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Abstract 
 

Biorefinary in Skåne, a part of a sustainable regional 

development 
 

All around Europe there is an ongoing transition from a fossil based economy to a 

sustainable use of renewable resources, such as biomass. In a this report SP, JTI, 

SIK and Envirum have assessed available biomass in Skåne in respect to potential 

new usages. The report summarize how new biobased processes can be evolved in 

conjunction with current processes for optimal use of resources in a so-called 

biorefinery concept. Examples of such products are bulk chemicals, bioplastics 

and new food and feedstock. 

 

The existing biogas infrastructure and food processing in Skåne can be integrated 

and be a base for a biorefinery where food, chemicals and bioenergy could be 

produced concomitantly.  
 

Key words: bioraffinaderi, livsmedel, bioenergi, bioplast, biomassapotential, hållbar 

utveckling 
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Förord  
 

Detta arbetet finansierades av Region Skåne, Energikontoret och Krinova. Projektet 

genomfördes i nära samarbete och genom diskussioner med Desiree Grahn på Biogas Syd 

(Energikontoret), Karl-Erik Grevendahl (Krinova), Per Flink (Sustainable Buisness Hub), 

Bengt Malmberg (Sustainable buisness hub) och Håkan Samuelsson (Region Skåne). 

 

Detta är en andra version av rapporten med en rättad Y-axel i figur 3:1. 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning  
 

 

De fossila bränslena måste fasas ut för att skapa förutsättningar för en hållbar 

utveckling. En central del i denna utfasning är att byta ut de fossila råvarorna mot 

biobaserade råvaror. I dessa sammanhang talas om en biobaserad 

samhällsekonomi (bioekonomi) där ekonomin baseras på en resurseffektivare 

användning av biomassa, en minskad användning av fossila råvaror och en 

minskad klimatpåverkan. Bioraffinaderier är centrala i en bioekonomi eftersom 

det är i dessa anläggningar som produktionen av biobaserade produkter sker. Ett 

bioraffinaderi är en anläggning för produktion av ett stort antal olika produkter 

från biomassa. 

 

Möjligheter och risker med omställning till bioekonomi  

Omställningen från produkter baserade på fossila råvaror till biobaserade 

produkter kan leda till ett minskat fossilberoende och minskad miljöpåverkan. 

Dessutom öppnas möjligheter för en förbättrad lönsamhet jämfört med om 

biomassan enbart används för bränsleproduktion. Det senare sker framförallt 

genom ett effektivare utnyttjande av råvaran och en bredare produktportfölj. 

Råvaran kan utnyttjas bättre eftersom alla delar tas tillvara. Produktportföljen kan 

innehålla produkter som specialkemikalier och avancerade material, foder, biogas 

och fjärrvärme. Processerna för att framställa ovan nämnda produkter kan dock 

vara energikrävande och kan i värsta fall ge upphov till en ökad miljöpåverkan, 

varför det är viktigt att processerna utformas så att de blir så effektiva som 

möjligt. Också råvaruproduktionen kan orsaka negativ miljöpåverkan. 

 

Vid en satsning på ett bioraffinaderi är det viktigt att ta hänsyn till eventuella 

alternativa användningsområden för biomassa. Även många rest- eller biprodukter 

används idag till foder eller energi som måste ersättas med något annat om 

restprodukterna istället ska raffineras vidare. En risk som ofta nämns kopplat till 

bioraffinaderier är att de kan bidra till svält i världen eftersom åkermark och 

näring tas i anspråk som skulle kunna användas för produktion av livsmedel. Men 

i ett bioraffinaderi kan också livsmedel produceras, vilket kan minska 

konkurrensen mellan livsmedelsproduktion och produktion av andra biobaserade 

produkter. I ett bioraffinaderi kan näringsämnen återvinnas, något som kan ha 

positiva effekter på livsmedelproduktionen genom minskat fossilberoende.  

 

För att åstadkomma en effektiv användning av biomassan diskuteras begreppet 

cirkulär bioekonomi, där använda produkter återinförs i värdekedjan för att skapa 

mervärde. 

 
En hållbar bioekonomi kräver att det finns social acceptans och 

marknadsdrivkraft. Dessutom finns mycket att vinna på att olika industrier (små 

och medelstora företag samt större industrier) från olika sektorer (t.ex. energi- och 

livsmedelsbranschen) samarbetar och på det viset skapar synergier. En 



 

 

synergieffekt av integrerade industrier kan till exempel ge bättre omhändetagande 

av restströmmar, en utökad biogasproduktion och en minskad värmeförbrukning. 

Genom att skapa symbios mellan olika industrier och utveckla nya processer vid 

existerande infrastruktur går det dessutom att undvika höga investeringskostnader 

som annars kan innebära ett risktagande  

 

Skånsk biomassa - odlad gröda, mikroalger, restprodukter och avfall 

Till skillnad från fossila resurser är biomassa är en förnybar resurs. Projektets 

kartläggning av biomassa visar att det finns en teoretisk potential för odling av 

råvaror till ett bioraffinaderi i Skåne, men att de resurser som finns tillgängliga i 

jordbruket är begränsade. Faktorer som areal åkermark, tillgång på vatten och 

näring samt odlingens effektivitet begränsar tillgången på biomassa producerad på 

åkermark.  

 

Utöver odlade grödor kan olika typer av organiskt avfall och restprodukter 

användas som råvara i ett bioraffinaderi. Exempel på sådana kan vara gödsel, 

odlingsrester och organiskt avfall från hushåll, butiker och storkök.  

 

Mikroalger, som redan idag odlas i Skåne, är ett annat exempel på en möjlig 

resurs till bioraffinaderier. Till skillnad från andra biomassaresurser som dis-

kuteras i rapporten används alger idag bara på försöksstadiet. Det är en intressant 

resurs vars utnyttjande kan bidra till flera nyttigheter som renare stränder och hav 

och nya användningsområden för näringsrikt avloppsvatten och koldioxid. Hur 

stor potentialen faktiskt är och vilka effekter (på miljö och ekonomi) algodling 

kan ha måste utvärderas mer detaljerat. 
 

 

Möjligheter till bioraffinaderikoncept i Skåne 

Både dagens livsmedelsproduktion och biogasproduktion i Skåne kan utgöra 

grunden för ett bioraffinaderi och därmed bli effektivare i att använda tillgänglig 

biomassa.   

 

Matavfall kan rötas till metan som sedan kan användas både som fordonsgas och 

som baskemikalie vid kemikalieproduktion. Det bildas också en biprodukt som 

kan användas som gödselmedel. 

 

Plastavfall kan förgasas eller pyrolyseras och också användas som byggsten vid 

produktion av olika kemikalier. Exempelvis kan PET flaskor pyrolyseras och 

återanvändas som biologiskt nedbrytbar plast (PHA) genom att använda en viss 

typ av bakterier.  

 

I materialproduktionen finns en stor potential att fasa ut fossilbaserade material 

till biobaserade material. En möjlighet är att producerad bioplaster från glukosrika 

jordbruksgrödor. 

 

Proteinprodukter från industriella restströmmar är ett exempel som studerats på 

många håll som skulle kunna vara möjligt för skånska förhållanden. Exempelvis 

kan mikroorganismer odlas som t.ex. mikrosvampar på sockerhaltiga 

avfallsströmmar och användas som foder i fiskodling.  

 



 

 

Idag är det inte möjligt att producera stora mängder biomassa till energi från alger, 

utan de mikroalger som kan produceras i Skåne används för produktion av 

högvärdesprodukter så som livsmedeltillsatser och andra kemikalier.  
  

Bioraffinaderier  
 

För att tydliggöra vad bioraffinaderi kan betyda för att nå Skånes 

hållbarhetsstrategi om fossiloberoende till 2030 presenteras här två 

beräkningsexempel för integrerad produktion av livsmedel, bränsle, material och 

kemikaler. 

 

Bioraffinaderiexempel 1 

I detta exempel integreras flera industrier i en symbios runt befintlig livsmedels- 

och energiindustri, för en effektiviserad användning av restprodukter både från 

industrierna och omkringliggande jordbruk. 

Beräkningarna visade att det är möjligt att behålla dagens livsmedel- och 

djurfoderproduktion och samtidigt mer än femdubbla biogasproduktionen. Det är 

även möjligt att reducera koldioxidutsläppet och producera etanol och metanol 

som kan användas som energibärare eller grundkemikalie vid produktion av 

bioplast och förnyelsebara kemikalier.  

 

Bioraffinaderiexempel 2 

Detta exempel visar vilka produkter som teoretiskt kan produceras från kli från 

vetekärna. Beräkningarna visar på möjligheterna snarare än det som idag anses 

som ekonomiskt lönsamt.  

 

Det är dels möjligt att bryta ner cellulosa till socker som kan omvandlas till 

kemikalier, så som bärnstenssyra, etanol och mjölksyra. Men det är även möjligt 

att direkt extrahera protein och fibrer, som kan användas i livsmedel.  

 

Bioekonomins framtid i Skåne: 

 Studien visar att det finns en potential att öka biomassaproduktionen i Skåne. 

Denna mängd skulle kunna användas i möjliga bioraffinaderier som kan ha en 

mängd olika utformningar och möjligheter både vad gäller produkter och 

processer. Några exempel har presenterats, men det finns fler möjliga koncept. 

 De miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna måste utväderas mer 

grundligt så att bioraffinaderikoncepten bidrar till en hållbar utveckling.  

 Det som presenterats i studien ligger i linje med Region Skånes 

hållbarhetsstrategi om fossiloberoende till 2030. 

 För närvarande är det mycket inom bioekonomiområdet som befinner sig i en 

formeringsfas. Därför finns det ett behov av att samla aktörer, fördela roller 

och positioner. 
 

 

  



 

 

1 Inledning 
 

Världen står idag inför utmaningen att tillgodose en växande befolknings behov 

av allt från mat och vatten till kläder och energi utan att naturresurserna utarmas. 

Samtidigt finns det ett stort beroende av fossila bränslen, en ändlig resurs vars 

användning ger upphov till emissioner av växthusgaser som påverkar den globala 

uppvärmningen (IPCC, 2014).  

