

3. Halm – etanol & biodrivmedel: Etanol av halm, bioolja av ligninresten via HTL-

anläggning integrerad med etanolfabriken. Biooljan transporteras till raffinaderi 

där den uppgraderas och används som drop-in bränsle vid tillverkning av drivme-

del. 

4. Vall – etanol & biodrivmedel: Etanol av vall, bioolja av ligninresten via HTL-

anläggning integrerad med etanolfabriken. Biooljan transporteras till raffinaderi 

där den uppgraderas och används som drop-in bränsle vid tillverkning av drivme-

del. 

 

Figur 1. Studerade system för produktion av etanol, biodiesel och biobensin från halm och vall. 

Anläggningen för förbehandling och hydrolys är dimensionerad för 80 000 ton halm 

per år, se mer i kap 3.4. Dimensionering av scenarierna med vall utgår från torrsub-

stansflödet i halmscenarierna. Samtliga fyra scenarier tillförs samma mängd torrsub-

stans. Vattenhalten i halm och vall avgör sedan massflödet.  

 

 



8 

© RISE Research Institutes of Sweden 

2.2 Beräkning av energi- och massbalanser 

Baserat på litteratur och expertis inom projektgruppen har tänkta system utformats, 

där biodrivmedel produceras från halm och vall, via HTL och fermentering. Hela sy-

stemets flöden av material och energi beräknas i en spreadsheet-modell. Dataunderlag 

har hämtats från litteratur, samt från försök och analyser som utförs inom ramen för 

projektets andra arbetspaket. 

2.3 Beräkning av klimatpåverkan 

För att beräkna klimatpåverkan att producera förnybart drivmedel från ligninresten 

från produktion av etanol från halm och vall används den metod som förskrivs av EUs 

Förnybarenergidirektiv, RED (Renewable Energy Directive) (Direktiv 2018/2001). 

Nedanstående formel anger vilka delar som ingår i beräkningen. Utsläpp från tillverk-

ning av maskiner och utrustning räknas inte med 

E=eec+el+ep+etd+eu-esca-eccs-eccr 

• E = är totala utsläpp från användande av bränsle 

• eec = Utsläpp från utvinning eller odling av råvaror 

• el = på år fördelade utsläpp från förändringar av kollagret till följd av förändrad 

markanvändning 

• ep = utsläpp från bearbetning 

• etd = utsläpp från transport och distribution 

• eu = utsläpp från bränsle som används 

• esca = utsläppsminskningar genom beständig inlagring av kol i marken genom 

förbättrade jordbruksmetoder 

• eccs = utsläppsminskningar genom avskiljning av koldioxid och geologisk lagring 

• eccr = utsläppsminskningar genom avskiljning och ersättning av koldioxid 

När produktion av bränsle resulterar i mer än en produkt sker allokering mellan de 

olika flödena utifrån energiinnehållet. Allokering sker baserat på det undre värmevär-

det (LHV). I denna studie har vi gjort följande antaganden vad gäller allokering: 

• Halm bär inget av belastning från spannmålsodlingen 

• Vallråvaran bär hela klimatbelastningen från odlingen (insådd i föregående 

gröda) 

• För scenario 1 och 2 där etanol är det enda biodrivmedlet som produceras, allo-

keras klimatpåverkan mellan etanol och avvattnad ligninrest 

• För scenario 3 och 4, görs allokering i två steg: först mellan etanol och lig-

ningrest, sedan mellan bioolja och biokol  

• Allokeringsfaktorer som använts presenteras i Tabell 28 
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2.4 Ekonomiska beräkningar 

Ekonomi beräknades för en anläggning som producerar etanol från halm och vall samt 

använder ligninresten för att producera bioolja genom HTL. Biooljan används sedan i 

raffinaderi för att producera förnybart drivmedel som ersätter bensin och diesel. Kost-

nader utgörs av fasta kostnader i form av investeringskostnader som kostnaden för att 

köpa de komponenter som ingår i processer, och extra kostnader i samband med in-

stallation och byggnad av anläggning. Till det kommer de operativa kostnaderna för att 

driva anläggningen. 

De totala årliga kostnaderna för en anläggning fördelas mellan de olika produkterna 

från anläggningen. Kostnaderna för de olika utflödena allokeras på energibasis, undre 

värmevärde, enligt samma princip som klimatpåverkan fördelas mellan olika produkter 

enligt förnybartdirektivet.  

2.4.1 Skalning av kostnader mm  

Ekonomisk information är angiven för en given storlek på en anläggning eller enskild 

maskin, komponent etc. Det finns metoder tillgängliga för att ge en översikt över vad en 

förändring i kapacitet mm. kan ha för effekt på kostnaderna. Förändringar av kostna-

der är inte alltid linjära när storlekar och kapaciteter ändras. För att visa på detta kan 

en metod som kallas kostnad till kapacitet användas. 

Metoden kostnad till kapacitet är ett verktyg som kan användas för att uppskatta hur 

kostnader förändras beroende av olika storlek på anläggningar. Den ger en möjlighet 

att beräkna kostnader för anläggningar som använder sig av liknande teknik men med 

olika storlek (Tribe & Alpine, 1986). 

𝐶1

𝐶2
=  (

𝑄1

𝑄2
)

𝑛

 

• C1 = Sökt kostnad för anläggning 1 

• C2 = Känd kostnad för anläggning 2 

• Q1 = Kapacitet för anläggning 1 

• Q2 = Kapacitet för anläggning 2 

• n = skalfaktor 

Normalt används en skalfaktor på 0,6 men i känslighetsanalyser testas både högre och 

lägre skalfaktorer. Skalfaktorn (n) är aldrig större än 1. När faktorn är 1 är sambandet 

linjärt. Ju lägre skalfaktor desto större avvikelse mellan det kända värdet och det be-

räknade nya värdet. 

2.4.2 Beräkning av investerings och operativa kostnader 

Fasta kostnader utgörs av kostnaden att få anläggningen på plats. Det är investeringar i 

utrustning, byggnader mm. De fasta kostnaderna utgör en stor kostnad som ska förde-

las över en anläggnings ekonomiska livslängd. Kostnaderna fördelas i detta projekt med 

hjälp av annuitetsmetoden där investeringskostnaderna fördelas över de år anläggning-

en skrivs av med hjälp av en faktor som utgörs av den använda kalkylräntan och inve-

steringens avskrivningstid. 
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Till kostnaden för inköp av utrustning (IKU) kommer det tilläggskostnader. Tilläggen 

är av två slag, det första är direkta tillägg på inköpskostnaden (DtI) enligt Tabell 1. 

Dessa tillägg till inköpskostnaden är kostnader som tillkommer för att det ska bli en 

fungerande anläggning med samtliga komponenter tillhörande utrustning på plats. För 

det andra finns det fasta kostnader som benämns som indirekta tillägg (IDtI), se Tabell 

1. Dessa tillägg är av mer administrativ art och läggs till den totala investeringskostna-

den, det vill säga inköpskostnad plus direkta tillägg. Dessa tillägg utgör ett totalt påslag 

med 82 % till den ursprungliga inköpskostnaden för utrustningen. 

Tabell 1. Tillägg till inköpskostnaden för utrustningen enligt Kumar och Murthy (2011). 

Kategori Tillägg 

Direkta tillägg på inköpskostnaden (DtI) 

Installation av utrustning 10% av inköpskostnaden 

Rördragning mm 5% av inköpskostnaden 

Instrumentation 5% av inköpskostnaden 

Elarbeten 5% av inköpskostnaden 

Byggnader 5% av inköpskostnaden 

Beredning av mark 5% av inköpskostnaden 

Diverse 5% av inköpskostnaden 

Indirekta tillägg på investeringskostnaden (IDtI) 

”Engineering” 5% av anläggningens direkta kostnader 

Konstruktion 10% av anläggningens direkta kostnader 

Entreprenörskostnader 15% av direkta och indirekta kostnader 

 

Den årliga kostnaden för den totala investeringen (TI) utgörs alltså av inköp av utrust-

ning tillsammans med de direkta och indirekta tilläggen. TI = IKU+DtI+IDtI.  

Med hjälp av annuitetsfaktorn (k) fördelas investeringskostnaderna över avskrivnings-

tiden. Annuitetsfaktorn (k) beräknas som: 

 𝑘 =
𝑅%

(1−(1+𝑅%)−𝑛)
 

där R% är den årlig kalkylräntan och n avskrivningstiden i år.  

Genom att multiplicera annuitetsfaktorn (k) med den totala investeringskostnaden (TI) 

beräknas de årliga kostnaderna för investeringen. 

Omräkning av kostnader till svenska kronor sker genom att årsmedelvärden för valutan 

i fråga för det aktuella året räknas om till svenska kronor. Valutakursen är ett årsme-

delvärde för aktuellt år och är hämtad från Riksbankens hemsida (www.riksbanken.se). 

Efter konvertering till svenska kronor räknas värdet av om till 2018 år penningvärde. 

Detta sker genom att använda prisomräknaren från SCB (www.scb.se). 

2.4.3 Beräkning av operativa kostnader 

De operativa kostnaderna är kopplade till driften av produktionsanläggningar, och hur 

mycket som förbrukas är en funktion av produktionen. De rörliga kostnaderna påver-

kas även av att priser på de olika inköpta varorna varierar över året och mellan åren. 

Kostnaderna listade i Tabell 2 är ett medelpris för år 2018. 

• Dieselkostnader är delad i två olika kostnader. Dels en kostnad för lantbrukare 

där det är en reduktion av koldioxidskatten för verksamhet som odling, skörd 

http://www.riksbanken.se/
http://www.scb.se/
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och insamling. Transporter av råvara från lager till anläggning omfattas inte av 

det reducerade priset. Det högre dieselpriset används för transporter och där 

arbetsmaskiner används vid anläggningar. 

• Priset på naturgas är hämtat från SCB (www.scb.se) och är ett pris på naturgas 

som avser industriell användning. 

• Elpriset är ett medelvärde på elpris, spotpriser, från Nordpol (www) för år 2018 

• Kostnaden för svavelsyra är är ett globalt marknadspris (www) 

• Priset för karbonat är hämtad från Karlsson (Desirée Karlsson, Lantmännen, 

pers. komm). 

• Arbetskostnader utgörs av kostnader för lantarbetare, vid hantering av råvara 

från fält (Maskinkalkylgruppen, 2018) och personalkostnaden för industri är 

beräknad från angiven årskostnad för personal vid etanolanläggning (Desirée 

Karlsson, Lantmännen, pers. komm.) 

• Enzymkostnader är hämtade från Karlsson, (Desirée Karlsson, Lantmännen, 

pers. komm) 

• Kostnader för råvarorna halm och vall är beräknade kostnader för projektet 

Tabell 2. Sammanställning av rörliga kostnader. 

Rörliga kostnader   Enhet 

Diesel, lantbruk 10 kr/ liter 

Diesel, industri 11,7 kr/ liter 

Naturgas 4,47 kr/ m3 

Ånga 0,014 kr/MJ 

El 0,041 kr/ MJ 

Vatten 0,04 kr/ m3 

Svavelsyra 391 kr/ ton 

karbonat 2 564 kr/ ton 

personalkostnad, lantbruk 285 kr/ton 

personal, industri 358 kr/ timme 

Enzym 1 026 kr/ m3 etanol 

Råvarukostnad, halm 1 033 kr/ ton ts 

Råvarukostnad, vall 1 178 kr/ ton ts 

 

2.4.4 Kostnader för processer för de olika scenarierna 

Kostnader har beräknats för följande: 

• Insamling och hantering av halm från fält till etanolanläggning 

• Odling skörd och hantering av vall från fält till etanolanläggningen 

• Kostnader för etanolanläggning med och utan HTL 

• Kostnader för produktion av drivmedel från bioolja 

• Transporter av olika slag 

Insamling och hantering av halm från fält till anläggning finns beskrivet i kapitel 3.2. 

Vallodling och hantering beskrivs i kapitel 3.3. Etanolanläggningen utgörs av ett antal 

delprocesser som mekanisk förbehandling, ångexplosion, enzymatisk hydrolys, fermen-

tering och destillering. För de scenarier med HTL antas anläggningen ligga i anslutning 

till etanolproduktionen. Biooljan transporteras till vidare förädling till förnybara driv-

medel. Den delen utgörs av två olika delsteg; uppgradering av bioolja och framställning 

av biodrivmedel. 
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2.4.5 Kostnad för produktion av etanol och bioolja 

Kostnaderna för systemen som studerats är alla angivna för år 2018 kostnadsläge. Data 

för kostnader har hämtats från olika källor som utgår från olika år för sina kostnader. 

Genom att använda årsmedelvärden förvalutor hämtade från Riksbankens hemsia 

(www.riksbanken.se) har motsvarande värde i svenska kronor beräknats. Genom att 

använda prisomräknaren från SCB (www.scb.se) har värdet i svenska kronor för år 

2018 beräknats (Bilaga 3). 