 

För att möta dessa utmaningar har EU lagt upp en strategi för en biobaserad 

samhällsekonomi (eller kort bioekonomi som används vidare i rapporten). Detta 

innebär att biomassa produceras och vidareförädlas på ett hållbart sätt till ett stort 

antal produkter. Bioekonomi förväntas bidra till en hållbar tillväxt men också en 

ökad lönsamhet och konkurrenskraft på landsbygden (Becopets ,2011, Europeiska 

Kommissionen, 2012, COM ,2012).   

 

På samma sätt som olja kan raffineras till ett stort antal olika produkter som 

drivmedel, plast och kemikalier kan bioraffinaderier producera en lång rad olika 

produkter från biomassa. Till skillnad från fossil olja är biomassan förnyelsebar. 

Fossila råvaror, som olja och gas, har kommit till under miljontals år då biomassa 

brutits ner. Idag förbrukas denna resurs med en enorm hastighet. Detta gör att 

även om nya fyndigheter fortfarande görs, av t.ex. skiffergas och skifferolja, så 

kommer de fossila råvarorna till slut att ta slut.  

 

Denna rapport ligger i linje med Skånes strategi att bli fossiloberoende till 2030 

och Europakommissionens mål för en europeisk bioekonomi. I februari 2012 

antogs en ny bioekonomisk strategi, som innebär att Europa ska växla till en ökad 

och mer hållbar användning av förnyelsebara resurser. För att åstadkomma detta 

kommer utvecklingen av nya teknologier, processer och marknader att stödjas. 

Målet är att höja konkurrenskraften. Regional omställning till bioekonomi 

förväntas spela en central roll i denna ambition och i detta projekt kartläggs 

möjligheter för Skåne. 
 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med rapporten är att kartlägga tillgänglig biomassa i Skåne och beskriva 

olika processalternativ för bioraffinaderi i Skåne som kan vara både industriellt 

intressanta och miljömässigt försvarbara. Samtidigt syftar rapporten på att belysa 

möjliga synergieffekter bioraffinaderi kan ha med livsmedelsindustrin genom 

innovativa processlösningar som ligger nära marknaden idag. Detta för att 

undvika en konflikt mellan livsmedelsförsörjning och vårt behov av fossilfria 

kemikalier, bränslen och material. 
 

 

1.2 Rapportens upplägg och avgränsningar 
 

Den förstudie som presenteras rapporten är uppdelad i tre delar. Inledningsvis ges 

en kortfattad introduktion till konceptet med bioraffinaderier och några exempel 

på processmöjligheter. Därefter presenteras den potentiella råvarubasen i Skåne 

där inventeringen avgränsas till att enbart inkludera jordbrukssektorn. Slutligen 



 

 

presenteras två möjliga bioraffinaderikoncept. Framtida förändringar är inte 

inkluderade i rapporten, utan den ger en ögonblicksbild på hur det ser ut idag. 

Rapporten är i huvudsak baserad på litteraturstudier. Rapportens utgångspunkt är 

att bioraffinaderikoncepten ska vara både ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

hållbara. Motivationen för detta är att det förmodligen inte räcker med att en 

process är miljömässigt hållbar, om det inte finns någon marknad eller 

ekonomiska incitament blir den inte långsiktigt hållbar.  
 

 

2 Möjligheter för effektiv produktion av 

biobaserade produkter med bioraffinaderi 
 

Bioraffinaderier är centrala i en bioekonomi eftersom det är i dessa anläggningar 

som produktionen av biobaserade produkter sker. Ett bioraffinaderi är en 

anläggning för produktion av ett stort antal olika produkter från biomassa. 

(Cherubini m. fl., 2009). 

 

Genom att ersätta produkter från fossila råvaror med produkter baserade på 

biomassa är det i vissa fall möjligt att både minska växthusgasutsläpp och 

förbättra lönsamheten. Detta sker framförallt genom ett effektivare nyttjande av 

råvaran och en bredare produktportfölj. Råvaran kan utnyttjas bättre eftersom alla 

procesströmmar tas om hand och att produktportföljen kan innehålla allt från 

specialkemikalier och avancerade material till foder, biogas och fjärrvärme etc.  

 

Biomassa är en förnyelsebar resurs, d.v.s. den växer upp igen efter den skördats. 

Begränsande faktorer för användning av biomassa är bl.a. tillgången till åkermark, 

tillgång till växtnäring, hur effektivt biomassan växer och hur väl den kan tas om 

hand. Det senare är högst relevant om avfall används som råvara. Ibland höjs 

kritiska röster om att bioraffinaderi och biobränsleproduktion kan leda till svält 

eftersom samma typ av åkermark och näringsämnen används för produktion av 

livsmedel. Men bioraffinaderier kan också generera livsmedels- och 

foderprodukter från icke-konventionella råvaror, vilket kan bidra till att minska 

konkurrensen mellan livsmedelsproduktion och produktion av andra biobaserade 

produkter
1
. Dessutom kan näringsämnen återvinnas genom bioraffinaderi, vilket 

kan ha positiva effekter på både livsmedelproduktion och miljö. Dagens 

livsmedelsproduktion är beroende av fossila bränslen till stor utsträckning, mycket 

på grund av jordbrukets beroende av diesel och växtnäringsämnen som är 

producerade av fossila produkter (Baky m.fl. 2013). Bioraffinaderier där 

näringsämnen återcirkuleras kan på så sätt minska jordbrukets fossilberoende och 

känslighet för oljeprishöjningar.  

 

Bioraffinaderier kan se ut på många olika sätt, och kan utnyttja en mängd olika 

råmaterial samt producera ett flertal produkter till olika marknader. Redan idag 

finns industrier som enligt ovanstående definition kan kallas bioraffinaderier, 

exempel är pappers- och massabruk, sockerfabriker och etanolfabriker (både 

drivmedels- och dryckesetanol). Om det i framtiden ska produceras fler produkter 

från biomassa så som material, kemikalier, drivmedel och nya livsmedels- och 

                                                      
1
 För inspiration se tex http://vimeo.com/90532488 
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foderprodukter till en ökande befolkning behöver bioraffinaderikonceptet 

utvecklas och genomsyra en allt större del av den producerande industrin.  

 

Precis som i oljeraffinaderier tas alla råvarans beståndsdelar tillvara till olika 

produkter efter vad de bäst lämpas för. En stor skillnad mellan ett bioraffinaderi 

och ett oljeraffinaderi är dock att råmaterialet ser mycket olika ut i ett 

bioraffinaderi beroende på vilken typ av biomassa som används, t.ex. oljegrödor, 

trä eller hushållsavfall. Detta ställer höga krav på både utrustning och teknik samt 

fordrar ett mått av flexibilitet (Kamm och Kamm, 2004). Förutom kolatomerna i 

biomassan är det även viktigt att i så stor utstäckning som möjligt ta vara på 

näringsämnen som kväve och fosfor. Även biomassans energivärde är viktigt att 

använda på bästa sätt. För att biomassan ska kunna mätta behovet av produkter, 

mat och energi måste bioraffinaderierna vara resurseffektiva. De produkter som 

produceras måste därför återanvändas eller användas som resurs i nya processer, 

ett koncept som ibland kallas cirkulär bioekonomi. 

 

Bioraffinaderier baserade på biprodukter från livsmedelsindustrin kan se ut på 

olika sätt. Biprodukterna kan antingen vidareförädlas i samma fabrik där de 

uppstår men de kan också användas som råvara på någon annan ort. Storleken på 

investeringar och affärsmodeller för bioraffinaderierna är avgörande för den 

ekonomiska lönsamheten (Huang m.fl., 2009). Det kan ibland vara så att det inte 

sker någon utveckling m.a.p. att utforma processer med de bästa miljöeffekterna 

eftersom man hela tiden avvaktar utvecklingen till något ännu bättre
2
. Men för att 

industrin ska kunna lära sig av sina misstag och för att utvecklingen ska drivas 

framåt kan det krävas en viss del av försök och misstag.  

 

I figur 2.1 presenteras en karta över den stora mängd produkter som kan 

produceras i ett bioraffinaderi baserat på en rapport (de Jong m.fl., 2012) om 

möjligheterna att producera biobaserade kemikalier i bioraffinaderier . Här 

beskrivs olika möjligheter för råvaruplattformar och byggstenskemikalier som 

utgör basen för en mycket stor del av de kemikalier och material som används 

idag. 

 

                                                      
2
 Skånska industripartners, personlig kommunikation. 



 

 

 
Figur 2.1 Klassificering av bioraffinaderier enligt de Jong m. fl. 2012. 

 

 

I de Jongs rapport inkluderas dock inte alla de högvärdiga specialprodukter 

(läkemedel, antioxidanter, färgämnen m.m.) som skulle kunna extraheras direkt 

från biomassa eller de livsmedels- och foderprodukter som utöver kemikalier 

också kan produceras inom ramen för bioraffinaderier. Det är inom dessa områden 

potentialen är som störst ur ett skånskt perspektiv och på kortare sikt. Potentialen 

att utveckla nya bioraffinaderier i Skåne finns både utifrån existerande industrier 

som t.ex. sockerindustrin men även helt nya koncept från råvaror som tidigare inte 

utnyttjats t.ex. alger. 

 

 

3 Råvarubasen i Skåne 
 

För en biobaserad ekonomi är tillgången på biomassa en kritisk faktor. I detta 

kapitel kartläggs de tillgängliga råvarorna som skulle vara intressanta ur ett 

skånskt perspektiv, baserat på sammanställning av jordbruksstatistik och tidigare 

gjorda potentialstudier. 

 

Som beskrivits i kapitel 1.2 kan bioraffinaderier baseras på olika typer av 

organiska råmaterial, beroende på utformning och önskade slutprodukter. Det kan 

till exempel röra sig om olika avfallsströmmar och restprodukter från hushåll och 

industrier, men också biomassa producerad på åker- eller skogsmark. Denna 

studie syftar endast till att visa på möjligheterna och kartlägga befintliga grödor 

och restströmmar från jordbruket i Skåne. Studien ämnar inte att kartlägga 

konkurrerande användningsområden och/eller andra ekonomiska begränsningar. 

 

Som diskuterats ovan (kapitel 2) lyfts biobaserad produktion ibland fram som ett 

hot mot livsmedelsförsörjningen. Ofta används argumentet att livsmedel, t.ex. 

vete eller majs, inte ska användas för att producera drivmedel till våra bilar. 

Problemet är inte nödvändigtvis att livsmedelsgrödor används för biodrivmedel 

utan att åkermarken är en begränsad resurs vilket kan skapa en konfliktsituation. 

Om livsmedelsgrödor används till andra tillämpningar än till livsmedel måste de 



 

 

ersättas med grödor som produceras på någon annan plats vilket kan innebära att 

ny mark måste brytas, ofta med negativa effekter på både klimatet och närmiljön 

som följd (Berndes m. fl., 2011). En viktig möjlighet är att integrera produktionen 

så att både livsmedel och andra biobaserade produkter kan produceras, dels i 

bioraffinaderierna men också inom jordbruket (Börjesson m. fl., 2013). Det är 

viktigt att inte biprodukterna överutnyttjas, i synnerhet inte de som används inom 

jordbruket för att öka jordens kvalitet och produktivitet alternativt foderprodukter 

som annars måste ersättas med odlade grödor (Bogdanski m. fl., 2010).  

 

Av den totala mängd biomassa och organiska restprodukter som produceras i 

Skåne varje år utgör livsmedelsgrödorna den största mängden biomassa, figur 3:1. 

Även halm, vall och gödsel är intressanta biomassaströmmar.  

 

 

 
Figur 3:1. Uppskattning av mängd biomassa och organiska restprodukter som produceras i Skåne 

årligen uppdelade i livsmedelsgröda (gröna staplar; Bogdanski m.fl., 2010), restprodukter från 

livsmedelsindustrin och jordbruk (blå staplar; Björnsson m.fl., 2011), annat industriavfall (röd 

stapel Björnsson m.fl., 2011), avloppslam och hushålls- och industriavfall (svarta staplar 

Björnsson m.fl., 2011).  

 

 

3.1 Primärproduktion av biomassa i Skåne 
 

I Skåne med sin långa tradition av jordbruksproduktion och bördiga åkermark 

finns en stor potential för hög biomassaproduktion per area åkermark, vilket är 

gynnsamt för ett potentiellt bioraffinaderi,. Skånes jordbruksmark används idag 

till produktion av livsmedel och foder, men även till bioenergi, figur 3:2. Det finns 

också en teoretisk potential för odling till bioraffinaderi, men de resurser som 

finns tillgängliga i jordbruket är begränsade. Odling till bioenergi och 

bioraffinaderi kan konkurrera med odling till livsmedel och foder, vilket innebär 

att en större areal jordbruksmark då måste tas i anspråk eller att odlingen måste 

ske intensivare om inte livsmedelproduktionen ska minska. Kostnaden för odling 

till bioenergi och bioraffinaderi ökar vid en mer omfattande odling eftersom 

marker med högre odlingskostnader, lägre avkastning och högre alternativvärde 

tas i anspråk (SJV, 2009). Ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser är 

därför centralt, där utnyttjande av restprodukter är en viktig del. Exempelvis visar 
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Engdahl m.fl. (2011) att ett utnyttjande av jordbrukets restprodukter i 

Öresundsregionen uppskattningsvis kan generera ca 400 000 ton kemikalier. Alla 

råvaror passar inte till alla tillämpningar vilket man också måste ta hänsyn till. 

Vid en jämförelse mellan olika grödor, utifrån energi, miljö och 

sysselsättningssynpunkt är det viktigt att hela produktionssystemet beaktas.  Men 

ett tillvaratagande av odlingsrester som ej tas tillvara idag medför en kostnad för 

insamling, lagring och transport som bioraffinaderiet måste täcka.  
 

 

 
Figur 3:2 Schematisk bild på uppdelning av den totala potentialen av biomassa producerat på 

åkermark.  

 

 

 

Förutom de grödor som odlas idag finns en möjlighet att frigöra åkermark för 

odling till bioraffinaderi genom att förändra vilka grödor som odlas. En sådan 

utveckling kan innebära ett införande av nya grödor, men det kommer att ta tid 

och är svår att förutsäga. Ytterligare en möjlighet för frigörande av åkermark för 

odling till bioraffinaderi är att återuppta odlingen på trädad och nedlagd 

jordbruksmark. I Skåne låg exempelvis kring 5000 hektar åkermark i träda 2013 

(SJV & SCB, 2013). Historiskt sett var trädan främst en viktig förutsättning för att 

klara växtnäringstillförsel och ogräsbekämpning. Men från mitten av 1980-talet 

har utnyttjandet av träda mer och mer blivit en följd av politiska styrmedel. Den 

ekonomiska konsekvensen av att ha träda är det uteblivna värdet av odling i 

kombination med uteblivna kostnader för brukandet. Åkermark som idag används 

för vallodling, som inte behövs som foder är också en potentiell resurs till 

bioraffinaderi. Enligt SOU (2007) produceras idag uppskattningsvis 30% mer vall 

än vad som behövs som foder.  

 

De två slag grödor som dominerar odlingen i Skåne arealsmässigt är vall (120 673 

ha) och spannmål (100 647 ha) figur 3:3A. Raps och sockerbetor är relativt stora 

grödor med mellan kring 30 000-40 000 ha per gröda. Potatis odlas på något mer 

än 10 000 ha. Exempel på något mindre grödor rent arealmässigt är konservärt, 

åkerböna och energiskog.  

 

De grödor som dominerar arealmässigt är även de grödor som producerar störst 

mängd biomassa totalt sett, figur 3:3B. Den odlade grödan i Skåne idag som 

producerar mest biomassa per hektar är sockerbetor. Olika grödor har olika 

torrsubstanshalter vid skörd och lagras vid olika torrsubstanshalter. Exempelvis 

lagras spannmål vid 14 % vattenhalt och oljeväxter vid 9 % vattenhalt. För att 



 

 

göra skördesiffrorna mer jämförbara, mellan grödor, har därför samtliga 

skördenivåer räknats om i mängd torrsubstans per areal, figur 3:3B. 
 

 

 

 

 
 

 
Figur 3:3 Andelen åkerareal för olika grödor av totala åkerarealen i Skåne (A) och total skörd 

biomassa (torrvikt) per år i Skåne fördelat på olika grödor (B), enligt jordbruksstatistik 2013 (SJV 

& SCB, 2013) 

 

Olika odlade grödor har olika hög energieffektivitet. Om en gröda har en hög 

energieffektivetet innebär det att energiinsatsen för produktion är liten i 

förhållandet till utbytet. Energiinsatsen vid produktionen består av energiåtgång 

vid odling, skörd och lagring samt produktion av insatsmedel och transport till 

anläggning. Ett tillvaratagande av både spannmålskärna och halm, jämfört med 

tillvaratagande av enbart spannmålskärnan ger en högre energieffektivitet.  

 

Beräkningar av utsläpp av växthusgaser vid odling av grödan i jämförelse med 

ogödslad gräsmark av Börjesson & Tufvesson (2011) visar att två grödor som ger 

upphov till ett något lägre utsläpp är vall och salix. Raps och vete är de grödor av 

de redovisade grödorna som ger upphov till störst utsläpp av växthusgaser.  

 
 

3.2 Biomassa rest- och avfallsströmmar i Skåne  
 

Utöver de grödor som tidigare presenterats är det också möjligt att använda olika 

typer av organiska avfall och restprodukter som råmaterial i ett bioraffinaderi. I 

Skåne beräknas produktionen av dessa material uppgå till 7,7 miljoner ton/år. 

Beroende på hur dessa råmaterial används skulle de till exempel kunna ge upphov 

till cirka 2 900 GWh biogas/år, se också tabell 3:1.     

 

Den skånska animalieprodukten ger till exempel upphov till cirka 2,35 miljoner 

ton gödsel per år. Gödseln lagras idag ute på lantbruksföretagen innan den sprids 
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på åkermark som gödning. Lagringen ger dock upphov till emissioner av 

växthusgaser som skulle kunna undvikas i stor utsträckning om gödsel används 

för att producera biogas vilket är anledningen till att Jordbruksverket nu arbetar 

med ett produktionsstöd för gödselbaserad biogas (Jordbruksverket, 2014). Fullt 

utnyttjad skulle denna gödsel kunna ge upphov till cirka 450 GWh biogas per år 

vilket motsvarar cirka 200 kWh/ton i genomsnitt. Skillnaderna är dock stora 

mellan olika gödselslag (Tufvesson, Lantz 2012).  

 

Därutöver producerar skånska hushåll och industrier stora mängder organiska 

avfall och restprodukter. Mängden organiskt avfall från hushåll, butiker, 

restauranger och storkök beräknas till exempel uppgå till cirka 130 kg/person och 

år vilket för Skåne motsvarar cirka 160 000 ton (Björnsson m.fl., 2011). Dessutom 

behandlar de skånska avloppsreningsverken cirka 1,8 miljoner ton avloppsslam 

årligen. Fullt utnyttjat skulle dessa råmaterial kunna ge upphov till 180 GWh 

respektive 120 GWh biogas per år (Björnsson m.fl., 2011).  

 

I samma studie beräknas också att det uppkommer 760 000 ton avfall och 

restprodukter från cirka 40 tillståndspliktiga industrier i Skåne. Som jämförelse 

presenteras Engdahl m.fl. (2011) en kartläggning som redovisar cirka 1 150 000 

ton råmaterial från livmedelsindustrin i Öresundsregionen. De stora flödena av 

avfall och restprodukter från industrin kommer primärt från produktionen av 

socker, stärkelse och konsumtionssprit. Råmaterialens sammansättning kan dock 

variera avsevärt vilket illustreras av att dess metanutbyte enligt Björnsson m.fl. 

(2011) kan variera från 0,03 – 7,98 MWh per ton. Det bör också noteras att en stor 

del av dessa potentiella råvaror redan används som foder eller för produktion av 

biogas idag.  