Investeringskostnader och påslag för indirekta kostnader för etanolanläggningen är 

hämtad från litteraturdata (Kumar & Murthy, 2011). Storleken och kapaciteten skiljer 

sig åt mellan anläggningen som används i denna studie och kostnadsdata för anlägg-

ningar och processer från litteraturen. I de fallen har skalning av kostnader enligt den 

metod som beskrivs i kapitel 2.4.1 använts (Bilaga 4). 

Kostnader för mekanisk förbehandling varierar stort. De utgörs alla av någon form av 

mottagning av råvara, bandtransportör, kvarn och tvätt av råvaran. Investeringskost-

naden varierar mellan 5,2 Mkr upp till 83,7 Mkr. Till det kommer direkta och indirekta 

kostnader enligt Tabell 1 med totalt 82%. Det ger en investeringskostnad för förbe-

handling som varierar mellan 9,6 – 152,5 Mkr. 

Kostnader för ångexplosion är hämtad från Kumar och Murthy (2011). Den ursprung-

liga investeringskostnaden var 4,8 miljoner USD och den skalade inköpskostnaden är 

30,1 miljoner kr. Efter tillägg för direkta och indirekta kostnader blev investeringskost-

naden för ångexplosion 54,8 miljoner kronor. 

Kostnader för enzymatisk hydrolys och fermentering är hämtad från Humbird m fl. 

(2011), Kumar och Murthy (2011). Humbird m fl. (2011) anger en total kostnad för hyd-

rolys och fermentering i ett steg. Investeringskostnad för processtegen enzymatisk hyd-

rolys och fermentering varierar mellan 40,1 Mkr – 52,5 Mkr. 

För destillering har underlag för beräkning av kostnader hämtats från Humbird m fl, 

(2011). 

Underlag till kostnaden för HTL är hämtad från Zimbardi m fl. (2002) Knorr m fl. 

2013) och Tews m fl. (2014). Kostnaderna för HTL efter skalning och tillägg för direkta 

och indirekta kostnader varierar mellan 58,5 miljoner kr och 389,3 miljoner kr. 

Tabell 3. Sammanställning av medianvärden över investeringskostnader för processer i etanolan-
läggningen hämtade från litteratur, total kostnad inklusive direkta och indirekta kostnader (tkr). 

Investeringskostnad Halm Vall 

Förbehandling 48 872 54 9101 

Ångexplosion 55 545 55 545 

EH+ferm 53 260 97 053 

destillering 16 321 17 156 

HTL 147 325 147 705 

 

Kostnaderna varierar stort. För kostnadsberäkningarna används i denna rapport min, 

max och medianvärden som beräknats från literaturdata. Från investeringskostnaderna 

http://www.riksbanken.se/
http://www.scb.se/
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i Bilaga 4 har ett medianvärde beräknats för respektive delprocess som är använt värde 

till de ekonomiska beräkningarna (Tabell 3). 

Den årliga kostnaden för investeringen beräknas med annuitetsmetoden. I grundfallet 

sätts räntan till 6 % och avskrivningstiden till 15 år. Operativa kostnader beräknas en-

ligt data från Tabell 2. 

Beroende av om anläggningen enbart producerar etanol eller etanol och bioolja genere-

rar anläggningen olika utprodukter. Värdet av dess produkter beaktas och en netto-

kostnad för anläggningen för de olika scenarierna beräknas. I grundfallet beaktas inte 

försäljning av koldioxid. Då koldioxidens effekt på klimatberäkningarna endast beaktas 

i en känslighetsanalys kommer försäljning av koldioxiden att hanteras på samma vis i 

en känslighetsanalys. 

Tabell 4. Sammanställning av genererade produkter från etanolanläggning för de studerade sce-
narierna. 

 Halm – etanol Vall – etanol 
Halm – etanol & 

biodrivmedel 
Vall – etanol & 
biodrivmedel 

Etanol X X X X 

Koldioxid X X X X 

Fermenteringsrest X X X X 

Ligninrest X X   

Bioolja   X X 

Biokol   X X 

 

Från Nielsen & Maarschalkerweerd (2007) har priser för Fermentationsrest, ligninrest 

och koldioxid beräknats. Värdet av biokol är hämtad från Sundberg (2016) (Tabell 5). 

Tabell 5. Värdet av produkter som genereras vid etanolanläggningen. 

Produkt  Enhet 

Ligninrest 373 SEK/ton 

Biokol 4,50 SEK/kg 

Fermentationsrest 631 SEK/ton 

Koldioxid 210 SEK/ton 

 

• Halm – etanol: Värdet av lignin- och fermentationsrest ingår i anläggningens 

kostnadsberäkning 

• Vall – etanol: Värdet av lignin- och fermentationsrest ingår i anläggningens 

kostnadsberäkning 

• Halm – etanol & biodrivmedel: Värdet av fermentationsrest och biokol ingår i 

anläggningens kostnadsberäkning 

• Vall – etanol & biodrivmedel: Värdet av fermentationsrest och biokol ingår i an-

läggningens kostnadsberäkning 
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2.4.6 Uppgradering av bioolja och produktion av biodriv-

medel 

Beräknad från Tzanetis m fl (2017) blir kostnaden producera biodrivmedel från bioolja 

4,3 kr per kg uppgraderad bioolja. I denna kostnadkr per to ingår att producera vätgas, 

uppgradera biooljan och att producera drivmedel. Produktion av vätgas och uppgrade-

ringen utgör ca 3,9 per ton bioolja och produktionen av förnybara drivmedel ca 0,4 kr 

per ton uppgraderad bioolja. Till denna kostnad adderas sedan kostnaden för att pro-

ducera ouppgraderad bioolja från HTL. 

3 Halm och vall som energiråvara till 

etanol och biodiesel 
Två råvaror ingår i studien, halm och vallgröda. Halm är en restprodukt från odling av 

främst spannmål men även halm från oljeväxter är möjliga att använda. I denna studie 

kommer vall införas i växtföljder med ensidig växtproduktion i syfte att säkerställa od-

lingsmarkens produktionsförmåga i framtiden. 

Enligt RED räknas halm och vall som cellulosa från icke-livsmedel: bränsleråvaror som 

främst består av cellulosa och hemicellulosa och har ett lägre lignininnehåll än material 

som innehåller både cellulosa och lignin. 

3.1 Råvarornas sammansättning 

Halmens sammansättning varierar beroende på från vilken spannmålsgröda eller an-

nan gröda som raps. I tabell 6 visas sammansättning av cellulosa, hemicellulosa, lignin 

mm för höstvetehalm hämtad från olika studier. Från underlaget har en sammansätt-

ning av halm tagits fram som används vid beräkningar (Tabell 6). 

Tabell 6. Sammanställning av halm från höstvete av innehåll av cellulosa, hemicellulosa, lignin mm. 

 Alvira et al (2016) Bentsen (2006) Ballesteros et al (2006) Använt värde 

Cellulosa 39,7 38 30,2 39,0 

Glukan 39,7 38 30,2 39,0 

Hemicellulosa 26,2 30 22,3 26,4 

Xylan 23,8 26,2 18,7 23,1 

Galactan 0,5 0,8 0,8 0,7 

Arabinan 1,9 3,0 2,8 2,6 

Lignin 18,1 18 17,0 18 

AC sol. Lignin 1,7 1,7 1,7 1,7 

AC insol. Lignin 16,4 16,3 15,3 16,3 

Övrigt 13,3 14 19,4 16,6 

 

Genom att kombinera analys genomförda av andra arbetspaket inom detta projekt av-

seende halmens sammansättning, och data från Tabell 6 fås en sammansättning som 

representerar halm som sedan används vid beräkningar för produktion av etanol, 

bioolja, biokol mm (Tabell 7). 
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Tabell 7. Sammansättning av halm som används i studien 

Parameter Halm Enhet  Parameter Halm Enhet 

Våtvikt 1,00 kg  Lignin 18% % av ts 

TS 85,0% vikt-%  Acid sol. Lignin 1,7 % av ts 

VS 94,4% % av ts  Acid insol. lignin 16,3 % av ts 

N 5,20 g/ kg  Cellulosa 39% % av ts 

P 4,40 g/ kg  glukan 39% % av ts 

K 11,20 g/ kg  Hemicellulosa 26,4 % av ts 

S 0,83 g/ kg  Xylan 23,1 % av ts 

C 425,00 g/ kg  Galactan 0,7 % av ts 

H 52,70 g/ kg  arabinan 2,6 % av ts 

O 372,00 g/ kg  Övrigt 14% % av ts 

Aska 5,60% % av ts  LHV 15,60 MJ/ kg 

 

Vall utgörs av gräs och andra växter som odlas antigen som enskilda grödor eller en 

blandning av olika arter för att få de eftersökta egenskaperna i vallen. Den samman-

sättning av vall som används i studien representerar både färsk och lagrad vall då ana-

lyser i många fall inte anger om det är färsk eller ensilerad gröda. Den sammansättning 

av vall som använd i studien baserad på värden från många olika källor (Bilaga 2) och 

får ses som ett medelvärde för vall från olika grödor både färsk och ensilerad (Tabell 8). 

Tabell 8. Sammansättning av vallgröda som används i studien.  

Parameter Vall Enhet  Parameter Vall Enhet 

Våtvikt 1,00 kg  Lignin 17,64 g/ kg 

Torrsubstanshalt 35 %  Protein 72,81 g/ kg 

Vatten 65 %  Övrigt 25,85 g/ kg 

Organisk material  312,96 g/ kg  C 143,80 g/ kg 

Aska 37,04 g/ kg  O 140,49 g/ kg 

Cellulosa 87,19 g/ kg  H 19,65 g/ kg 

Glukos 87,19 g/ kg  N 5,72 g/ kg 

Hemicellulosa 72,59 g/ kg  P 1,23 g/ kg 

Xylos 61,03 g/ kg  K 6,44 g/ kg 

arabinos 11,55 g/ kg  S 0,79 g/ kg 

Galaktos 0 g/ kg     

 

3.2 Halm från fält till anläggning 

Halmen kommer in till det studerade systemet i och med att den ligger i sträng på fältet 

färdig att samlas in. Hantering av halm utgörs av pressning, insamling i fält, transport 

till lager, lager, transport till anläggning. 

 

Figur 2, Hantering av halm från fält till lager vid anläggning, 

Halmhanteringen beskriver kedjan från det att halmen ligger i en sträng på fältet till 

och med att den är inlagd i lager vid anläggningen (Figur 2), Hanteringskedjan utgörs 

av följande moment; pressning, insamling, lastning, transport till mellanlager, avlast-

ning vid mellanlager, uppläggning i mellanlager, lastning av halm från mellanlager, 

transport till anläggning, avlastning och inläggning i lager vid anläggning, Systemet 
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utgår ifrån att en given mängd halm (torrsubstanshalt 85 %) kontinuerligt levereras till 

anläggningen från mellanlager till anläggningen. Lager vid anläggningen är ett mindre 

lager för att hantera en mindre mängd halm under kortare tidsperiod.  

3.2.1 Pressning, insamling och transport av balar från fält 

till lager vid anläggning 

Halmen ligger i sträng på fältet och pressning sker till fyrkantsbalar. Vid pressningen 

används en balsamlare som kan samla fem balar som läggs samlat på marken bakom 

pressen. Det gör att insamlingen av balar går snabbare då balarna är samlade i grupper 

om fem balar istället för att ligga en och en i en rad bakom pressen. Pressning sker med 

fyrkantspress som ger balar i storleken 1.2x1.3x2.3 m. Balarnas volym är 3.6 m3 och 

varje bal väger 500 kg. Baldensiteten är 139 kg/ m3. Pressen dras av en traktor med 

effekten 120 kW.  

Kostnad för press är 1 545 kr/ timme och kapaciteten är 20 ton halm per timme (Ma-

skinkalkylgruppen. 2018). Balsamlaren kopplas till pressen och har timkostnaden 

298 kr/ timme. Traktorn som används för att dra pressen är en fyrhjulsdriven extra-

utrustad traktor med effekten 120 kW. Timkostnaden för traktorn är 769 kr per timme 

inklusive förare och drivmedel (Maskinkalkylgruppen. 2018). Bränsleförbrukningen är 

18 liter diesel per timme (Maskinkalkylgruppen. 2018). 