 

Slutligen ger produktion av spannmål, sockerbetor, potatis och konservärtor också 

upphov till odlingsrester i form av halm, blast, baljor och rev som skulle kunna 

samlas in och användas i ett bioraffinaderi. I Björnsson m.fl. (2011) beräknas 

dessa odlingsrester uppgå till cirka 800 000 ton (halm) respektive 1 800 000 ton 

(övriga odlingsrester).  

 
Tabell 3:1 Typer av avfall som kan användas i ett bioraffinaderi och dess mängd (våtvikt) 

producerat per år i Skåne 

Avfall  Mängd (ton per år) 

Avloppsslam 1 800 000 

Gödsel 2 350 000 

Hushållsavfall 160 000 

Avfall och restprodukter från 

industrier 

760 000 

Odlingsrester 2 640 000 

Totalt 7 710 000 

 

 

  



 

 

3.3 Alger 
 

Makroalger i form av tång växer runt hela Skånes kust. På vissa platser ses 

mängden tång som ett problem eftersom den blåser upp på badstränderna och 

lägger sig där i stora, illaluktande drivor. Under 2012 och 2013 samlades ca 1000 

ton/år in från stränderna i Trelleborgs kommun så att dessa skulle kunna användas 

för rekreation. Den totala potentialen är dock mycket större än så, bara i 

Trelleborgs kommun är den teoretiska potentialen på 0-10 m djup ca 70000 m
3
 

motsvarande 19000 ton TS (Matilda Gradin, 2014-06-11). I Trelleborg startades i 

maj 2014 en försöksanläggning för att röta alger från stränderna till biogas
3
. I 

denna anläggning kan 500-1000 m
3
 tång/år rötas till biogas genom en 

torrötningsprocess. Ett stort hinder för rötning av alger har varit den begränsade 

avsättningen för rötresten då denna innehåller höga halter av kadmium och 

klorider. Kadmium skulle kunna separeras från rötresten vilket skulle göra rötning 

till ett sätt att rena haven från kadmium och därmed vara positivt för miljön 

(Davidsson och Ulfsdotter Turesson, 2008). Rötrest från algbaserad biogas kan 

vara ett effektivt gödningsmedel avseende kväve men inte för fosfor. Dessutom är 

Cd/P kvoten hög vilket på kort sikt kan göra det olönsamt att rena rötresten från 

kadmium till sådan kvalitet att den kan spridas på åkermark. Ett alternativ skulle 

kunna vara att använda den för att gödsla odlingar av energiskog. Tång innehåller 

också mycket sand vilket kan orsaka tekniska problem i reaktorn. Själva 

insamlingen av tången är mycket kostsam eftersom det ännu inte finns effektiva 

insamlingssystem (Matilda Gradin, 2014-06-11). 

 

Det finns även pågående projekt för att odla makroalger i havet och sedan 

omvandla dessa till kemikalier och andra värdefulla produkter. Målet är att hela 

algen ska tas tillvara för att producera material, kemikalier och biogas. I detta fall 

kommer algerna att odlas på västkusten i vatten där kadmiumproblematiken är 

mindre. En kritisk faktor, som även gäller för biogas, är lagringen av alger 

eftersom de har så högt vatteninnehåll och snabbt bryts ned. Olika 

lagringstekniker kommer att testas och utvärderas i makroalgprojektet
4
.  

 

 

4 Möjligheter för bioraffinaderikoncept i 

Skåne 
 

I detta avsnitt beskrivs möjliga tekniker och produkter som skulle kunna 

appliceras i Skåne. I kapitlet visas på både möjligheter, förutsättningar och 

begränsningar. Detaljerade beskrivningar av teknologier beskrivs i referenserna. I 

förslaget till klassificering av bioraffinaderier som lades fram av Cherubini m.fl. 

(2009) delas de in beroende på råvara, plattformar och produkter. I följande 

avsnitt beskrivs en råvara (alger), en plattform (biogas) och två möjliga produkter 

(bioplast och proteiner). 

 

                                                      
3
 (http://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/nyheter/2014/maj/unik-anlaggning-invigd-i-smyge/ 2014-

05-23). 
4
 (http://www.seafarm.se/ 2014-05-23 

http://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/nyheter/2014/maj/unik-anlaggning-invigd-i-smyge/
http://www.seafarm.se/


 

 

4.1 Alger 
 

Mikroalger växer vilt i alla typer av vatten och för användning i 

bioraffinaderitillämpningar kommer mikroalgerna att odlas i bioreaktorer. 

Eftersom mikroalger växer nästan överallt där det finns vatten är artvariationen 

enorm. Det krävs alltså mycket arbete för att identifiera den mest lämpliga algen 

för en viss tillämpning. Vissa algarter trivs i salt, sött eller bräckt vatten, vissa 

producerar mycket lipider och andra mer kolhydrater eller protein. Alger kan även 

användas för att producera högvärdesprodukter så som pigment eller vitaminer 

(Koller m.fl., 2012).  

 

Det finns olika metoder att odla mikroalger. Man brukar kalla dessa system för 

fotobioreaktorer och dessa delas oftast in i öppna och slutna system. Exempel 

visas i figur 4:1. Ett system med öppna pooler ofta runda eller i form av en 

”racingbana” är de billigaste alternativen både vad gäller investering och insats. 

Det är dock väldigt svårt att få tillräcklig kontroll över de faktorer som påverkar 

algernas tillväxt och risken för föroreningar och infektion är stor. Slutna 

reaktorsystem är dyrare att bygga och driva men de är lättare att kontrollera 

(Kunjapur och Eldridge, 2010). Energiinsatsen, mängd och typ av energi, som 

krävs för algodlingen har stor påverkan på miljöprestanda men även på 

kostnaderna (Zaimes och Khanna, 2013).  

 

 
 

 
Figur 4:1 Algodling i öppna pooler (race-way pond) och ett slutet system (tubular photobioreactor, 

bilder från http://en.wikipedia.org/wiki/Algae_fuel) 

 

Det vanligaste är att odla alger för att producera biodrivmedel, framför allt 

biodiesel. Förutom de alginitiativ som är på gång i Skåne sker det en del forskning 

och utveckling i Europa men det mesta görs i USA. I en studie av Venteris m. fl. 

(2014) har man identifierat möjliga lokaliseringsmöjligheter för algodling i USA. 

De mest lovande platserna fanns längs södra USAs kust där klimatet är gynnsamt, 

infrastrukturen är tillräckligt bra och det finns tillgång på lämplig mark.  

 

Hur bra algernas miljöprestanda blir beror på flera olika faktorer. Odling, skörd 

och avvattning av algerna är energikrävande och utgör därför en flaskhals för 

algodling. En annan avgörande faktor är utbytet av algbiomassa räknat per ytenhet 

eller volym vatten de odlas i (Zaimes och Khanna, 2013). Viktiga tillväxtfaktorer 

för algodling är tillgång på ljus, näringsämnen och CO2, omrörning och 

temperatur (Kunjapur och Eldrige, 2010). I Skåne precis som i resten av norra 

Europa kan algodling med naturligt ljus som belysning enbart ske under 

sommarmånaderna. Om algerna ska odlas hela året krävs belysning och 

uppvärmning under vintermånaderna. Detta kräver större investeringar och kan 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microalgenkwekerij_te_Heure_bij_Borculo.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Photobioreactor_PBR_4000_G_IGV_Biotech.jpg


 

 

vara energikrävande men om den produkt ska produceras kan säljas till ett 

tillräckligt högt pris finns det en möjlighet att motivera denna extra kostnad. Alger 

odlas idag av företaget SimrisAlg (www.simrisalg.se) med syfte att framställa 

högvärdiga kemikalier.  

 

Ett rimligt utbyte från större pilotanläggningar för algodling i Sverige kan vara ca 

8 kg algbiomassa/m
2
 och år om alger odlas från maj till oktober

5
. Detta är i linje 

med flera jordbruksgrödor inklusive biprodukter, se kapitel 3. Dock finns det 

studier som uppskattar produktionspotentialen för alger som mycket högre än 

detta. Enligt Miranda m.fl. (2013) skulle 47-140 m
3
 etanol per ha och år kunna 

produceras från alger jämfört med vete som ger 2,6 m
3
/ha och år eller sockerrör 

som ger mellan 6-7,5 m
3
/ha och år. Denna höga produktivitet har dock inte 

observerats i verkligheten och p.g.a. yttre faktorer som klimat och 

årstidsvariationer är det inte säkert att det är möjligt att uppnå i Sverige. Om 

huvudsyftet med algodlingen är att rena avloppsvatten, är utbytet inte 

nödvändigtvis av lika stor vikt som om syftet är att producera biodrivmedel. Dock 

under förutsättning att den vattenrenande funktionen är tillräckligt god.  

 

Om syftet är att producera värdefulla kemikalier är det viktigt att vara medveten 

om vilken process och råvara som altenativt skulle använts eftersom dessa kan ha 

stor skillnad i miljöprestanda. Detta gäller inte bara algodling utan att göra 

rättvisande jämförelser är centralt då produkters eller processers miljöprestanda 

ska utvärderas (Ekman, 2012). 

 

 

4.2 Biogas 
 

Skåne är en region som ligger långt fram inom bioteknisk biogasproduktion 

(rötning) och på många platser finns en väl utbyggd infrastruktur för biogas. Det 

kan därför ligga nära till hands att utgå från biogas som plattform för ett integrerat 

bioraffinaderi i Skåne. Exempel på olika produktionsmöjligheter och strömmar till 

och från ett möjligt biogasbaserat bioraffinaderi i Skåne visas i figur 4:2. 

 

En styrka med biogas är att denna kan produceras från en bred råvarubas inklusive 

råvaror med hög vattenhalt. Redan idag produceras biogas från bl.a. slakteriavfall, 

gödsel och avfall från livsmedelsindustrin. I framtiden finns även möjligheter att 

producera biogas från halm och andra lignocellulosarika råvaror dels direkt men 

även integrerat med produktion av etanol, andra kemikalier eller bioplaster (se 

kapitel 4.2 och 5.1). Biogas används idag huvudsakligen som fordonsbränsle och 

inom fjärrvärmesektorn och vissa industrier men det finns också möjligheter att 

använda biogasen för att producera helt nya produkter. Som exempel kan biogas 

direkt ersätta naturgas inom kemiindustrin och på så sätt utgöra råvara för en stor 

mängd olika kemikalier. Perstorp använder i dag t.ex. naturgas för att producera 

plattformskemikalier som olika aldehyder (Dalman och Gardshol, 2011). 