Traktor med balgrip används för att samla upp balarna från fältet till en traktordra-

gen balvagn, Traktorn har effekten 100 kW och förbrukar 15 liter diesel per timme och 

kostar 203 kr/ timme för enbart maskin (Maskinkalkylgruppen. 2018). Med förare och 

bränsle kostar traktorn 698 kr/timme har en kapacitet på 20 ton per timme och balgri-

pen 27 kr per timme (Maskinkalkylgruppen, 2018),  

Balvagn: max lastkapacitet 18 ton, lastytan är 23 m2, längd 9,04 m och bredd 2,52 m 

(www.kellfri,se). Vagnens lasthöjd är 2,64 m vilket ger en lastvolym på 60 m3. Kostna-

den för en balvagn är 121 kr per timme (Maskinkalkylgruppen, 2018), Antal balar på 

vagnen utifrån vagnens mått jämfört balarnas mått är 16 balar per vagn, två balar i 

bredd, två på höjden och fyra på längden, Den totala lastvikten blir 8 ton då en bal 

väger ca 500 kg, Balvagnen dras av en traktor med effekten 120 kW. Traktorn är en 

fyrhjulsdriven extrautrustad traktor med effekten 120 kW. Timkostnaden är 769 kr per 

timme inklusive förare och drivmedel och bränsleförbrukningen 18 liter diesel per 

timme (Maskinkalkylgruppen, 2018).  

Lagring av halm i väntan på att leverera till anläggning sker i stolplador, en stolp-

lada är en byggnad med tak utan väggar. Transporten av balar från fält till lager sker 

med balvagn, se ovan och avståndet enkel väg är 3 km, avlastning och inläggning i lager 

sker med traktor med teleskoplastare. Kostnaden för att lagra är 100 kr/ ton halm 

(Bernesson & Nilsson, 2005 och Lindh, 2011).  

Transport till anläggning från mellanlager sker med lastbil och släp, Lastning av ba-

lar på lastbil sker med lastmaskin, Avståndet mellan lager och anläggning är 55 km 

enkel väg, Avlastning av balar sker med lastmaskin och balarna lagras utomhus vid 

anläggningen. 

Det antas att det vid anläggningen finns kapacitet att lagra balar för en kortare tids 

produktion. Lastbilen kostar 950 kr per timme inklusive kostnad för förare och driv-
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medel, Bränsleförbrukningen är 0,053 liter diesel per tonkilometer, Lastvolymen för 

ekipaget är 120 m3 och 36 balar kan lastas på en lastbil, Lastvikten är 18 ton och det 

antas att ekipaget kör tom i ena riktningen, 

Tabell 9, Data om maskiner och fordon som används vid hantering av halm från fält till lager vid 
anläggning, Effekt (kW), kapacitet (se tabell), timkostnad (kr/h), bränsleförbrukning (l/h) utom 
lastbil som anges som l/tonkm, 

Maskin Effekt Kapacitet Kostnad Bränsleförbrukning 

Press  5 (ha/h) 1 079 (kr/ h)  

Balsamlare  5 (ha/h) 282 (kr/ h)  

Traktor till press 120 (kW)  807 (kr/ h)A 18 (l/ha) 

Traktor med balgrip i fält 100 (kW) 20 (ton/h) 665 (kr/ h)A 15 (l/ha) 

Lastmaskin vid lager  30 (ton/h) 519 (kr/ h)A 11 (l/ha) 

Balvagn, 18 ton  8 (ton/lass) 121 (kr/ h)  

Traktor till balvagn 120 (kW)  807 (kr/ h)A 18 (l/ha) 

Lastbil med släp  18 (ton/lass) 2,0 (kr/tonkm) 0,053 (l/tonkm) 
A Kostnad för maskin, förare och diesel 

3.3 Vall från odling till anläggning 

Vall används både som färsk vall direkt från fält till anläggning och som lagrad ensile-

rad vall. Det är inte tänkt att anläggningen använder enbart vall istället för halm utan 

att vallen utgör en andel av den totala mängden biomassa.  

Under ungefär halva året v.21 – v.44 används färskskördad vall vid anläggningen och 

under resten av året används vall som har lagrats. All vall som inte levereras direkt till 

anläggningen lagras i plansilos i väntan på leverans till anläggningen. 

3.3.1 Odling av vall 

Vallen som odlas är en insådd gröda i en spannmålsväxtföljd. Det medför att de fältar-

beten som belastar odling av vall är sådd och spridning av mineralgödsel. Övrig jordbe-

arbetning belastar den gröda som vallen sås in i.  

Tabell 10. Data för maskiner som används vid odling av vall (Maskinkalkylgruppen, 2018) 

Jordbearbetning 
kapacitet 

(ha/ h) 
Antal 

överfarter 

Effektbe-
hov 

(kW) 

Tim-
kostnad 

(kr/h) 

Bränsleför-
brukning 

(l/ h) 

Sådd 2,0 1 90 196  

Spridning av mineralgödsel 4,0 3 50 124  

Traktor till såmaskin   90 707 14 

Traktor till gödselspridare   50 501 8 

 

Tillförd mängd mineralgödsel i forma av kväve (N), fosfor (P) och Kalium (K) är 200 kg 

N/ ha, 10 kg P/ ha och 60 kg K/ ha (Jordbruksverket, 2017). 
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3.3.2 Skörd och transport av vall 

Skörd och insamling av vall sker med storskaliga system (Tabell 11). Vallen skördas 

med en 9 m tredelad kross med sidoelevator. Strängläggning sker med en 12 – 15 m 

strängläggare och hackning sker med en självgående fälthack 550 kW. 

Tabell 11. Data för maskiner som används vid odling av vall (Maskinkalkylgruppen, 2018) 

 
Kapacitet 

(ha/h) 
Effektbehov 

(kW) 
Kostnad 

(kr/ h) 
Bränsleförbrukning  

(l/h) 

Slåtterkross 6,0 80 195  

Exakthack 5,0 550 256 63 

Traktor till slåtterkross  80 654 12 

Traktor till strängläggare  80 654 12 

 

Under v 21 till v 44 används färsk vall. Vallen samlas upp från fältet till lastbil och 

transporteras direkt till anläggningen. Vall som ska lagras samlas upp i traktordragen 

vagn och transporteras till ett nära liggande lager. All vall antas lagras i plansilo utanför 

anläggningen. Lagrad vall hämtas med lastbil från lager och transporteras till anlägg-

ningen. 

Transporter av vall sker 1) för färsk vall direkt från fält med lastbil och 2) med traktor 

och vagn från fält till lager. Medeltransportavståndet från fält till lager sätts till 3 km 

enkel resa och medeltransportavstånd från fält eller lager till anläggning sätts till 55 km 

enkel resa. Transport av vall från fält till mellanlager sker med traktor och vagn. Vag-

nen kan lasta 50 m3 eller 12 ton vall med torrsubstanshalten 35 %. Den dras av en trak-

tor med effekten 120 kW. Färsk vall från fält och lagrad vall från mellanlager transport-

eras med lastbil. Lastbilen kan transportera 36 ton vall per lass (Tabell 12). 

Tabell 12. Data för traktor och vagn och lastbil med släp som används vid transport av vall. 

Redskap/ maskin 
Effekt 
(kW) 

Lastvikt 
(ton) 

Kostnad 
(kr/ h) 

Bränsleförbrukning 
(l/ h) 

Ensilagevagn  12 1 748  

Traktor som drar vagn 130  854 20 

Lastbil med släp  36 1,0 0,0466A 

A lastbil med släp anger kostnad och bränsleförbrukningen i kronor per tonkm och liter 

per tonkm 

3.3.3 Lustgas från odling av vall 

I samband med odlingen sker det emissioner av lustgas. Dessa emissioner är kopplade 

till användning av mineralgödsel, samt odling av gröda. Lustgas bildas direkt i sam-

band med att mineralgödsel sprids på åkermark, från nedbrytning av skörderester, för-

delningen mellan organogena jordar och mineraljordar. Lustgas bildas även indirekt 

genom deposition av ammoniak där en andel antas hamna på sådan ställe att lustgas 

bildas och från läckage av kväve till recipient. För att beräkna denna påverkan används 

metodik från IPCC (2006). 

Som underlag för att beräkna direkta emissioner av lustgas enligt metodik från IPCC 

(2006) har ”Non N-fixing forages” använts. Dessa har sedan kompletterats med in-

formation om skörd, gödsling, andel organogen jord mm (Tabell 13). Skördenivån är en 

beräknad skörd som bygger på skördenivåer och skördeintervall för intensivt odlade 
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vallar (Gunnarsson m fl., 2017). Gödsling av mineralkväve är hämtad från Jordbruks-

verket (2017). Kväveläckaget är medelläckaget för vall som odlas på Östgötaslätten 

(Johnsson m fl., 2016). 

Tabell 13. Indata utöver faktorer från IPCC (2006) som används för att beräkna emissioner av 
lustgas vid odling av vall. 

Faktorer  Enhet Referens 

Skörd 9 588 kg ts/ ha Beräknat värde från Gunnarsson m fl. (2017) 

Mineralkväve 200 kg N/ ha Jordbruksverket (2017) 

Andel växtrester mot skörd 0 kg ts/ kg ts skörd Antaget värde 

Kväveläckage 4 kg N/ ha Johnsson m fl. (2016) 

Andel organogen jord 5 % Berglund m fl. (2009) 

Andel bortförda växtrester 80 % Antaget värde 

 

De totala utsläppen av lustgas från odling av vall både direkta och indirekta emissioner 

finns sammanfattad i Tabell 14. I underlaget från IPCC (2006) finns det stora osäker-

heter. Emissioner av lustgas på 5,32 kg är beräknat på grundvärden och variationen är 

stor, 1,46 till 19,61 kg N2O/ ha. 

Tabell 14. Direkta och indirekta emissioner av lustgas vid odling av vall (kg N2O/ ha) beräknat från 
IPCC (2006). 

Direkta och indirekta emissioner Källa till emission kg N2O/ ha 

Direkta emissioner Handelsgödsel 3,03 

 Växtrester 0,98 

 Odling av organogena jordar 0,96 

Indirekta emissioner Deposition av ammoniak 0,30 

 Kväveläckage 0,05 

Total  5,32 

 

Ytterligare en indirekt belastning vid odling av vall som ger emissioner av lustgas är 

tillverkning av mineralgödsel. Framförallt kväve (Tabell 18). 

3.4 Kostnader för hantering av halm och vall 

Kostnaderna har beräknats enligt data som presenteras i kapitlen 3.2 och 3.3 för halm 

respektive vall (Tabell 15). 

Tabell 15. Kostnader för att hantera halm och vall från fält till anläggning, totala kostnader (tkr/ år) 
och kostnad per ton torrsubstans (kr/ ton ts). 

Kostnadspost Kostnad Kostnadspost Kostnad 

Halm  Vall  

Pris i fält 34 700 tkr Odling 12 470 tkr 

Pressning 9 220 tkr Skörd 17 390 tkr 

Insamling i fält 7 870 tkr Insamling & transport till mellanlager 22 030 tkr 

Mellanlager 800 tkr Insamling & transport till anläggning 4 780 tkr 

Transport till anläggning 17 620 tkr Lager 1 300 tkr 

Lager vid anläggning 0 kr Transport till anläggning 22 130 tkr 

Summa 70 220 tkr Summa 80 090 tkr 

Kostnad per ton torrsubstans 1 030 kr Kostnad per ton torrsubstans 1 180 kr 

 



20 

© RISE Research Institutes of Sweden 

3.5 Erforderliga mängder råvara 

Vid hantering av halm från fält till anläggning sker förluster. Förlusterna är mekaniska 

det vill säga spill från maskiner. balar som går sönder vid hantering mm. I Lagret kan 

förluster orsakade av mikrobiell verksamhet ske framförallt om halmen lagras oskyd-

dad eller är för fuktig. Information om förluster vid hantering av halm är få och osäkra. 

Förluster som finns avseende hantering av halm är samlade i Tabell 16. 

Tabell 16. Förluster vid hantering av halm från fält till anläggning. 

Förluster Halm Vall Kommentar 

Fältförluster 4 % 5% Belotti (1990) 

Transportförluster 2% 3% Antaget värde 

Lagerförluster 0% 18% Grovfoderverktyget (www) 

 

För att leverera den efterfrågade mängden råvara, halm och vall till anläggningen måste 

en större mängd skördas för att ta hänsyn till de förluster som sker vid hanteringen. 

Beroende av om anläggningen använder enbart halm som råvara eller en kombination 

av halm och vall påverkas mängderna (Tabell 17). 

Förutsättningarna för scenarierna med vall är att vallen utgör 20 % den totala mängden 

biomassa till anläggningen räknat som ton torrsubstans. Etanolanläggningen är i 

grundfallet, enbart halm som råvara, dimensionerad för att hantera 80 000 ton halm 

vilket med en torrsubstanshalt på 85 % ger 68 000 ton torrsubstans per år. Vall utgör 

20 % av mängden vilket motsvarar 13 600 ton torrsubstans vall per år. Om vallen antas 

ha en torrsubstanshalt på 35 % är mängden vall till anläggningen 39 000 ton vall per år 

(Tabell 17). 

Tabell 17, Mängder, förluster, vattenhalter och arealbehov för halm och vall som levereras till 
anläggning. 

Mängder och förluster Scenario 1 & 2 Scenario 3 & 4 Enhet 

 halm vall  

Mängd på fält 88 568 236 075 ton vv/ år 

Totala förluster, fält till anläggning 10,7 21,5 % 

Total mängd levererad råvara 80 000 194 286 ton vv/ år 

Total mängd levererad råvara 1 248 000 1 174 679 GJ/år 

Vattenhalt 15 35 % 

Mängd bärgad per hektar 3,97 9,59 ton vv/ ha 

Arealbehov 22 309 7 092 ha/ år 

 

4 Produktion av etanol och bioolja  

4.1 Allmänna data som används 

Det bränsle som används av traktorer, lastbilar, lastmaskiner mm är diesel. El som an-

vänds till processen antas vara svensk medelel. Ånga som används vid etanolanlägg-

ning är producerad från skogsflis. El vid raffinaderi är svensk medelel. Data för pro-

duktion av enzym och kemikalier som exempelvis svavelsyra, mineralgödsel, bekämp-

ningsmedel etc. är hämtad från olika källor (Tabell 18): 
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• Produktion av ånga: Produktion av värme och ånga antas om inget annat anges 

för en process genereras från skogsflis. Enligt Gode m fl. (2011) är klimatpåver-

kan från produktion och distribution 2,4 g CO2-ekv per kg flis. Beräknat från 

Paulsson (2007) behövs det 307 g flis per kg ånga, vilket ger en klimatpåverkan 

från produktion av ånga på 0,7368 g CO2-ekv/ kg ånga. 

• Produktion av svensk medelel: Enligt Energimyndigheten (www, 2017-11-08) är 

klimatpåverkan från svensk medelelmix inklusive import och export 13,1 g CO2-

ekv per MJ el. 

• Produktion och användning av diesel: Diesel har värmevärdet 35,5 MJ per liter 

och släpper ut 2 868 g CO2-ekv per liter. Det ger 79,3 g CO2-ekv/ MJ (Energi-

myndigheten, www 2017-11-08). 

• Emissioner och energi och klimatpåverkan från tillverkning av mineralgödsel-

medel samlas in från (Brentrup & Palliere, 2008 & Williams et al., 2010).  

• Produktion och användning av svavelsyra: Produktion och användning av mine-

ralgödsel: Utsläpp och energianvändning för tillverkning av svavelsyra samlas 

in från Ecoinvent-databasen (Althaus et al., 2007). Till detta kommer transport 

avb svavelsyra från fabrik till användare. Den funktionella enheten är 1 kg 100 

% svavelsyra i flytande form vid anläggning. Utsläppen av klimatgaser viktade 

till GWP100 är 0,96106 kg koldioxidekvivalenter per kg svavelsyra. Kostnaden 

för svavelsyra är 391 kr/ ton och är beräknad utifrån ett marknadspris på 45 

USD/ ton. 

• Produktion och användning karbonat (Althaus et al., 2007) 

• Klimatpåverkan från lastbilstransporter. Enligt Vägtrafikinstitutet (VTI) är 

medelutsläppen från transportsektorn inom Sverige 0,125 kg CO2-ekv per ton-

kilometer. Detta är ett medelvärde för all lastbilstransport som inkluderar både 

emissioner från fossila och förnybara drivmedel 

• Klimatpåverkan från produktion av enzym är hämtad från Nielsen m fl, (2007 ). 

Värdet för klimatpåverkan för enzymproduktion varierar mellan 3,7 – 21,93 kg 

CO2-ekvivalenter per kg enzym producerad. Ett medeltal för den typ av enzym 

som används för etanoltillverkning är 8,9 kg CO2-elvivalenter per kg. Enzym 

som används antas komma från Novozymes anläggning i Kalundborg, Dan-

mark. Novozymes var år 2015 den största tillverkaren av enzym med en uppsa-

kattad andel på 48 % av den globala marknaden. Tillverkning av enzym avser 

relevanta processer till och med fabriksgrinden. Kostnaden för enzym är beräk-

nad till 1 026 kr/ m3 etanol producerad, beräknad från information från Lant-

männenn (pers komm.). 
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Tabell 18. Utsläpp av växthusgaser (kg CO2-ekv/ kg), från produktion av svavelsyra och mineral-
gödsel, diesel, el Ånga, värme och bekämpningsmedel. Utsläppen anges per kg kväve (N), fosfor (P) 
och kalium (K).  

 Klimatpåverkan Enhet 

svavelsyra 0,0762 kg CO2-ekv/ kg H2SO4 

kväve (ammoniumnitrat)   

Europeisk medelproduktion 6,20 kg CO2-ekv/ kg N 

bästa tillgängliga teknik 2,74 kg CO2-ekv/ kg N 

kväve (Urea)   

Europeisk medelproduktion 1,59 kg CO2-ekv/ kg N 

bästa tillgängliga teknik 1,13 kg CO2-ekv/ kg N 

kväve (Kalciumammoniumnitrat)   

Europeisk medelproduktion 6,30 kg CO2-ekv/ kg N 

bästa tillgängliga teknik 2,83 kg CO2-ekv/ kg N 

kväve (ammoniumsulfat)   

Europeisk medelproduktion 3,00 kg CO2-ekv/ kg N 

bästa tillgängliga teknik saknas kg CO2-ekv/ kg N 

fosfor (trippelsuperfosfat) 1,66 kg CO2-ekv/ kg P 

fosfor (singel superfosfat) 0,60 kg CO2-ekv/ kg P 

kalium (MOP) 0,60 kg CO2-ekv/ kg K 

Diesel 0,0778 kg CO2-ekv/ MJ diesel 

El 0,0131 kg CO2-ekv/ MJ el 

Ånga 0,0007368 kg CO2-ekv/ kg ånga 

Karbonat 1,0526 kg CO2-ekv/ kg 

Enzym 8,9 kg CO2-ekv/ kg 

 

4.2 Förbehandling vid anläggning 

När biomassa ankommer till anläggningen är det första behandlingssteget en förbe-

handling som ska frigöra cellulosa och hemicellulosa från lignin. Förbehandlingen sker 

i två steg; först en mekanisk förbehandling där biomassan tvättas, mals och krossas till 

önskvärd storlek följt av en behandling med ångexplosion där ligninet separeras. 

4.2.1 Mekanisk förbehandling 

 

Figur 3, Behandlingssteg vid mekanisk förbehandling av halm, från lager vid anläggning till innan 
ångexplosion 
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Vid förbehandling av halm hämtas balar från lager vid anläggningen. Hanteringen sker 

med lastmaskin utrustad med teleskoplastare. Med teleskoplastare lastas balarna på en 

bandtransportör och balarna rivs och transporteras till kvarn där halmen mals följt av 

en tvätt där sten och annan smuts avlägsnas (Figur 3). 

Vall hanteras på samma vis som halm med skillnaden vallen kommer till anläggningen 

som ensilage eller färsk hackad vall. Steget med rivning och krossning av balar utgår. 

Vid behov mals vallgrödan till en finare fraktion än levererad. Vallen tvättas för att av-

skilja föroreningar. 

Energi som används vid mekanisk förbehandling är diesel till lastmaskiner som hante-

rar halmbalar samt el till transportörer. kross. kvarn mm(Tabell 19). I samband med 

mekanisk förbehandlingen tillförs vatten för tvätt av halmen. Halmen tvättas för att bli 

av med jord och sten som kan ha följt med halmen när den pressades i fält.  

Tabell 19, Energianvändning vid mekanisk förbehandling och ångexplosion (Bernesson och Nils-
son, 2009), 

Förbrukare Energislag Värde Enhet 

Rivning av balar el 54 MJ/ton ts 

Hammarkvarn 40 el 144 MJ/ ton ts 

Fläktar, pumpar transportörer mm el 36 kWh/ ton ts 

 

Förluster uppstår vid mekanisk förbehandling av halm och vall. Massförluster när halm 

och vall hämtas från lager. För balad halm finns ytterligare risk för förluster vid rivning 

av balar, transportör, tvätt och malning. Det är svårt att uppskatta förlusterna. en giss-

ning är 0 – 5 % av halmen i lagret. I beräkningarna antas det att 1% av materialet förlo-

ras vid den mekaniska förbehandlingen. 

4.2.2 Ångexplosion 

Ångexplosion av biomassa är en förbehandlingsprocess som öppnar fibrerna och gör 

biomassapolymerer mer tillgängliga för efterföljande processer, exempelvis fermente-

ring och hydrolys. Vid ångexplosion behandlas biomassa ånga som har temperaturen 

180 till 240 ° C och låga tryck, 1 till 3,5 MPa, följt av en snabb minskning av trycket och 

biomassafibrernas struktur bryts. Det resulterar i en bättre tillgänglighet av cellulosan 

för exempelvis enzymatisk hydrolys och jäsning. Resursförbrukning i samband med 

ångexplosion är hämtad från Zimbardi m fl. (2002) och Kumar och Murthy (2011) 

Tabell 20, Energianvändning vid ångexplosion (Kumar och Murthy, 2011), 

Resurs Värde Enhet Källa  

El 2,09 MJ/ kg kg ts Zimbardi m fl. (2002) 

Ånga 1,3 kg ånga per kg ts Kumar och Murthy (2011 

H2SO4 0,0015 kg / kg ts Zimbardi m fl. (2002) 

Förluster 5 % av hemicellulosa Zimbardi m fl. (2002) 

 

I samband med ångexplosionen förloras en del halm när ångan leds bort, Förlusten är 3 

– 8 % av inkommande. Det är i första hand hemicellulosa som bryts ned till flyktiga 

kolväten och följer med ångan när den ventileras ut från reaktorn (Leitner & Lindorfer, 

2016).I studien används ett värde för förluster på 5 % av hemicellulosa i samband med 

ångexplosion (Zimbardi m fl., 2002).  
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Halmen har en vattenhalt om 30 % till 80 % när den kommer till ångexplosionen med 

ett vanligt förekommande värde är 70 % vattenhalt (Ballesteros m fl., 2006, Alvira m 

fl., 2016, Joelsson m fl., 2016, Hasanly m fl., 2017) vilket är den vattenhalt som använts 

inom projektet. 

4.3 Enzymatisk hydrolys 

Cellulosa och hemicellulosa som frigjorts från lignin vid ångexplosionen behandlas vi-

dare med enzymer för att få så stor andel enkla sockerarter som möjligt i lösningen. 

Från ångexplosionen skickas flödet till steget enzymatisk hydrolys. Det sker en tillsats 

av vatten för att få önskad vattenhalt, 80% . Utöver vatten tillförs svavelsyra. Enzym 

tillförs för att cellulosa och hemicellulosa ska omvandlas till sockerarter. Vid den enzy-

matiska hydrolysen omvandlas 85 % av cellulosa och hemicellulosa till sockerarter som 

kan omvandlas till etanol i efterföljande steg. 

Tabell 21. Resurs och energianvändning vid enzymatisk hydrolys 

Resurs Värde Enhet 

Enzym 0,014 kg/ kg cellulosa 

El till enzymatisk hydrolys 72 MJ/ ton ts 

El till separering 4,68 MJ/ ton 

 

4.3.1 Separering efter enzymatisk hydrolys 

Efter hydrolysen separeras flödet i två fraktioner en våt fas som innehåller det mesta av 

det lösta sockret som leds till fermentering och en torr fas som innehåller i första hand 

lignin. Den torra fasen kan förbrännas eller vidare processas genom HTL för att få 

andra produkter som kan utnyttjas. El till separering. Data avseende separering, för-

delning mellan våt och torr fas. 

Tabell 22. Fördelning i procent mellan våt och torr fas vid separering efter hydrolys. 

  Våt fas Torr fas 

Våtvikt 70% 30% 

Vatten 71% 29% 

TS 62% 38% 

VS 63% 37% 

N 99,97% 0,028% 

P 8% 92% 

K 74% 26% 

S 8% 92% 

C 57% 43% 

H 67% 33% 

O 68% 32% 

Aska 49% 51% 

Cellulosa 97% 3% 

glukos (C6) 97% 3% 

Hemicellulosa 70% 30% 

xylos(C5) & xylan 70% 30% 

galactos (C6) & galactan 70% 30% 

arabinos & arabinan 70% 30% 

Lignin 7% 93% 

övrigt 17% 83% 
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Fermentering och destillering 

Vid fermentering och destillering bildas etanol och koldioxid. En fermenteringsrest 

bildas. Av sockret i inkommande flöde omvandlas 85 % till etanol eller koldioxid. Mel-

lan 80 - 95 % av sockret kan omvandlas i samband med fermenteringen (Humbird m 

fl., 2011). 1 kg glukos bildar 0,511 kg etanol och 0,489 kg koldioxid. Fermenteringen 

använder el. Fermenteringsresten har så pass lågt energiinnehåll räknat på undre vär-

mevärde att den får värdet noll vid klimatberäkningar enlig RED-metoden. Vid destille-

ringen avskils vatten från etanolen och en 95,5% etanol blir resultatet. Avskilt vatten 

kan återcirkuleras i anläggningen. 23,3 MJ el per kg etanol och 1,34 k ånga per kg eta-

nol har använts. 