 

En annan framtida möjlighet är att använda eventuellt överskott från 

vindkraftsproduktion med ett biogasbaserat bioraffinaderi och därigenom 

producera t.ex. metanol som både är en viktig baskemikalie men också användbar 

                                                      
5
 Niklas Strömberg, SP-internt möte, 2014-05-16 

http://www.simrisalg.se/


 

 

som tillsatsmedel i diesel och i bränsleceller (Law m.fl., 2013). Även koldioxid 

som produceras i biogasprocessen och som idag oftast släpps ut skulle kunna bli 

en viktig produkt i ett bioraffinaderi. Koldioxid och eventuell restvärme kan 

användas i produktion i växthus eller vid odling av mikroalger.  

 

Det är inte bara kolatomerna som är viktiga att ta vara på i bioraffinaderisystem, 

näringsämnen från biomassan utgör också en viktig resurs. Rötrest används redan 

idag som gödselmedel men på grund av dess höga vatteninnehåll är 

avsättningsområdet begränsat. En koncentrering av näringsämnen skulle 

möjliggöra längre transporter och lagringsmöjligheter för rötresten. För vissa 

substrat begränsas användningen av rötrest av höga halter av föroreningar, ofta 

tungmetaller bland vilka kadmium fått särskilt stor uppmärksamhet. Att avlägsna 

dessa från rötresten skulle därför kunna innebära flera positiva effekter. Ett 

exempel på hur biogas kan integreras i bioraffinaderier visas i kapitel 5.  

 

 

 

 
Figur 4:2. Bioraffinaderiintegration inom biogasinfrastrukturen. Grön ruta visar kommersiellt 

tillgänglig process medan blå ruta visar processer som är under utveckling.  

 

 

4.3 Bioplast 

 

Om Skåne ska kunna uppnå målet om fossiloberoende till 2030 kommer de fossila 

bränslena behöva fasas ut även vid materialproduktion. Idag produceras 330 

miljoner ton material och kemikalier från fossila bränslen och endast 50 miljoner 

ton produceras från biomassa (de Jong 2014). Plast är ett typiskt exempel på 

material som till stor utsträckning produceras från fossila råvaror men där man ser 

en möjlig övergång till bioplast. Enligt Plastics Europe produceras idag 50 

miljoner ton plast inom EU med en förväntad ökning kommande år (Plastics 

Europe, 2013). Samtidigt finns det en ökad efterfrågan från marknaden när det 

gäller biobaserade plastflaskor från t.ex. ALPEA, CocaCola och Danone vilket är 

en viktig drivkraft. Även Tetrapak avser att ersätta den fossila plasten i sina 

förpackningar med bioplast, idag produceras den av det brasilianska 

bioraffinaderiföretaget Braschem. År 2012 producerades 1,2 miljoner ton bioplast 

i EU, men denna siffra förväntas öka till 6 miljoner ton till 2017 enligt European 



 

 

Bioplastics association
6
. Figur 4:3 visar hur plastproduktionen tros komma se ut 

2017 baserat på materialtyp. Det är tydligt att utvecklingen är den att icke-

nedbrytbar plast kommer minska i förhållande till nedbrytbar baserat på 

efterfrågan. Frågan är om Skåne kan delta i denna utvecklingen och vad det skulle 

betyda för tillgängligheten av biomassa för andra applikationer. Detta diskuteras 

vidare i kapitel 4.3.1 och 5.1 nedan. 

 

 

 
 

Figur 4:3. Uppskattad potentiell marknad för olika typer av bioplast 2017
7
. De ickenedbrytbara 

varianterna visas i gröna nyanser medan de nedbrytbara visas i röd/organge färgskala. Figuren 

omgjord från data från European bioplastics  

 

 

4.3.1 Exempel på bioplast: bio-PEF, PE, PHA, PLA och 

DuraPulp  
 

Det finns stora variationer mellan olika typer av bioplaster, några möjligheter 

beskrivs i detta avsnitt.  

 

Ett europeisk företag som kommit långt inom bioplast är Avantium. De har 

utvecklat teknologi för produktion av en biobaserad polyester, polyethylene-

furanoate (PEF). Denna kan ersätta dagens polyetylentereftalat PET i 

förpackningar och är även återvinningsbar. Idag används huvudsakligen 

glukosrika jordbruksgrödor för produktionen, vilket inte nödvändigtvis är 

långsiktigt hållbart ur miljöperspektiv, i synnerhet om produktionen ökar kraftigt.  

 

En annan bioplast som redan finns på marknaden är biobaserad polyeten (bio-PE). 

Denna kan användas i plastpåsar, något som i Sverige redan görs inom Västra 

Götalandsregionen
8
. Även Tetrapak efterfrågar bio-PE som en komponent i 

förpackningar. Den största aktören på bio-PE marknaden idag är det brasilianska 

företaget Braschem som producerar bio-PE från sockerrörsetanol. Fossilbaserad 

polyeten (PE) produceras idag av Borealis i Stenungsund men även här skulle det 
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8
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Bio-PET Bio-PE
Bio-PA Annan icke nedbrytbar plast
PLA Nedbrytbar polyester
Nedbrytbar stärkelsebaserad plast PHA



 

 

vara möjligt att gå över till biobaserad etanol som råvara. Etanol som producerats 

i Skåne och ska användas som råvara i plastproduktion kommer sannolikt att 

transporteras från Skåne till Stenungsund eftersom det där finns bättre 

förutsättningar att bygga en fabrik. Tack vara utvecklad hamnstruktur skulle 

etanolen kunna transporteras vattenvägen längs västkusten. 

 

Polyhydroxyalkanoates (PHA) är en bionedbrytbar plast som produceras 

biologiskt. Bengtsson m.fl. (2008) har undersöket PHA produktion från 

reningsverk och en ny studie i Singapore visar möjligheten att producera PHA 

från fasta produkter från kommunalt avfall
9
.   

 

En fjärde existerande bioplast är polymeriserad mjölksyra (PLA). Denna plast är 

bionedbrytbar och riktar sig därför mot en annan marknad än PEF och bio-PE. En 

möjlig marknad för engångsförpackningar att användas inom cafébranschen. En 

annan möjlighet är i plastmaterial till stolar och andra inredningsdetaljer. För att 

undvika allt för snabb nedbrytning av PLA kan den blandas med naturliga fiber. 

Det svenska skogsföretaget SÖDRA äger patentet för en produkt som kallas 

DuraPulp där bioplast blandas med återvunnit papper för att öka stabiliteten. 

Produkten har används för att producera designstolar.   

 

 

4.4 Proteinprodukter från industriella restströmmar 
 

Som framgår av resonemanget ovan behöver bioraffinaderier inte enbart 

producera drivmedel, kemikalier och energibärare utan även nya 

livsmedelsprodukter. Ett exempel som studerats på olika håll är att utfodra odlad 

fisk med restprodukter från jordbruk/skogsindustrin etc.
10

. I dessa koncept kan 

även spillvärme från t.ex. pappersbruk eller andra industrier med värmeöverskott 

utnyttjas. Det vanligaste spåret är att odla mikroorganismer som t.ex. 

mikrosvampar på sockerhaltiga avfallsströmmar och sedan använda detta som 

foder i fiskodling. 

 

Att det är möjligt producera mikrobiella proteiner från industriella restströmmar 

har varit känt sedan 1970-talet (Dexter Bellamy, 1974) och redan då förutspådde 

att det i framtiden kommer att bli svårt att täcka världens framtida proteinbehov 

med konventionella proteinkällor som kött, fisk och ägg. Dock kan människor inte 

äta mikrobiellt protein som huvudsaklig proteinkälla eftersom det är väldigt rikt 

på nukleinsyror som vid nedbryningen bildar urinämne vilket i för stora mängder 

är skadligt för oss (Passoth, presentation 2014-04-03). Däremot kan mikrobiellt så 

kallat single-cell protein användas för att utfodra fisk vilken sedan blir livsmedel 

för människor. Projekt pågår där single-cell protein-baserad fiskodling drivs i 

kombination med ett pappersbruk. I Skåne finns ett pappersbruk i Nymölla där 

detta eventuellt skulle kunna tillämpas, men detta koncept är annars mer relevant 

för andra delar av Sverige.  
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http://vimeo.com/90532488


 

 

Även proteinrika insekter kan produceras från avfall, t.ex. organiskt 

hushållsavfall
11

. 

 
 

4.5 Kritiska faktorer att beakta för bioraffinaderiets 

påverkan på miljön 
 

Beroende på vilka miljöeffekter som analyseras och vilka systemgränser som 

antas kan det bli stora skillnader i bioraffinaderiernas miljöprestanda. För 

biobaserade produkter har råvaruproduktionen störst miljöpåverkan vilket 

ytterligare motiverar ett så effektivt utnyttjande av denna som möjligt (Tufvesson, 

2010). Särskilt viktigt är det att ta hänsyn till eventuella alternativa 

användningsområden för biomassa, även sådan som räknas som rest- eller 

biprodukter. För etanol från halm och skogsbiprodukter har detta studerats av 

Karlsson m.fl. (2014) och för biprodukter från livsmedelsindustrin av Tufvesson 

och Lantz (2012). Även val av processmetod och de insatser som behövs i form 

av t.ex. energi, enzymer och kemikalier kan ha stor påverkan på miljöprestanda 

(Ekman och Börjesson, 2011, Karlsson m.fl., 2014 och Liptow m.fl., 2013). En 

vidare utveckling av bioekonomin kan innebära nya möjligheter inte bara för 

skogs- och jordbruksföretag utan även för utrustningstillverkare och andra aktörer 

inom processutveckling, logistik m.m.. 

 

En förutsättning för etablering av bioraffinaderier är tillgång på råvara. Eftersom 

biomassa har lägre energidensitet än t.ex. fossil råolja är den inte möjlig att 

transportera lika långa sträckor utan att det blir för dyrt eller ineffektivt ur 

energisynpunkt. Bioraffinaderier bör därför lokaliseras utifrån råvarupotential och 

existerande infrastruktur. 

 

Ingen produktiv åkermark används vid odling av alger och är ett argument som 

ofta används som positivt för algodling. I Skåne kan det exempelvis vara gamla 

industritomter som kan användas, men globalt sett kan det även vara 

ökenområden eller liknande. Om algodling är miljömässigt hållbart beror också på 

utbytet, d.v.s. hur mycket biomassa som kan produceras per area och år och hur 

mycket energi, näringsämnen och kemikalier som behöver tillsättas. Under senare 

år har ett stort antal livscykelanalyser gjorts på produkter från alger där de allra 

flesta fokuserar på biodiesel men även etanol, biogas och andra kemikalier (Berlin 

m.fl., 2013).  
 

 

4.6 Social acceptans och marknadskrafter 
 

För att ett bioraffinaderi ska vara hållbart krävs det att det inte bara är 

miljömässigt bättre än dess fossila variant utan det ska också ha en ekonomisk 

hållbarhet och ett socialt stöd. Utan dessa två är det inte hållbart i längden trots 

alla miljömässiga fördelar som raffinaderiet kan påvisa. Istället måste både den 

miljömässiga, den ekonomiska och den social hållbarheten förstärkas (figur 4.4). 

Olika incitament kan införas som gör bioekonomikonceptet ekonomiskt lönsamt, 
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men en viktig faktor i sammanhanget är den allmänna opinionen. För den krävs 

utbildning och förståelse. Den sociala acceptansen är också essentiell vid 

planering och etablering av en anläggning. Utan den försvåras nyetableringar trots 

att nya jobb kan skapas. På samma sätt som vid byggnation av nya 

biogasanläggningar och vindkraftverk har lett till långa förhandlingar och svårt att 

få tillstånd, kan de som berörs av en bioraffinaderianläggning i sin boendemiljö 

känna sig obekväma.  
 

 
Figur 4:4 För att ett bioraffinaderi ska vara hållbart krävs det att skärningspunkten 

mellan miljömässigt hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och samhällsnyttan ökar. 

  

IEA Task 42 har identifierat att utmaningarna för en hållbar bioekonomi kräver att 

det finns marknadsdrivkraft (de Jong 2014). Dessutom menar man att det finns 

mycket att vinna på att olika industrier (små och medelstora företag och större 

industri) från olika sektorer (tex. energi- och livsmedelsbranschen) samarbetar (de 

Jong m. fl., 2012). Marknadsanalysen och företagsaktörer i Skåne diskuteras i 

systerprojektet koordinerat av Sustainable buisness hub. 

 

 

5 Skånska möjliga bioraffinaderier: Exempel 
  

I detta kapitel kommer två exempel på bioraffinaderier, deras 

lokaliseringsmöjligheter och möjliga råvaror, produkter, och produktionspotential 

att diskuteras utifrån de förutsättningar som finns idag. Huvudsyftet med 

exemplen är att visa på de möjligheter som finns ur ett tekniskt perspektiv. 

Företagen som används i exemplen har identifierats som intressanta men har inte 

varit delaktiga i utformningen av förslagen för denna rapport.  

 

Produktion av biodrivmedel eller andra biobaserade produkter bidrar även till en 

omfattande produktion av biprodukter som ofta används till djurfoder eller andra 

energibärare. De skulle även kunna användas vidare som råvara i 

bioraffinaderisystem. I detta avsnitt visas två olika alternativ för integrerad 

livsmedels- och energi-/kemikalieproduktion som skulle vara möjliga i ett skånskt 

perspektiv.  

 

En möjlighet för effektiva bioraffinaderikoncept är industriell symbios. Figur 5:1 

visar en översikt av hur olika industrier skulle kunna samverka i ett bioraffinaderi 

som integrerats med ett livsmedelsbioraffinaderi och vilka produkter som skulle 

kunna genereras från samma biomassa som produceras idag. Genom att 

effektivisera användningen av restprodukter som huvudprodukt i en annan 

industri och effektivare användning av restvärme kan den beskrivna 

konstellationen effektivisera användningen av biomassan och generera fler 

produkter.  



 

 

 
Figur 5:1 Förslag på hur ett bioraffinaderi skulle kunna utvecklas i Skåne i industriell symbios 

mellan industrier i området. Gröna boxar visar möjliga produkter. Röda pilar visar 

restproduktflöde för primära processer. Blå pilar visar produktströmmar för värme och 

elproduktion (lignin från bioetanolproduktion och pellets/halm från jord- och skogsbruk. Gröna 

pilar visar koldioxidströmmar som kan reduceras till metanol om vätgas/el är tillgänglig enligt 

figur 4:2. 

 

 

I en industriell symbios kan det vara relevant att integrera nya processer med 

existerande infrastruktur. Detta på grund av att investeringskostnaderna är så höga 

att det innebär ett risktagande den första tiden innan investeringen kan återbetalas. 

Figur 4:2 visar en integrering av biobränsle och kemikalieproduktion integrerad i 

livsmedelsproduktion. En sådan livsmedelsproduktion är t.ex. sockerindustrin som 

tas som räkneexempel i kapitel 5.1.  

 
 

5.1 Ett biogasbaserat bioraffinaderi: Industriell 

symbios mellan livsmedelsindustri, energi och 

drivmedelsproduktion  
 

Detta exempel utgår från restprodukter från livsmedelsindustri och jordbruk. 

Eslövs kommun har identifierats som en möjlig plats för ett biogasbaserat 

bioraffinaderi utifrån en god tillgång på bi- och restprodukter från existerande 

livsmedelindustrier i området samt en god tillgång på åkermark. Detta har gjorts 

utifrån en radie på högst 50 km för transport av jordbruksprodukter vilket medför 

en förlust av ca 2,4% av energin i biomassa för halm (Börjesson och Tufvesson, 

2011). Efter samma princip skulle även Kristianstad vara en intressant plats för ett 

bioraffinaderi. 

  



 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 5:2 Biogaspotentialen i Skåne och ett möjligt bioraffinaderi i Eslövs kommun med omnejd. 

Området markerat med grönt visar den begränsning som här gjorts för jordbruksrestprodukter vid 

potentialberäkningar (se Appendix och Ekman m.fl., 2013).  

 

 

Möjliga råvaror till ett bioraffinaderi i Eslövs kommun är halm, vall, betblast, 

potatisrest och fiberkaka, samtliga lignocellulosarika substrat, men även 

restprodukter från livsmedelsindustrin. Halm kan användas för bl.a. produktion av 

etanol, men även andra kemikalier. I Eslövs kommun finns två stora 

livsmedelsindustrier; Orkla Foods som producerar färdiglagade maträtter, 

potatisprodukter och inlagda grönsaker och Nordic Sugar som producerar 

sockerprodukter. Dessa industrier genererar stora mängder organiska 

restprodukter; Orkla Foods producerade t.ex. 30 000 ton restprodukter 2011, 

varav 26% användes till biogasproduktion. Nordic Sugar genererar också stora 

mängder restprodukter som idag rötas till biogas. De producerar också melass och 

betmassa vilka huvudsakligen används som foder (Engdahl m.fl., 2011; Björnsson 

m.fl., 2011)
12

. I närheten av Örtofta sockerbruk ligger Kraftringens nya 

biobränsleeldade kraftvärmeverk som förväntas förse stora delar av Lunds, Eslövs 
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 Biogaspotentialen i Skåne (biogasportalen) 



 

 

och Lommas kommuner med fjärrvärme och el. Dessutom produceras mycket 

vindkraftsel, ca 140 GWh/år, i Eslövs kommun (KSAU Eslövs kommun 2011). 

Grön el kan användas för att producera nya produkter från koldioxid enligt Figur 

5:3. I Tabell 5:1 visas en sammanställning av de restprodukter som finns i 

kommunen och hur de potentiellt skulle kunna utnyttjas i ett integrerat 

bioraffinaderikoncept i Eslövs kommun. En generell bild av ett möjligt sådant 

system visas i Figur 5:2.  

 

Tabell 5:1: Sammanställning av industrier, råvarupotential och övriga möjligheter i och runt 

Eslövs kommun idag. 

Industri Etablerad 

industri
(1)

 

Råvara Produkt Restprodukt Övrigt 

Nordic 

sugar 

JA -Betor  Livsmedel 

(Socker) 

Djurfoder   

Betmassa  

Organiskt 

restvatten  

Restvärme 

Koldioxid 

Betslam 

Bra lokalisation  

Säsongsberoende 

Har en 

fungerande 

biogasanläggning 

idag. 

Femte största 

koldioxidutsläpp 

i Skåne 2012 

Stor elkonsument 

Orkla 

foods 

JA Potatis 

Grönsaker 

mm 

Konserverade 

potatis-

produkter 

Potatis- och 

grönsaksrest 

Skickar 

industrirest till 

biogas idag 

Kraft-

ringen 

JA Träpellet Elektricitet      

Restvärme 

Vätgas
(2) 

 Kopplad med 

ESS och 

Kemiraklustret i 

Helsingborg 

Vind-

kraft  

JA Vind Elektricitet 

Vätgas
(2)

 

 Möjligt alternativ 

att lagra energi 

när det finns för 

mycket el på 

nätet. 

Bio-

etanol-

företag 

NEJ Halm,           

Vall,    

Rest-

produkter 

Etanol  

Elektricitet 

Restvärme 

Restvatten 

Restvärme 

Har visats 

ekonomiskt 

lönsamt från 

halm i Skåne 

Biogas- Delvis
(3)

 Rest- Fordonsgas Koldioxid Finns idag men 



 

 

företag vatten,  

biomassa 

ev. 

restvärme 

 Biogasrest det finns 

utrymme för 

effektivisering 

Metanol-

företag 

NEJ Koldioxid 

Vätgas 

Metanol - ? Finns företag i 

EU 

Biorest-

företag 

NEJ Biogas-

rest 

Betslam 

Rest-

värme 

Jord-

förbättrings-

medel 

-  Återförering av 

näringsämnen  

 

 

(1) Verksam industrin som inte är etablerad inom det identifierade området idag 

(2) Produceras inte idag men är en teknisk möjlighet 

(3) Det finns biogasprocesser men inte integrerad industrisymbios för de olika industriernas 

restproduktströmmar 

 

 

5.1.1 Produkt- och affärsmöjligheter 
 

En konkret möjlighet för ett bioraffinaderi är en kraftig ökning av dagens 

biogasproduktion. Genom att addera restströmmar för olika processer i ett 

bioraffinaderi kan biogasproduktionen mer än femdubblas från 52 GWh i dag
13

 

(49 GWh Örtofta sockerbruk och 3GWh Orkla foods) till 285 GWh (Appendix 1). 