4.4 Användning av ligninrest för förbränning 

Den torra fasen (torrsubstanshalt ca 35%) kan förbrännas. Antigen om den förbränns 

vid anläggningen eller transporteras till en extern förbränningsanläggning där energin 

kan tillgodogöras. I denna studie antas det att ligninresten transporteras till närlig-

gande kraftvärmeverk och används som bränsle. Ligninresten avvattnas till 50 % torr-

substans innan den skickas till förbränning. För avvattning används 1,24 kg ånga, 10 

bar per kg vatten som tas bort beräknat från Paulsson (2007). 

I utvärderingen enligt RED kommer ligninresten allokeras sin andel av den totala kli-

matbelastningen utifrån dess undre värmevärde. Klimatpåverkan från omhänderta-

gande av ligninresten ingår inte i beräkningen enligt RED. 

4.5 HTL-process 

Som ett alternativ till förbränning av ligninresten kan HTL användas. HTL är en be-

handlingsprocess där våta biomassor omvandlas under högt tryck till bioolja och andra 

kemikalier. HTL arbetar inom ett temperaturintervall på 250ºC – 370ºC och tryckinter-

vall mellan 5 – 25 MPa (De Fillippis m fl. (2016). En biomassa som behandlas genom 

HTL genererar en energirik bioolja, ett fast rest biokol samt en gas- och vattenfas och 

eventuell förluster. I Tabell 23 visas en litteratursammanställning av utbyten från HTL. 

I studien har utbytet enligt information från Processum (Tomas Gustafsson, pers 

komm.) använts, som är en utkomst från HTL-försök gjorda på hydrolyslignin från 

halm och vall inom andra arbetspaket inom detta projekt. De utbyten som använts är:  

• Bioolja 55 % 

• Biokol 3% 

• Gasfas 7% 

• Vattenfas 25% 

• Förluster 10%  

Litteraturdata för utbyten i HTL för lignocellulosarika råvaror angivet som procent av 

inkommande torrsubstans till HTL. Generellt ligger utbytena för bioolja lägre jämfört 

använda data, bioolja ligger inom samma storleksintervall med något enstaka undan-

tag. Litterturdata för HTL ger normalt en större andel till vatten- och gasfasen jämfört 

de i studien använda data (Tabell 23). 
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Tabell 23. Sammanställning litteraturdata för lignocellulosarika råvaror och deras utbyten i HTL 
(% av ts). 

Råvara Bioolja Biokol Gasfas Vattenfas Referens 

Träråvara 34,6 5,7 17,5 42,2 Tews m fl (2014) 

Träråvara 29,4 3,0 17,8 49,8 Knorr m fl (2011) 

Lignocellulosa 35 - - - Elliott m fl (2015) 

Skogsrestprodukter 36,7 5,6 17,3 40,4 Nie & Bi (2018) 

Skogsråvara 23 – 36 8 - 23 10 - 18 36 - 45 Tzanetis m fl. (2017) 

 

I dagsläget är de flesta HTL-anläggningar i storleken laboratorie eller pilotskala (Elliott 

m fl, 2015, Anastasakis m fl., 2018). De flesta biomassor med torrsubstanshalter mellan 

5 – 35 % är möjliga att behandla med HTL (Elliott m fl., 2015). I HTL-processen behövs 

även tillsättas energi och katalysator (Tabell 24). 

Tabell 24. Energi och resursanvändning för HTL (Desirée Karlsson, Lantmännen, pers. komm.). 

Energi/ resurs Värde Enhet 

El 5,76 MJ/ kg bioolja 

Naturgas 0,026 MJ/ kg Bioolja 

Katalysator 0,34 kg/ kg bioolja 

 

4.6 Förädling av bioolja till biodrivmedel 

Biooljan från HTL antas transporteras med lastbil till ett raffinaderi i Lysekil där den 

uppgraderas och används som drop-in vid tillverkning av drivmedel. I ett raffinaderi 

tillverkas många typer av produkter så som gas, bensin, diesel och eldningsoljor. Det är 

svårt att avgöra i vilka segment de biobaserade beståndsdelarna hamnar. Vid uppgra-

dering av biooljan används vätgas för att i första hand minska innehållet av syre i oljan. 

Data för uppgradering och tillverkning av biodrivmedel är hämtade från Nie och Bi 

(2017) samt Tzanetis m fl. (2017), se Tabell 25 

Tabell 25. Produktion av vätgas och biodrivmedel 

Produktion av vätgas, naturgas som energibärare  Värde  Enhet 

Naturgas, råvara 2,670 kg/ kg H2 

Naturgas, bränsle 0,378 kg/ kg H2 

El 0,982 MJ/kg H2 

Hydrotreatment     

   Vätgas 0,034 kg H2/ kg bioolja (ts) 

   El 0,294 MJel/kg Bioolja 

   Katalysator 0,410 kg/ kg bioolja (ts) 

   Genererat vatten 6,000 ton vatten per ton bioolja 
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5 Resultat 

5.1 Massflöden för studerade scenarier 

Massflödena mellan de olika scenarierna varierar dels på grund av vilken råvara som 

används och hur processen är utformad, dvs om etanolanläggningen är utrustad med 

HTL eller inte (Figur 4), för mer detaljerad massbalans se Bilaga 1. 

 

  

1. Halm - etanol 2. vall- -etanol 

  

3. halm – etanol & biodrivmedel 4. vall – etanol & bio drivmedel 

Figur 4. Massflöden för de studerade scenarierna. För mer detaljerad massbalans se Bilaga 1. 

 

Mängden substrat räknat som torrsubstans, 68 000 ton per år, är densamma oavsett 

om halm eller vall är råvaran till anläggningen. Skillnaden i torrsubstanshalt mellan 

halm, 85 % och vall 35 % medför att mängden vall är större än mängden halm 194 286 

ton vall och 80 000 ton halm. Halmen och vallens sammansättning av cellulosa, he-

micellulosa och lignin medför att det produceras olika mycket av etanol, ligninrest, 

bioolja mm från de olika scenarierna (Figur 4). Detta i sin tur medför att mängden bio-

drivmedel från bioolja skiljer sig åt om halm eller vall används som råvara. 
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Tabell 26. Massflöden (ton) och energiflöden (GJ) för inkommande biomassa och utgående pro-
dukter som genereras i de olika scenarierna. 

 1. Halm-etanol 2. Vall-etanol 
3. Halm - etanol & 

biodrivmedel 
4. Vall-etanol & bio-

drivmedel 

 mängd Energi mängd Energi mängd Energi mängd Energi 

Etanol 15 260 321 920 10 450 220 490 15 260 321 920 10 450 220 490 

Fermentationsrest 36 720 5 920 30 310 3 270 36 720 5 920 30 310 3 270 

Koldioxid 14 600  10 000  14 600  10 000  

Ligninrest 49 870 394 770 56 480 422 920     

Bioolja     14 090 507 090 15 950 574 300 

Biokol     1 030 10 970 1 160 12 420 

Biodrivmedel     10 560 457 580 11 970 518 230 

 

Om vi jämför scenario 1 och 3 där halm används som råvara, så kan vi se att lika mycket 

etanol och fermentationsrest bildas i båda fallen. I scenario 1 bildas en ligninrest som 

innehåller en del vatten, värmevärdet motsvarar total ca 395 000 GJ LHV. I scenario 3 

används denna ligninrest för att tillverka biodrivmedel via HTL och uppgradering av 

biooljan. Totalt bildas ca 457 000 GJ biodrivmedel. Anledningen till att det till synes 

blir mer energi ut i scenario 3 är att vi räknar på LHV. Samma resonemang gäller för 

scenario 2 och 4. 

När ingående biomassa är halm tillförs 1 248 000 GJ energi via halmen 1 174 679 GJ. 

När halm används som råvara återfinns 26 % av halmens energi i etanolen. Motsva-

rande värde för vall är 19 %. När biooljan behandlas vidare finns 37 % av halmens 

energi i biodrivmedel och 44 % av vallens energiinnehåll. Att använda HTL för att han-

tera ligninresten ger ett större utbyte energimässigt jämfört att förbränna den. För sce-

narierna 1 och 2 är det totala energiutnyttjandet 58 % och för scenarierna 3 och 4 63 % 

(Tabell 27). 

Tabell 27. Procentuell fördelning av energin i halm och vall till etanol, ligninrest och drivmedel 
räknat på LHV. 

 1. Halm – etanol 2. Vall – etanol 
3. Halm – etanol 
& biodrivmedel 

4. Vall – eta-
nol & bio-
drivmedel 

Etanol 26% 19% 26% 19% 

Ligninrest 32% 36%   

Biodrivmedel   37% 44% 

Totalt till drivmedel 26% 19% 63% 63% 

 

Av energimängden i ingående biomassa till scenarierna, halm, 1 248 000 GJ, eller vall 

1 74 700 GJ återfinns 63% av energin i drivmedel räknat på undre värmevärdet. 

5.2 Klimatpåverkan enligt RED 

Klimatpåverkan beräknas i två steg. Steg 1 är hanteringen av biomassa från fält till an-

läggning som tillverkar etanol och bioolja. Då anläggningen genererar flera utflöden 

som har ett energiinnehåll sker en allokering mellan dessa produkter. Massflödena ut 

från etanol/HTL-anläggningen och de lika flödenas energiinnehåll ger den totala ener-

gimängden räknat som undre värmevärde (LHV).  
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I steg 2 beräknas klimatpåverkan av att uppgradera bioolja och att använda den som 

drop-in vid tillverkning av förnybara drivmedel. Biooljan tar med sin miljöbelastning 

från etanol/HTL-anläggningen och därefter adderas klimatpåverkan från uppgradering 

och produktion av drivmedel (Tabell 28). 

Tabell 28. Allokering av klimatpåverkan i de olika scenarierna, steg 1 fram till och med etanolan-
läggningen.  

Produkt 1. Halm-etanol 2. Vall-etanol 
3. Halm - etanol & 
biodrivmedel 

4. Vall-etanol & bio-
drivmedel 

Etanol 44,9% 38,3% 34,3% 27,3% 

Ligninrest 55,1%    

Bioolja  60,3% 65,7% 71,1% 

Biokol  1,3%  1,5% 

 

Biooljan från halm har med sig en klimatpåverkan på 8,1 g/ MJ för scenario 2 (Halm – 

etanol & biodrivmedel) och 21,9 g/ MJ för scenario 4 (Vall – etanol & biodrivmedel). 

Till biooljans klimatpåverkan tillkommer klimatpåverkan från transporter, uppgrade-

ring av bioolja (inklusive produktion av vätgas) och tillverkning av biodrivmedel vid 

raffinaderi. 

 

Figur 5. Klimatpåverkan från produktion av etanol och förnybara drivmedel från bioolja 

Resultaten från klimatberäkningarna visas i Figur 5 uppdelade på etanol och biodriv-

medel från bioolja. Som tidigare nämnts, bildas många olika fraktioner av drivmedel 

och oljor i ett raffinaderi, som här benämns under samlingsnamnet biodrivmedel. Kli-

matpåverkan per MJ blir lika stor för alla biodrivmedelsfraktioner eftersom allokering 

görs på undre värmevärdet. 

Enligt RED är klimatpåverkan från fossilt referensbränsle 94 g CO2-ekv/MJ (LHV). 

Krav på minskning av klimatpåverkan för ett biodrivmedel jämfört med den fossila 

referensen varierar beroende på när anläggningen tas i drift. För anläggningar där drif-

ten inleds efter den 1 januari 2021 är kravet minst 65 % minskning. 
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Figur 6. Minskade emissioner i procent i förhållande till fossilt referensbränsle. 

För samtliga scenarier minskar miljöpåverkan från det förnybara drivmedlet i förhål-

lande till referensen (Figur 6). Minskningen är 64 – 92 % beroende på vilket drivmedel 

och om det är halm eller vall som är råvara. Halm som råvara ger en större reduktion 

än om vall används. 

 

Figur 7. Fördelningen av klimatpåverkan mellan olika delsteg (%) och scenariernas totala klimat-
påverkan (ton CO2-ekv). 

Den total klimatpåverkan i ton CO2-ekvivelenter per år ökar när vall används som rå-

vara till etanol och bioolja jämfört halm (Figur 7). Den stora skillnaden är odling av vall 

jämfört insamling av halm. För vallen är det användning av mineralgödsel och utsläpp 

av lustgas i samband med odlingen som ger den stora ökningen jämfört halm. Även 

klimatpåverkan från anläggningen ökar på grund av att det krävs en större andel vall 

räknat som våtvikt jämfört halm under förutsättningen att mängden TS in är den-

samma för halm och vall. 
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5.3 Kostnader 

Kostnaden att producera etanol, bioolja och biodrivmedel för de olika scenarierna visas 

i  Tabell 29. Eftersom indata varierar så pass mycket, visar vi ett spann av de beräknade 

min, max och mediankostnaderna. Kostnaden för att producera de olika biodrivmedlen 

beräknades för scenario 1 till 4.  

I scenario 1 och 2 visas enbart kostnaden för att tillverka etanol som varierar mellan 

3 300 – 3 900 kr per ton etanol från halm och 3 800 – 4 200 kr per ton etanol när vall 

används som råvara.  

I scenario 3 är produktionskostnaden för etanol från halm 3 200 – 4 600 kr per ton 

etanol och biodrivmedel tillverkad från bioolja har en produktionskostnad på 11 600 – 

14 700 kr per ton drivmedel.  

I scenario 4 är produktionskostnaden för etanol med vall som råvara är 3 500 – 4 800 

kr per ton, och biodrivmedel tillverkad från bioolja har en produktionskostnad 12 200 

– 15 100 kr/ ton biodrivmedel. 

Biodrivmedel från hydrolyslignin blir alltså mycket dyrare än etanol. Det beror fram-

förallt på kostnaderna kopplade till uppgraderingen av bioolja. Här har vi enbart hittat 

data i en referens (Tzanetis m. fl., 2017); mer detaljerade studier skulle behövas för att 

fastställa vad uppgradering av bioolja kommer att kosta. 

Tabell 29. Kostnaden att producera etanol, mellanprodukten bioolja och biodrivmedel fördelat på 
min, medel och maxkostnader för de studerade scenarierna i kr/ ton. Värden inom parantes anger 
kostnaden i kr per MWh. 

 Halm - etanol vall - etanol 
Halm - etanol & 

biodrivmedel 
vall - etanol & 
biodrivmedel 

Min 

   Etanol 3 280 (560) 3 820 (650) 3 210 (550) 3 500 (600) 

   Bioolja     6 480 (550) 5 970 (600) 

   Biodrivmedel     11 600 (1 160) 12 260 (1 230) 

Median 

   Etanol 3 350 (570) 4 160 (710) 3 430 (590) 3 940 (670) 

   Bioolja     5 860 (590) 6 720 (670) 

   Biodrivmedel     12 110 (1 210) 13 260 (1 330) 

Max 

   Etanol 3 880 (660) 4 240 (720) 4 590 (780) 4 750 (810) 

   Bioolja     7 830 (780) 8 100 (810) 

   Biodrivmedel     14 740 (1 470) 15 090 (1 510) 
 

Det är svårt att jämföra resultaten med andra studier, då det finns stora variationer 

kring antaganden av anläggningens tekniska processer, insatsvaror, utbyten, råvarupri-

ser, hur kostnader fördelas över utgående produkter, och så vidare. En svensk studie 

beräknade priset på etanol från halm, med 120 000 ton ingående biomassa (i våran 

studie har vi antagit 80 000 ton ingående halm) och beräknade produktionspriset till 

mellan 4-10 kr/kg etanol (Börjesson m.fl., 2013); det lägre värdet ligger alltså i paritet 
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med våran studie. Vi hittade inga lämpliga studier för att jämföra med biodrivmedel 

från bioolja. 

 

 

Figur 8. Fördelning av fasta och rörliga kostnader (Mkr) beräknad på medianvärde av investe-
ringskostnaderna till olika delsteg i hantering av halm till etanol och drivmedel. 

 

För hela anläggningen domineras kostnaderna av råvarukostnaden och investerings-

kostnaden för etanolanläggningen, detta gäller framförallt för scenario 1 och 2 (halm 

respektive vall till etanol). När tillverkning av biodrivmedel tillkommer i scenarierna 3 

och 4 ökar systemets totala kostnader (Fel! Hittar inte referenskälla.).  

6 Känslighetsanalyser 

6.1 Blanda råvaror 

I scenario 1 och 3 räknades det med halm som råvara, i scenario 2 och 4 med vall. Det 

går också att tänka sig en blandning av råvarorna. I Figur 9 visas resultatet av att 

blanda halm och vall som råvara i scenarierna 3 och 4 (kombinerad etanol och HTL). 

Räknat på den mängd energi som undre värmevärde (LHV) som finns i ingående sub-

strat återfinns enligt de antaganden som gjorts för scenarierna antaganden 63 % av 

energin i drivmedel, men fördelningen mellan etanol och biodrivmedel från bioolja 

varierar Ingen hänsyn är tagen till processenergi som använts vid beräkningarna.  
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Figur 9. Andel av energi i inkommande råvaror (%) som återfinns i producerad etanol och biodriv-
medel från bioolja om kvoten halm/ etanol varieras. 

Även klimatpåverkan påverkas av att blanda råvaror (Tabell 30). 

Tabell 30. Förändringen av klimatpåverkan (g CO2-ekv/ MJ) när fördelningen av halm och vall 
ändras för inkommande råvara. 

Kvoten halm/vall Scenario 1 och 2 Scenario 3 och 4 

 Etanol Etanol Biodrivmedel 

100/0 7,9 8,9 17,6 

90/10 9,5 10,3 19,1 

80/20 11,1 11,7 20,6 

70/30 12,6 13,0 22,1 

60/40 14,2 14,4 23,6 

50/50 15,7 15,8 25,1 

40/60 17,3 17,1 26,6 

30/70 18,9 18,5 28,1 

20/80 20,4 19,9 29,6 

10/90 22,0 21,3 31,2 

0/100 23,5 22,6 32,7 

 

6.2 Indata 

Nedan testas klimatpåverkans känslighet för antagande kring indata rörande enzym-

produktion, elmix och produktion av gödslingsnivå. För de ekonomiska resultaten tes-

tar vi parametrar som kostnad för råvara, enzym, och skalfaktor. 

Klimatpåverkan från enzymproduktion varierar mellan 3,1 – 21,9 kg CO2-ekvivalenter 

per kg enzym (Nielsen m fl, 2017). I studien har ett normalvärde på 8,9 kg CO2-ekv/ kg 

använts. I en känslighetsanalys testas en ökning respektive minskning av klimatpåver-

kan med 50 % jämfört grundfallets 8,9 kg CO2-ekvivalenter per kg enzym. 

Enzymernas klimatpåverkan har en tydlig påverkan på de producerade drivmedlens 

klimatpåverkan (Tabell 31). Effekten är störst när halm används som råvara i processen 

Det beror på att den totala klimatpåverkan är större när vall används som råvara jäm-
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fört halm. Det gör att enzymernas ändrade klimatpåverkan får en större effekt när halm 

används som råvara. 

Tabell 31. Känslighetsanalys av klimatpåverkan från produktion av enzym, +/- 50% förändring av 
klimatpåverkan vid enzymtillverkning. 

Scenarier Etanol Biodrivmedel 

1. Halm - Etanol ± 28,7%  

2. Vall - Etanol ± 6,2%  

3. Halm – Etanol & biodrivmedel ± 21,8% ± 12,3% 

4. Vall – Etanol & biodrivmedel ± 5,5% ± 4,2% 
 

El antas i grundfallet produceras från svensk elmix som har en låg klimatpåverkan per 

MJ producerad el. Då det svenska elnätet till stor del är sammanbyggt med andra nor-

diska länder kan den svenska elmixen bytas ut mot en nordisk elmix alternativt kan el 

producerad på marginalen användas i detta fall kolkondens (Tabell 32). Den nordiska 

elmixen har en klimatpåverkan som är 69,6 g CO2-ekvivalenter per MJ el (Energi-

marknadsinspektionen, www) och kolkondens 211 g per MJ (Gode m fl., 2011) jämfört 

svensk elmix på 13 g CO2-ekvivalenter per MJ (energimyndigheten, www). 

Tabell 32. Känslighetsanalys av att använda nordisk medelel och kolkondens. Visare den procen-
tuella ändringen av klimatpåverkan för producerade drivmedlen etanol och biodrivmedel  

Scenarier Nordisk elmix Kolkondens 

 Etanol Biodrivmedel Etanol Biodrivmedel 

1. Halm - Etanol 31,4%  110,7%  

2. Vall - Etanol 8,4%  29,7%  

3. Halm – Etanol & biodrivmedel 84,3% 47,5% 297% 167,5% 

4. Vall – Etanol & biodrivmedel 34,6% 26,7% 121,8% 94,1% 
 

Vallen gödslas i grundfallet med 200 kg N, 10 kg P och 60 kg K (Jordbruksverket, 

2017). Det finns en variation i hur mycket växtnäring som tillförs vall. Enligt Odlings-

kalkyler från Jordbruksverket (2017a) kan gödslingen till vallar variera mellan 100 – 

200 kg N/ ha, 15 – 30 kg P/ ha och 100 – 200 kg K per ha. För att nå den eftersträvade 

skördenivån enligt riktlinjer för gödsling och kalkning (Jordbruksverket, 2017) re-

kommenderas de givor som används i grundfallet. I en känslighetsanalys testas var för 

sig en ändring av tillförd N, P och K till 220 kg N, 15 kg P och 100 kg K. 

Kvävegödslingen har det den största effekten på klimatpåverkan för de förnybara driv-

medlen (Tabell 33). En ökning av mängden kväve till vall från 200 kg per hektar till 

220 kg per hektar ger en ökning av drivmedlens klimatpåverkan med 4,3 %. Även fos-

for och kalium har en liten effekt.  

Tabell 33. Effekten av ändrad gödsling av vall på drivmedlens klimatpåverkan 

Scenarier Ändring Etanol Etanol Biodrivmedel 

2. Vall - Etanol Kväve + 20 kg/ha 4,3%   

 Fosfor + 5 kg/ha 0,6%   

 Kalium + 40 kg/ha 0,6%   

4. Vall – Etanol & biodrivmedel Kväve + 20 kg/ha  3,9% 3,0% 

 Fosfor + 5 kg/ha  0,6% 0,4% 

 Kalium + 40 kg/ha  0,6% 0,5% 
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Ekonomiska parametrar som påverkar resultatet är kostnad för råvara, enzym, ånga, 

skalfaktor för att anpassa ekonomiska data från litteraturen till studerad anläggnings 

storlek och kostnad för uppgradering. Råvarukostnaden verkar vara den enskilt viktig-

aste faktorn (Tabell 34). 

Tabell 34. Förändrade kostnader i procent av totala kostnader när parametrar ändras. 

  
1. Halm – 
etanol 

2. Vall –  
etanol 

3. Halm – 
etanol & bio-
drivmedel 

4. Vall –  
etanol & bio-
drivmedel 

Råvara ±25% ±23% ±19% ±20% ±17% 

Enzym ±25% ±9% ±6% ±8% ±5% 

Skalfaktor 0,8 -1,8% -2,2% -5,4% -5,4% 

Skalfaktor 0,4 2,6% 3,2% 9,3% 9,2 

Kostnad för uppgradering ±25% ±7,1% ±6,2% ±7,2% ±6,3% 

 

6.3 Ta tillvara på koldioxiden 

 

Figur 10. Minskad klimatpåverkan om koldioxiden som produceras tas tillvara. 

I RED finns en post för att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar genom avskiljning 

och ersättning av koldioxid (eccr). Etanolanläggningen producerar koldioxid i stora 

kvantiteter, ungefär i samma storleksordning som etanolproduktionen. Att ta tillvara 

koldioxiden och ger möjlighet att minska klimatbelastningen under förutsättning att 

koldioxiden ersätter fossilt producerad koldioxid. Effekten av att tillvarata koldioxiden 

från anläggningen är stor (Fel! Hittar inte referenskälla.). När halm används som 

råvara är effekten av tillvaratagen koldioxid så stor att om 35 - 40 % eller mer av koldi-

oxiden kan tas tillvara blir klimatbelastningen negativ. Om vall används som råvara är 

effekten mindre än om halm används. Minskningen av klimatpåverkan är ändå stor och 

kan ge en halvering av klimatpåverkan för de utgående produkterna mellan vilka kli-

matbelastningen fördelas. 

Om koldioxiden tas tillvara och minskar klimatpåverkan har den även en påverkan på 

systemets kostnader. Koldioxiden antas generera en intäkt om den säljs till en kostnad 
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av 437 kr/ton beräknat från Nielsen & van Maarschalkerweerd (2007). Påverkan på 

produktionskostnaden för etanol, bioolja och biodrivmedel visas Tabell 35. 