Dessutom kan 190 GWh etanol produceras från halm från det utvalda området. 

Baserat på data från Ekman m.fl. (2013) och potentialstudien Björnsson m.fl: 

(2011), kan lönsamheten för etanol från halm som fordonsbränsle i det 

identifierade området i Figur 5:2 vara ca 14 M€/år med ett etanol- och elpris på 30 

€/GJ och 6€/GJ, respektive samt med en avskrivningstid på 15 år. 
 
Tabell 5:2: Beräknad mängd produkt från ett bioraffinaderi baserat på beräkningar i Appendix 1. 

Produkt Mängd Referens 

Livsmedel oförändrad
 

- 

Foder oförändrad - 

Etanol 190 GWh/år
(1)

 Denna studien 

Biogas 285 GWh/år
(2)

 Denna studien 

Metanol 80 000 ton/år
(3)

 Denna studien 
(1) Beräknat på mängd tillgänglig halm inom området definierat i Figur 5:1 enligt 

biogaspotentialen (Björnsson m.fl:, 2011).  
(2) Baserat på biogaspotentialen från industrirestprodukter, jordbruksrestprodukter (i 

synnerhet betblast) som inte används som livsmedel eller foder enligt 

biogaspotentialen Björnsson m.fl. (2011) och dranken från bioetanolproduktion 

från halm enligt Ekman m.fl. (2013). 
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 Enlig biogaspotentialen bestående av 2011 år siffror 



 

 

(3) Baserat på beräknad koldioxidproduktion från rötning och 2013 års utsläpp enligt 

Europeisk utsläppshandel. En grovt approximerad siffra som kommer vara 

beroende av tillgängligheten av vätgas. 

 

Liksom biogas används etanol idag huvudsakligen som fordonsbränsle i Sverige. 

Efterfrågan styrs dock till stor del av politiska beslut vilket kan innebära en 

osäkerhet för mer långsiktiga investeringar. Etanol användas också som råvara i 

biobaserade plaster som t.ex. bioplast (bio-PE). Denna teknik är etablerad i 

Brasilien men det finns även svenska initiativ som drivs av bl.a. SEKAB, 

skogsindustrin, Borealis och TetraPak  (ex. projektet Närodlad plast
14

). Det finns 

stora marknadsdrivkrafter för biobaserad icke nedbrytbar plast som bio-PE. Enlig 

European Bioplastics association
15

 produktionen av denna bioplasttyp sexdubblas 

till 2017 p.g.a. ökad efterfrågan från bland annat CocaCola.  

 

En viktig fördel med ett kombinerat livsmedels- och biogasraffinaderi är att det 

ökar volymen biogödsel. Detta kan förbättra ekonomin för extrahering av fosfor 

kväve och kalium, vilket gör att man kan designa nya gödselprodukter som 

optimeras för jordbruket och därmed eventuellt kan öka betalningsviljan. I en 

sådan processes finns det också en potentiell möjlighet att minska 

kadmiumutsläpp
16

 vilket är en mycket viktig potentiell miljöeffekt för ett 

förbättrat jordbruk och därmed också en eventuell ekonomisk effekt p.g.a. ökad 

efterfrågan. Detta har inte utretts i detta projekt men bör studeras vidare i en 

framtida studie. Även el och värme är produkter som kan produceras från ett 

liknande bioraffinaderi (figur 5:2). 

 

Nordic Sugar är även en av de 5 industrier i Skåne som år 2012 släppte ut mest 

CO2 (enligt statistik från Europeisk utsläppshandel). Idag ses CO2 utsläpp enbart 

som ett negativt bidrag till miljöpåverkan men som diskuterades i kapitel 4:2 kan 

det i vissa fall finnas möjligheter att använda CO2 för att producera nya produkter. 

För att detta ska kunna göras utan stor påverkan på miljö och klimat krävs tillgång 

på CO2 neutral el (figur 5:3).  
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Figur 5:3 Koldioxidneutral cykel genom reduktion av koldioxid till metanol. Metanol kan sedan 

användas för t.ex. plastproduktion men även som bränsle. När plasten eller bränslet förbränns 

bildas koldioxid som reduceras till metanol varvid cirkeln sluts. För detta ska ske krävs vätgas som 

kan omvandlas från förnyelsebar el. 

 

 

Metanol är inte bara en av våra viktigaste baskemikalier utan också allt 

intressantare energibärare som kan tillsättas i diesel eller användas i bränsleceller. 

Metanol har en internationell marknad och metanolindustrin omsätter 36 

miljarder US dollar årligen och skapar mer en 100 000 jobb runt om i världen. 

Efterfrågan på etanol förväntas dessutom öka bl.a. p.g.a. en omställning till en 

grönare energi. Detta gör också att efterfrågan för förnyelsebar och/eller 

koldioxidreducerad metanol ökar. Idag finns det några få industrier som har satsat 

på metanolproduktion från koldioxid. Detta är tekniskt möjligt men inte alltid 

ekonomiskt försvarbart p.g.a. höga produktionspriser för vätgas. Vätgaspriser i 

Eslövskommun kommer vara beroende på elpriserna och om det i framtiden 

kommer finnas överskottsel tillgängligt stormiga dagar som inte används. 
 

  



 

 

5.1.2 Miljöeffekter 
 

Halm är en råvara som är omstridd ur miljösynpunkt. En del av halmen måste 

lämnas kvar på åkrarna för att behålla bördigheten i marken och en del halm 

används idag inom djurhållningen vilket kan leda till konkurrens. Dock har studier 

visat att det finns potential att öka uttaget och användandet av halm innan detta får 

negativa miljöeffekter (Ekman m.fl., 2013). Man har uppskattat att transport av 

halm kräver 0,16 MJ/GJ och km transporterad halm och ett rimligt antagande är 

att 4% av energiinnehållet i halmen kan användas för produktion och transport av 

biomassan innan det blir olönsamt (Börjesson, 1996). Halm är dessutom en 

säsongsbunden råvara och den behöver lagras för att kunna användas som råvara 

året runt. Det samma gäller även andra jordbruksprodukter så som sockerbetor 

och betblast. Ensilering kan vara en lagringsmöjlighet. Forskning visar att 

ensilering av halm, eventuellt i kombination med betblast minskar energi- och 

kemikaliebehovet för förbehandlingsprocessen (Ambye-Jensen m.fl., 2013). I en 

tidigare studie av Ekman m.fl. (2013) identifierades Lunds kommun som en 

möjlig lokaliseringsmöjlighet för ett etanolproducerande bioraffinaderi baserat på 

halm. Detta baserades på tillgången på halm inom en radie på 50 km och ett 

tillräckligt stort fjärrvärmeunderlag för att få avsättning av den värme som 

produceras som en biprodukt i systemet. Att sälja fjärrvärme som produkt är 

viktigt för att maximera energieffektiviteten hos bioraffinaderiet men är inte 

nödvändigt för att nå lönsamhet (Ekman m. fl., 2013). Då den studien gjordes var 

kraftvärmeverket i Örtofta inte färdigställt och dess produktion var inte 

medräknad i studien. Möjligheten att få avsättning för värme genom att utnyttja 

den som fjärrvärme bör därför vara mindre nu men det innebär också en eventuellt 

mindre investeringskostnad då det existerande kraftverket kan utgöra en del i en 

industriell symbios, liknande Händelöverket i Norrköping. I Skåne som är en av 

de regioner i Sverige som använder högst andel fossila energibärare för 

elproduktion kan det ur ett klimatperspektiv vara motiverat att producera en stor 

andel elektricitet.  

 

Industriell symbios i ett system liknande det som beskrivits här kan också 

förbättra respektive industris värmeanvändning och förbrukning av fossil olja och 

el, detta har dock inte utretts i detta projekt.  



 

 

5.2 Ett kvarnintegrerat bioraffinaderi 
 

I Skåne finns flera stora kvarnar, bl.a. Lantmännen, Nord Mills kvarn i Malmö, 

Farinas kvarn i Lilla Harrie, Skånemöllan i Tågarp och Abdon Mills kvarn i 

Helsingborg
17

. Total produktion av spannmålskärna är ca 1,19 miljoner ton 

årligen i Skåne (Figur 3). I kvarnarna produceras även stora mängder biprodukter 

som skulle kunna användas för mer avancerade tillämpningar än vad som görs 

idag. En av de biprodukter som det finns stora mängder av är vetekli. Vetekli är 

de skalrester som blir över då vetekärnor mals till mjöl. En del av kliet används i 

livsmedel framförallt fullkornsprodukter eller som energikälla men det finns 

fortfarande stora mängder kli som skulle kunna förädlas vidare till nya produkter. 
 

 

5.2.1 Tillgänglighet 
 

Malmö Stora Valskvarn (Nord Mills/Lantmännen Cerealia) är en av Sveriges 

största kvarnar. I och med utvecklingen av centrala Malmö har kvarnen kommit 

att få en mycket central placering i staden vilket försämrar transportmöjligheterna 

som kvarnen är helt beroende av. Detta gör att kvarnens framtid på det sätt den 

ligger och används idag är oviss men inga beslut om förändringar har tagits idag
18

. 

I denna rapport antar vi därför att verksamheten kommer att fortsätta som tidigare 

under en överskådlig framtid. Den har en kapacitet på att mala 775 ton/år och 

producerar ca 210 000 ton mjöl både till bagerier, industri och direkt försäljning 

till konsument. De sädeslag som mals i kvarnen är 60% vete, 20% råg, 20% 

durumvete och 1-2% korn. Durumvete används huvudsakligen i pastatillverkning 

och odlas inte i Sverige utan det durumvete som mals i Malmö är huvudsakligen 

importerat (Johansson och Schlyter, 2013). Inom Lantmännens kvarnverksamhet 

(Malmö och Uppsala) produceras årligen 100 000-150 000 ton kli/år och 

Malmökvarnen kan antas leverera ca 60% av detta vilket gör den till en av 

Sveriges absolut största kvarnar
19

. 

 

Många biprodukter från livsmedelsindustrin (inte bara kli) är rika på protein och 

detta skulle kunna extraheras och omvandlas till livsmedelsprodukter. Exempel på 

strömmar med relevans för Skåne är förutom vetekli som diskuterats ovan, 

potatisprotein, sockerbetsprotein och proteiner från olika baljväxter t.ex. åkerböna 

som annars används som djurfoder (Figur 3:3). Viktiga frågor här är 

proteinkvalitet och smak. Proteinkvalitet bestäms av aminosyrainnehållet och hur 

tillgängliga de är för människor. Även om vegetabiliska proteiner kan ha en sämre 

proteinkvalitet än animaliska proteiner så kan det kompenseras genom att 

kombinera flera vegetabiliska proteiner.  
 

 

5.2.2 Produktmöjligheter 
 

Det finns flera olika produkter som kan produceras av vetekli,figur 5:4 visar 

exempel på produkter som kan produceras från dessa fraktioner. 
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Figur 5:4: Exempel på ett kvarnbaserat bioraffinaderi 

 

 

Kolhydrater står för den största delen av innehållet och består av både stärkelse, 

cellulosa och hemicellulosa vilka har olika egenskaper och tillämpningsområden. 

Stärkelsehalten kan variera kraftigt beroende på malningsteknik (Apprich m. fl., 

2014). Stärkelse kan extraheras och hydrolyseras till glukos som kan fermenteras 

till kemikalier så som mjölksyra, bärnstenssyra och etanol. Mjölksyra kan 

polymeriseras till PLA (polylactic acid) och diskuteras i kapitlet 4.3.1. 

Bärnstenssyra ses också som en potentiellt viktig byggsten i en framtida 

biobaserad kemikalieproduktion även om dagens användning är begränsad (Bozell 

och Petersen, 2010). Succinity är ett spanskt företag som har börjat en 

kommersiell produktion av biologisk bärnstenssyra
20

. 

 

Furfural och 5-hydroxymetylfurfural (HMF) kan syntetiseras från 

sockermonomererna i hemicellulosa med en kemisk process. Det produceras ca 

200 kton biobaserad furfural per år men HMF är en betydligt mindre produkt 

(Apprich et al 2014). Furfural används som plattformskemikalie bland annat för 

produktion av lösningsmedel och jordbrukskemikalie.  

 

En produkt som finns naturligt i vetekli och som anses ha goda hälsofrämjande 

effekter är β-glukan. Detta kan extraheras och användas som ingrediens i 

livsmedel för att bl.a. minska nivåerna av skadligt kolesterol i blodet (Wood, 

2007). 

 

Vetekli är även rikt på bioaktiva föreningar så som fenoler, vilka kan extraheras 

och antingen säljas som de är eller användas som byggstenar till andra kemikalier 

så som vanillin (Apprich et al., 2014). Vetekli innehåller även en relativt stor 

andel protein med relativt hög proteinkvalitet vilka skulle kunna ingå i 

vegetabiliska proteinprodukter. För att dessa produkter ska innehålla alla 

essentiella aminosyror kan protein från vetekli behöva kombineras med protein 
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från någon annan råvara (Alminger, presentation 2013-11-27). Protein från vetekli 

skulle även kunna användas som djurfoder. 

Baserat på 100 000 ton vetekli och 90% utvinningseffektivitet skulle de  mängder 

av produkter som som visas i Tabell 5:3 kunna produceras. Eftersom mjölksyra, 

bärnstenssyra och etanol alla baserar sig på stärkelse och cellulosa så kan inte 

nedanstående mängder produceras av alla de tre kemikalierna samtidigt.  
 
Tabell 5:3: Teoretisk produktion av utvalda kemikalier, siffror inom parentes anger extraherbar 

halt i biomassan  

Produkt Mängd Referens 

Mjölksyra 36 000 ton
(1) 

Apprich m.fl. 2014 

Bärnstenssyra 20 200 ton
(2)

 Song och Lee, 2006 

Etanol 13 300 ton
(3)

  

Β-Glukan 1,9 ton (2,1%) Apprich m.fl. 2014 

Protein 11 700 ton (13%) Apprich m.fl., 2014 
(1) Detta motsvarar en total hydrolys av kolhydrater till socker och en maximal 

omvandlingseffekt på 98% av socker till LA och 90% av den teoretiska potentialen. 

Sannolikt är potentialen i praktiken betydligt lägre. 
(2) Baserat på ett succinatutbyte på 0,7 g/g glukos. Andra sockerarter antas inte omvandlas 

till bärnstenssyra. 
(3) Antag 90% av glukos omvandlas till etanol. Pentosjäsning inkluderas inte. 

 

 

5.2.3 Miljöeffekter 
 

Eftersom de ovan nämnda produkterna inte tillverkas från vetekli idag och deras 

produktionsmetoder fortfarande är okända är det svårt att uttala sig om vilka 

effekter de skulle ha på miljön. Avgörande faktorer för kemikaliers 

miljöprestanda är vilken råvara som används, utbyte av produkter samt 

energiåtgång och val av energikälla i processen (Tufvesson m.fl., 2012 och 

Ekman och Börjesson, 2011). Livscykelanalyser (LCAer) på PLA, bärnstenssyra 

och etanol från andra råmaterial har publicerats tidigare och produkternas 

miljöprestanda jämfört med dagens fossila alternativ skiljer sig mycket åt. Enligt 

NatureWorks som är världens största producent av PLA är växthusgasutsläppen 

för denna ca 60% lägre än för PET och polystyren baserad på fossila råvaror (de 

Jong m. fl., 2012).  

 

Kvarnen i Malmö har ingen torkanläggning så kli används inte som energikälla, 

utan säljs som foder (Johansson och Schlyter, 2013) vilket i framtiden kan behöva 

ersättas med något annat och denna kompensation måste inkluderas i systemet. 

Hur stor den relativa ökningen på miljöpåverkan blir är beroende på vilken typ av 

foder som ersätts samt med vilken produkt man jämför. Detta kallas för 

systemutvidgning och illustreras i figur 5:5. Det kan bli stora skillnader om soja 

från Brasilien eller svensk vall ersätter den förlorade foderprodukten. (Tufvesson 

och Lantz, 2012). Den faktiska miljöpåverkan kommer att variera avsevärt från 

fall till fall. Om det protein som produceras kan ersätta animaliskt protein borde 

det innebära miljömässiga fördelar. Dels för att animalier är mycket 

insatskrävande att producera och dels för att foderbehovet minskar och kli därför 

inte behöver ersättas med annat foder. För att få samma proteinkvalitet som för 

animaliskt protein kan vetekliproteinet behöva kompletteras med ytterligare någon 

proteinkälla vilket måste inkluderas i beräkningarna.  



 

 

 

 
Figur 5:5: Systemutvidgning Illustration av möjliga produktionsvägar och vilka produkter som kan 

ersättas  
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APPENDIX I Beräkningar 
 

Indata till bioraffinaderiet   Processer  Intermediärer        Processer  Slutprodukter 

(grönmarkerade)   (blåmarkerade) (rödmarkerade)   (blåmarkerade)  (orangemarkerade) 

 
Vind el     H2       

140 GWh/år  Elektrolys     Katalys  Metanol  

   (1)     (2)  88000 Ton/år 

     CO2       

   (a)  111  000 Ton/år    Livsmedel  

     (b)     oförändrat  

Betor          Foder  

527 000
)
 ton/år 

(1
  Sockerbruk       oförändrat  

            

     restprodukt       

    (c) 69 GWh/år      

        Biogas    

        process    

Industriellt  avfall Orkla      (3)    

    (d) restprodukt     Fordonsgas  

     3 GWh/år    285 GWh/år 

            

          Biogödsel  

Jordbruksrest          Ej uträtt  

    (e) restprodukt       

     143 GWh/år      

            

            

Halm   Etanolprocess (f) restprodukt       

x ton/år  (4)  70 GWh/år      

600 MWh/år         Etanol  

          190 GWh/år 
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Reaktioner 

(1) Vätgasproduktion genom elektrolys av vatten. Eftersom vätgasutbytet är beroende på tillgången till el vilket inte utreds i denna rapport 

har vi bara utgått från ett överskott av vätgas vid metanolberäkningarna. Siffrorna på vindkraftel kommer från KSAU Eslövs kommun 

(2011) 

(2) Katalytisk reaktion av CO2 och vätgas till metanol, med approximationen om 100% utbyte och beroende på endast CO2 koncentrationen. 

CO2 koncentrationen är beräknad från Örtoftas sockerbruksutsläppsrätter 2012 (108 000 ton/år, (a)) och uppskattad mängd CO2 efter 

biogasuppgraderingsanläggning (2609 ton/år, (b)). För beräkningar har vi förutsatt en 60:40 CH4:CO2 ratio och inga CO2 förluster under 

uppgraderingen. Metanolkontrationen ska pga dess approximeringar ses som en mycket osäker siffra och mer användas för att ge en 

indikation att det är teoretiskt möjligt att producera metanol från koldioxid. Praktikalitet har inte tagits i hänsyn vid dessa beräkningar. 

(3) För beräkning av total mängd fordonsgas har vi utgått från data från biogasportalen och Björnsson mfl 2012 för hur mycket rötbart 

organiskt avfall finns tillgänglig vid Örtofta sockerbruk (c), Orkla foods (d), från jordbrukrester i det i figur 5:2 avgränsade området och 

mängd simulerad drank från en etanolprocess med 600 MWh halm in (e) efter beräkningar gjorda av Ekman mfl (2012).  

(4)  Etanolprocess från 600 MWh halm efter simulerad optimering för etanol, biogas och elproduktion enligt Ekman mfl (2012). 

Simuleringen är gjord med utgångspunkt att man använder en pentos och hexsos jäsande jäst. 
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