Tabell 35. Procentuella förändringen av produktionskostnaden om all koldioxid säljs 

  Halm - etanol vall - etanol 
Halm - etanol & 
biodrivmedel 

vall - etanol & 
biodrivmedel 

Etanol -5,6% -3,4% -4,7% -2,9% 

Bioolja     -4,7% -2,9% 

Biodrivmedel     -3,0% -2,0% 

 

6.4 Inkludera markkol 

I den här studien valdes det att använda LCA-metoden i som finns beskriven i hållbar-

hetskriterierna i Förnybartdirektivet (RED). Detta är relevant då företag som produce-

rar biodrivmedel måste möta kraven om minskade utsläpp jämfört med fossil referens 

och rapportera sina utsläpp till utsedd myndighet, i Sverige är det Energimyndigheten. 

Klaras inte utsläppskraven blir det svårt att marknadsföra sitt bränsle. 

RED-metoden är dock snäv, den har utvecklats för att alla inom EU ska räkna på 

samma sätt och är ganska förenklad. Ur ett forskningsperspektiv är det mer intressant 

att ha ett bredare perspektiv. I detta fall är det framförallt en viktig aspekt som gene-

rellt inte inkluderas i RED-metoden nämligen markkolsförändringar. 

Tidigare forskning visar att ändringar i markkol kan ha stor betydelse för klimatpåver-

kan. Karlsson m.fl. (2014) räknade klimatpåverkan av att använda halm till etanol. Alla 

restprodukter från etanoltillverkningen antogs i den studien gå till biogasproduktion. 

Både RED och den standardiserade ISO-metoden användes (ISO, 2006). RED-

metoden gav ett resultat på 15 g CO2-ekv/MJ etanol, medan ISO-metoden resulterade i 

41 g CO2-ekv/MJ etanol varav 35 g CO2-ekv/MJ utgjordes av minskat kol i marken på 

grund av halmbärgning. 

Markolsförändringar kan visserligen inkluderas i RED om förbättrade jordbruksme-

toder används, citat från RED: ”såsom övergång till begränsad jordbearbetning eller 

direkt sådd, förbättrat växelbruk, användning av täckgrödor, inklusive hantering av 

restprodukter från jordbruk och användning av organiska jordförbättringsmedel 

(t.ex. kompost och rötrester från fermentering av gödsel)”. Det får dock bara tas med 

om det tillhandahålls pålitliga och kontrollerbara bevis för att inlagringen av kol i mar-

ken har ökat, till exempel via mätning av markkolet. Det är oklart om vallodling kan 

räknas som en förbättrad jordbruksmetod inom RED när man läser citatet ovan, det 

kan kanske inkluderas som förbättrat växelbruk. 

Odling av vall är ett beprövat sätt att öka innehållet av kol i åkermark jämfört med en 

växtföljd med enbart ettåriga grödor, eftersom fleråriga grödor utvecklar mycket rötter 

samt förhindrar erosion. Enligt Bolinder m.fl. (2017) binder vallodling in runt 645 kg C 

per hektar och år. Detta är dock få mångåriga vallar. I en spannmålsdominerad växt-

följd där vall kommer att ingå. I en studie av Tidåker m.fl. (2016) studerades ett lik-

nande system. Genomsnittlig kolinlagring för en växtföljd med gödslad blandvall 2 av 5 

år sattes där till 192 kg C per hektar.  
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Vi testar att lägga till markkolsförändringar motsvarande en inbindning av 192 kg C/ha 

för vall Tidåker m.fl. (2016) och en förlust av markkol om 50 kg C/ha för halmbortför-

sel (Bolinder m.fl. (2017). Resultaten visas i Tabell 36. 

Tabell 36. Effekt (% ändring mot basfallet) av att inkludera markkol i klimatberäkningarna. 

Scenarier Inklusive markkol 

 Etanol Biodrivmedel 

1. Halm - Etanol +70%  

2. Vall - Etanol -37%  

3. Halm – Etanol & biodrivmedel +53% +30% 

4. Vall – Etanol & biodrivmedel -32% -25% 

 

Klimatpåverkan ökar rejält om påverkan på markkol för halmbärgning tas i beaktande. 

För scenarierna med vall, minskar istället klimatpåverkan rejält eftersom kol lagras in i 

marken. 

I denna studie har biokolet allokerats bort baserat på lägre värmevärdet. Ett alternativ 

vore att sprida biokol från HTL-processen på åkermark för att öka markkolsinnehållet. 

Det behövs dock säkerställas att biokolet inte innehåller oönskade ämnen. Vi har inte 

kunnat göra en klimatbedömning av biokolet.   

7 Diskussion 
I denna studie har det behövts göra en mängd antaganden kring systemet och många 

olika val av indata. Det finns i dagsläget inte några storskaliga anläggningar som pro-

ducerar etanol och biodrivmedel från halm och vall, därför finns det stora osäkerheter 

avseende använda data för att beräkna klimatpåverkan och kostnader. Att samprodu-

cera etanol och bioolja är också unikt och vi har inte hittat några andra sådana studier, 

vilket gör jämförelser svåra.  

Hur dessa system kan realiseras i verkligheten är dock svårt att svara på. Raffinaderier 

är mycket storskaliga anläggningar och den studerade HTL- anläggning som använts i 

denna studie producerar i sammanhanget försumbara mängder bioolja för att använ-

das i raffinaderi. De system vi studerar måste alltså vara en del av ett större samman-

hang, där vi rör oss mot en fossilfri transportsektor. 

Även om det finns stora osäkerheter, så visar resultaten från denna studie att sampro-

duktion av etanol och bioolja som sedan vidareförädlas är ett lovande koncept. Den 

potentiella klimatnyttan av att ersätta fossila bränslen är stor och kostnaderna är inom 

de intervall som presenteras av andra studier. 

Klimatpåverkan från produktion av förnybara drivmedel från halm och vall påverkas 

till stor del av de förutsättningar där en anläggning planeras att byggas. I denna studie 

är etanolanläggning och HTL placerade i Sverige och klimatpåverkan speglar möjlig-

heter i Sverige. En stor del av den klimatpåverkan som sker har sitt ursprung i använd-

ning av energi, främst el och ånga. Det gör att jämförelser med andra studiers resultat 

avseende klimatpåverkan kan vara svåra att göra. Dessa studier visar på en klimatpå-

verkan som varierar för produktion av etanol från halm mellan 11 till 28 g CO2-

ekvivalenter per MJ etanol (Kumar och Murthy, 2012 och Zech m fl., 2016). Förutom 
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klimatpåverkan från insatt energi och förbrukningsvaror påverkar även hur övriga ut-

flöden omhändertas och därmed hur fördelningen av klimatnytta varierar. 

Kostnader för att producera etanol från halm och andra biomassor rika på lignocellu-

losa varierar mellan 3 500 kr per m3 till 7 800 kr per m3 (Humbird m fl, 2011, Joelsson 

m fl., 2018, Zech m fl, 2016, Hasanly m fl., 2018, Kumar & Murthy, 2011).  

Kostnader för HTL integrerad med etanolproduktion finns inte tillgänglig. Beräkningar 

av kostnaden för storskaliga HTL-anläggningar som producerar bioolja ger att pris på 

biooljan som varierar mellan 2 800 – 5 500 kr per m3 bioolja (Funkenbusch m fl, 

2018). Detta visar på en stor osäkerhet vad avser kostnader för anläggningar. 

Potential 

Produktionen av förnybara drivmedel som etanol och andra drivmedel som tillverkats 

från biooljan har en god potential att minska klimatpåverkan jämfört de fossila driv-

medel de förväntas ersätta. Problemet är som för de flesta förnybara drivmedel att till-

gången till biomassa som råvara ofta är en begränsande faktor. 

Tillgången på halm inom ett rimligt avstånd från anläggningen beror på olika förut-

sättningar. Halmtillgången begränsas av lantbrukarens vilja att leverera halm, hur stor 

andel av halmen som används inom främst djurhållning. Halmtillgången påverkas även 

av skördenivåer, då halmmängden ofta är en faktor mellan kärnskörd och halm. Stubb-

höjden, det vill säga den höjd ovan marken som halmen klipps vid skörd påverkar hur 

mycket som kan bärgas. Regn i samband med skörd påverkar halmtillgången negativt 

och även dåliga år för grödan som halmen tas från. Torra år som till exempel 2018 gav 

en låg halmskörd. 

Vall är en gröda som till skillnad från halmen inte är en restprodukt utan odlas för en 

bestämd användning. Tillgången till vall styrs av hur mycket som odlas. I dagsläget 

används den vall som odlas som djurfoder. Om vall ska användas som råvara till eta-

nolproduktion krävs det att arealer avsätts för den produktionen. Vallen ger en högre 

avkastning per hektar jämfört halm. Det ger att arealbehovet av vall är lägre än för 

halm. Nackdelen är att vall har en lägre torrsubstanshalt än halm. Vallens torrsub-

stanshalt är ca 30% - 35% medan halm normalt har en torrsubstanshalt på 80% - 90%. 

Indirekt ändrad markanvändning 

Indirekt ändrad markanvändning efter har diskuterats flitigt inom den internationella 

bioenergibranschen och -forskningen, och inom politiken. Det har varit diskussion om 

att införa beräkningar för indirekt markanvändning inom RED, men än så länge hålls 

det på en nivå som inte påverkar enskilda producenter. 

Vad är då indirekt ändrad markanvändning? Den kallas populärt för ILUC, efter eng-

elskans ”indirect land use change”. Diskussionen kring ILUC är grundad på ekono-

miska resonemang: Om marknaden efterfrågar stora arealer för odling av grödor till 

biodrivmedel, kan det bli en påverkan på livsmedelspriser och vilka grödor som odlas 

var. Vår matproduktion kan flytta till andra delar av världen där maten är billigare att 

producera, och leda till att ny odlingsmark tas i anspråk, mark som tidigare kanske va-

rit träda, skog, regnskog eller extensiv betesmark. Det behöver inte vara negativt, om 

träda som ändå inte har någon användning kommer i bruk, kan vi producera mat och 

biodrivmedel och samtidigt binda in mer kol i marken. 
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För vårt fall innebär det alltså att om vi börjar odla vall i växtföljden som används till 

biodrivmedel så kommer en annan gröda att trängas ut, till exempel höstvete. Det höst-

vetet måste då produceras någon annan stans i närområdet, på annan plats i Sverige 

eller på annan plats i världen. Vad klimatpåverkan blir av det är naturligtvis mycket 

svår att svara på. Det är dock också viktigt att ta i beaktande att vall i växtföljden ökar 

markens innehåll av kol och leder förmodligen till ökade skördar av de andra grödorna 

i växtföljden. Utträngningseffekten är därmed kanske inte så stor som man kan tro. 

Det finns en stor mängd litteratur som försöker uppskatta ILUC. Resultaten varierar 

och beror på val kopplade till val av modelleringsverktyg, systemgränser, val av indata 

och så vidare. Spannet varierar mellan 75 och 55 g CO2-ekv per MJ biodrivmedel 

(IPCC, 2019). ILUC kan i vissa fall kan bli negativt, det vill säga en besparing av ut-

släpp. Det kan hända då biprodukter ersätter andra mer resurskrävande produkter, 

t.ex. att drank ersätter soja. 

I EU har frågan om ILUC varit en utdragen diskussion. I det senaste direktivet om för-

nybar energi (2018:2001) har jordbruksråvaror delats upp i två kategorier: låg och hög 

ILUC-risk. Lågrisk-ILUC definieras som grödor där man undviker omflyttningseffekter 

av foder- och livsmedelsgrödor, grödor producerade genom förbättrade jordbruksme-

toder samt grödor från områden som tidigare inte användes för odling av grödor. Grö-

dor som inte faller inom denna definition blir högrisk-ILUC och får inte användas efter 

2030. Det är oklart om vall kan klassas som en lågrisk-gröda. 

Dock finns i RED en tabell med iLUC-faktorer som visserligen enbart används för rap-

portering men som ger en fingervisning om hur EU-kommissionen tänker. Här finns 

faktorer för spannmål och andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor. Det skrivs 

också att råvaror som inte finns i listan ska räknas har iLUC-faktor noll. Och eftersom 

vall inte finns med i listan har den tillvidare ingen iLUC-faktor. 

Slutsatsen är att iLUC-resonemanget för tillfället inte påverkar vall, men det är oklart 

om nya regler kommer framöver som kan göra det svårt att använda vall som råvara. I 

RED finns en skrivning om att kommissionen senast den 1 september 2023 ska se över 

de kriterier som fastställs för högrisk-grödor. 
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Bilaga 1: massflöden för de studerade scenarierna 

Scenario 1: halm – etanol/ ligninrest 
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Scenario 2: Vall – etanol/ ligninrest 
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Scenario 3: Halm - etanol/ biodrivmedel 
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Scenario 4: Vall – etanol/ biodrivmedel 
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Bilaga 2 Sammanställning av litteratur över vallens sammansätt-

ning 

 

 

grass silage silage1 silage2 silage3 AV silage 1-4 Blålusern Ensilage blandvallEnsilage Rödklöver 1 Rödklöver 2 Timotej, Ängsvingel, Rajgräs, Hundäxing 1Timotej, Ängsvingel, Rajgräs, Hundäxing 2Vitklöver clover grass ryegrass Alfalfa festulolium C. ciliaris cv. BiloelaC. ciliaris cv. MolopoC. ciliaris cv. CallideC. gayana cv. FinecutP. maximum B. bryzanta MEDEL

Våtvikt kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 kg

Torrsubstans % av vv 30% 30% 25,20% 30% 34,30% 29,80% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 35% 35% %

Vatten % av vv 70,0% 70,0% 74,8% 70,0% 65,7% 70,2% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70% 65% %

Organisk material % av ts 92,0% 90,7% 93,7% 93,6% 91,8% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 88,50% 85,20% 84,40% 85,20% 83,76% 84,19% 86,37% 86,44% 83,58% 83,17% 89,4% 313,0 g/ kg

Aska % av ts 8% 9,30% 6,30% 6,40% 8,20% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 11,50% 14,80% 15,60% 14,80% 16,24% 15,81% 13,63% 13,56% 16,42% 16,83% 10,6% 37,04 g/ kg

Kolhydrat % av ts 4,70% 6,70% 10,10% 7,20% 6,8% 7,4% 4,8% 18,5% 6,5% 11,0% 11,0% 11,4% 16,90% 14,80% 16% 14,80% 1,49% 1,16% 1,25% 1,60% 1,63% 2,14% 10,5% 36,88 g/ kg

Cellulosa % av ts 25,20% 24,20% 29,90% 34,10% 28% 29,80% 20,2% 33,8% 33,1% 22,0% 22,0% 34,2% 34,2% 12,2% 2,70% 3,90% 3,70% 3,90% 32% 32,80% 35,40% 33,70% 34,70% 32,10% 24,9% 87,19 g/ kg

Glukan % av ts 25,20% 24,20% 29,90% 34,10% 28,00% 29,80% 20,20% 33,82% 33,13% 22,00% 22,00% 34,20% 34,20% 12,24% 2,70% 3,90% 3,70% 3,90% 32,00% 32,80% 35,40% 33,70% 34,70% 32,10% 24,9% 87,19 g/ kg

Hemicellulosa % av ts 16,20% 17,00% 19,90% 22,80% 18,70% 19,80% 13,5% 22,5% 22,1% 14,7% 14,7% 22,8% 22,8% 8,2% 6,70% 10,30% 8,80% 10,30% 32,50% 31,40% 34,00% 35,40% 30,60% 33,50% 20,7% 72,59 g/ kg

Xylan % av ts 14,10% 14,50% 16,72% 19,15% 15,71% 16,63% 11,31% 18,94% 18,55% 12,32% 12,32% 19,15% 19,15% 6,85% 5,63% 8,65% 7,39% 8,65% 27,30% 26,38% 28,56% 29,74% 25,70% 28,14% 17,4% 61,03 g/ kg

arabinan % av ts 2,10% 2,50% 3,18% 3,65% 2,99% 3,17% 2,15% 3,61% 3,53% 2,35% 2,35% 3,65% 3,65% 1,31% 1,07% 1,65% 1,41% 1,65% 5,20% 5,02% 5,44% 5,66% 4,90% 5,36% 3,3% 11,55 g/ kg

Lignin % av ts 9,30% 9,30% 6% 5,10% 5,60% 5,60% 6,7% 0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 4,0% 4,0% 7,2% 0,40% 0,30% 0,50% 0,30% 6,00% 7,43% 5,32% 4,75% 5,86% 4,61% 5,0% 17,64 g/ kg

Stärkelse % av ts 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 14% 9% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2,17% 2,41% 1,55% 1,63% 2,17% 1,90% 3,98% 13,92 g/ kg

protein % av ts 20% 15,60% 16,40% 12,80% 16,10% 15,10% 19% 13% 14% 20% 21% 13% 13% 26% 47% 50,70% 46,30% 50,70% 9,60% 8,99% 8,85% 9,36% 8,62% 8,92% 20,80% 72,81 g/ kg

Övrigt % av ts 21,30% 24,60% 16,80% 12,10% 13,30% 15,50% 24,90% 1,76% 10,65% 8,80% 20,47% 7,92% 7,92% 28,10% 14,80% 5,20% 9,10% 5,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,41% 11,93 g/ kg

C % av ts 43,2% 42,3% 42,7% 42,0% 41,9% 42,2% 43,3% 40,7% 40,8% 43,2% 43,3% 41,5% 41,5% 44,4% 43,1% 41,8% 41,1% 41,8% 37,1% 37,6% 37,9% 37,9% 36,9% 36,5% 41,1% 143,80 g/ kg

O % av ts 40,6% 40,9% 43,1% 44,2% 42,2% 43,1% 41,5% 44,7% 44,6% 41,5% 41,4% 44,0% 44,0% 39,7% 34,0% 31,8% 32,3% 31,8% 40,1% 40,2% 41,8% 41,9% 40,3% 40,3% 40,1% 140,49 g/ kg

H % av ts 5,7% 5,6% 5,9% 5,9% 5,7% 5,8% 5,8% 6,0% 5,9% 5,8% 5,8% 5,9% 5,9% 5,7% 5,5% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,5% 5,5% 5,3% 5,3% 5,6% 19,65 g/ kg

N % av ts 1,35% 1,05% 0,93% 0,86% 1,24% 1,01% 1,31% 0,89% 0,92% 1,36% 1,38% 0,88% 0,88% 1,74% 3,16% 3,41% 3,12% 3,41% 0,65% 0,61% 0,60% 0,63% 0,58% 0,60% 1,6% 5,72 g/ kg

P % av ts 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,40% 0,50% 0,30% 0,50% 0,35% 1,23 g/ kg

K % av ts 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1,40% 1,80% 1,40% 1,80% 1,84% 6,44 g/ kg

S % av ts
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Bilaga 3 Omräkningsfaktorer för valutor 

och faktorer prisomräkning till aktuellt 

basår 
Kostnaderna för systemen som studerats är alla angivna för år 2018 kostnadsläge. Data 

för kostnader har hämtats från olika källor som utgår från olika år för sina kostnader. 

Genom att använda årsmedelvärden förvalutor hämtade från Riksbankens hemsida 

(www.riksbanken.se) har motsvarande värde i svenska kronor beräknats (Tabell 37). 

Genom att använda prisomräknaren från SCB (www.scb.se) har värdet i svenska kronor 

för år 2018 beräknats (Tabell 38). 

Tabell 37. Valutakonvertering för årsmedelvärden enligt Riksbanken (www.riksbanken.se). 

Valutakonvertering   

USD till SEK år 2011 6,4969 SEK/USD 

USD till SEK år 2012 6,7754 SEK/USD 

USD till SEK år 2013 6,514 SEK/USD 

USD till SEK år 2015 8,435 SEK/USD 

USD till SEK år 2016 8,5613 SEK/USD 

USD till SEK år 2018 8,6921 SEK/USD 

Euro till SEK år 2018 10,2567 SEK/Euro 

DKK till SEK år 2007 1,241284 SEK/DKK 

 

Tabell 38. Omräkningsfaktorer för att beräkna svenska kronans värde år 2018 utifrån ett givet år. 

Omräkningsfaktorer kronans värde mellan år   

SEK 2007 – 2018 1,13054 

SEK 2011 – 2018 1,05451 

SEK 2012 – 2018 1,04532 

SEK 2013 – 2018 1,04577 

SEK 2015 – 2018 1,04806 

SEK 2016 – 2018 1,03785 

 

 

http://www.riksbanken.se/
http://www.scb.se/
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Bilaga 4 Indata till de ekonomiska be-

räkningarna 
Tabell 39. Kapaciteter för olika processer som använts att beräkna skalade kostnader. 

Kapaciteter Halm   Vall     

  ton/år ton/ h ton/ dag ton/år ton/ h ton/ dag 

Förbehandling 160 000 20 438 194 286 24 532 

Ångexplosion 224 400 28 615 224 400 28 615 

Enzymatisk hydrolys 309 125 39 847 310 454 39 851 

Fermentering 215 953 27 592 216 882 27 594 

Destillering 164 631 21 451 176 574 22 484 

HTL 93 172 12 255 93 573 12 256 

 

Tabell 40. Sammanställning av investeringskostnader för processer (USD) i etanolanläggningen 
från litteratur samt skalad kostnad (tkr) och total kostnad inklusive direkta och indirekta kostna-
der (tkr) när halm är råvara. 

 Ursprunglig inve-
steringskostnad  

Skalad investe-
ringskostnad  

Inklusive direkta och 
indirekta kostnader 

Mekanisk förbehandling 

Hasanly m fl. (2018) 470 5 082 9 250 

Kumar & Murthy (2011) 1 149 5 650 10 280 

Tews m fl. (2014) 9 800 23 070 41 990 

Knorr m fl. (2013) 14 660 35 890 65 320 

Humbird m fl. (2011) 35 690 83 770 152 460 

Ångexplosion 

Kumar & Murthy (2011) 4 834 30 519 55 545 

Enzymatisk hydrolys och fermentering 

Humbird m fl. (2011)A 18 480 28 269 51 450 

Kumar och Murthy (2011)B 5 870 30 250 55 070 

Destillering 

Humbird m fl. (2011)A 22 340 2 880 5 250 

Kumar och Murthy (2011)B 2 920 14 360 43 240 

Kumar och Murthy (2011)C 1 040 5 100 9 730 

HTL 

Zimbardi m fl (2002) 75 000 80 947 147 324 

Knorr m fl, (2013) 70 020 47 306 86 100 

Tews m fl. (2014) 53 940 231 890 420 574 
A Kombinerad hydrolys och fermentering 

B Enzymatisk hydrolys 
C Fermentering 
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Tabell 41. Sammanställning av investeringskostnader för processer (USD) i etanolanläggningen 
från litteratur samt skalad kostnad (tkr) och total kostnad inklusive direkta och indirekta kostna-
der (tkr) när vall är råvara. 

 Ursprunglig inve-
steringskostnad  

Skalad investe-
ringskostnad  

Inklusive direkta och 
indirekta kostnader 

Mekanisk förbehandling 

Hasanly m fl. (2018) 470 5 710 10 393 

Kumar & Murthy (2011) 1 149 6 650 12 100 

Tews m fl. (2014) 9 800 30 170 54 910 

Knorr m fl. (2013) 14 660 43 930 85 418 

Humbird m fl. (2011) 35 690 103 460 156 000 

Ångexplosion 

Kumar & Murthy (2011) 4 834 30 519 55 545 

Enzymatisk hydrolys och fermentering 

Humbird m fl. (2011)A 18 480 28 342 51 450 

Kumar och Murthy (2011)B 4 834 24 913 55 070 

Destillering 

Humbird m fl. (2011)A 22 340 2 880 5 250 

Kumar och Murthy (2011)B 2 920 14 360 43 240 

Kumar och Murthy (2011)C 1 040 5 100 9 730 

HTL 

Zimbardi m fl (2002) 75 000 80 947 147 324 

Knorr m fl, (2013) 70 020 47 306 86 100 

Tews m fl. (2014) 53 940 231 890 420 574 
A Kombinerad hydrolys och fermentering 

B Enzymatisk hydrolys 
C Fermentering 

Tabell 42. Sammanställning av min, median och maxkostnader för halm och vall som råvara (tkr), 
årskostnader för investeringar (tkr) och årskostnad för biodrivmedelsproduktion (tkr). 

  Halm Vall 

Investeringskostnad Min Median Max Min Median Max 

Förbehandling 9 250 48 872 177 456 10 393 54 910 103 461 

Ångexplosion 55 545 55 545 55 545 55 545 55 545 55 545 

EH+ferm 51 450 53 260 55 069 51 583 97 053 56 271 

destillering 27 399 16 321 27 399 5 244 17 156 29 068 

HTL 86 097 147 325 420 573 86 319 147 705 420 573 

Årskostnad etanolanläggning 14 790 17 915 32 481  12 640 23 132 25 158 

Årskostnad Etanol- och HTL-anläggning 23 655 33 084 75 785 21 528 38 340 68 462 

Årskostnad biodrivmedel 45 395 45 395 45 395 51 395 51 395 51 395 
 

 



 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 

Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sec-

tor, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level 

and contribute to a sustainable society, Our 2,200 employees support and promote all manner of 

innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental 

in developing the future-proofing of products, technologies, and services, RISE Research Institutes 

of Sweden is fully owned by the Swedish state, 

 

I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkur-

renskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle, RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla 

typer av innovationsprocesser, Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för fram-

tidssäkra produkter, tekniker och tjänster, RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska 

staten, 

  

 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

Box 7033, 750 07  UPPSALA 

Telefon: 010-516 50 00 

E-post: info@ri,se, Internet: www,ri,se 

Miljö och uthållig pro-

duktion      

RISE Rapport 2020: 

ISBN: 

 


