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Bio-elektro-bränslen – hybridbränslen för 
förbättrad resurseffektivitet 
– Övergripande sammanfattning 
Ett projekt finansierats genom ”Samverkansprogrammet förnybara drivmedel och system” 2020-2022. 
Projektledare: Erik Furusjö, RISE. Projektdeltagare: KTH, St1, Vattenfall, Södra, BioShare. 

Biomassaresursen är begränsad och ska användas effektivt 
Biodrivmedel är en viktig komponent i omställningen till en hållbar ekonomi och ett hållbart 
energisystem. Två viktiga faktorer för en hållbar omställning är god klimatprestanda hos de 
biodrivmedel som produceras samt resurseffektivitet. De produktionsprocesser för biodrivmedel från 
lignocellulosa som finns kommersiellt tillgängliga idag eller är under kommersiell utveckling har ofta 
begränsad resurseffektivitet, sett till utnyttjandet av biomassans kolatomer. 

En analys av nuvarande och kommande teknik för produktion av biodrivmedel från t.ex. bark och 
sågspån visar att de tekniker som nu håller på att bli kommersiella typiskt bara medför att 25–50 % av 
bioråvarans kol hamnar i produkten. Viktiga faktorer som leder till att förnybara kolatomer förloras i 
när biomassa omvandlas till drivmedel är: 

1) Bioråvarans och produktens olika har väldigt olika kemisk sammansättning, eftersom dagens 
drivmedel (t.ex. bensin och diesel) är valda för att vara lätta att framställa ur fossil olja 

2) Bioråvaran används även som energikälla, vilket vanligtvis innebär att en del av råvaran 
förbränns i processen 

3) Oönskade biprodukter 

Elektrifiering av bioraffinaderier kan dramatiskt öka mängden 
biodrivmedel som kan produceras 
En teoretisk analys visar att mycket högre teoretisk kan nås för omvandling av biomassa till 
bränsleprodukter om energin och vätgas till processen kan tas från en annan källa. Både vätgas och 
energibehov kan erhållas genom att tillsätta el till biodrivmedelsprocessen. Elektrifiering av 
bioraffinaderier har därmed en stor potential att öka resurseffektiviteten i användningen av bioråvaran. 

Tio olika specifika produktionsvägar för biodrivmedel ur restprodukter från skogsbruk och jordbruk 
valdes ut för att mer i detalj studera effekten av elektrifiering på resurseffektivitet, energieffektivitet, 
produktionskostnader och växthusgasutsläpp. De undersökta produktionsvägarna är sådana som håller 
på att kommersialiseras i nuläget, t.ex. baserade på tekniker som förgasning, pyrolys och fermentering. 

En relativt detaljerad analys av dessa spår används för att kvantifiera potentialen att förbättra 
resurseffektiviteten. Figuren nedan visar andel av råvarans kol som hamnar i drivmedelsprodukt, för 
olika elektrifieringsgrad för olika biodrivmedelsprocesser. Det finns en tydlig och kraftig ökning av 
effektiviteten med ökad elektrifiering. De mest elektrifierade fallen med högsta möjliga effektivitet har 
eltillförsel som är cirka 2/3 av den totala energitillförseln, vilket innebär att det används ungefär 
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dubbelt så mycket elektrisk energi som biomassaenergi. Detta motiverar verkligen nomenklaturen 
"bio-elektro-bränslen". De mest elektrifierade fallen har en mycket hög resurseffektivitet, mätt som 
andel kolatomer från råvaran som hamnar i drivmedelsprodukten.  

 

Figur 1. Koleffektivitet (andel av råvarans kol som hamnar i drivmedelsprodukt) som funktion av elektrifieringsgrad för olika 
biodrivmedelsprocesser. Varje symbol motsvarar en teknik med olika grad av elektrifiering. 

Restvärmen har stor potential 
Det bildas ofta mycket restvärme i bioraffinaderiprocesser och än mer när de elektrifieras som 
studerats i detta projekt. Denna värme kan till exempel användas för fjärrvärme. Om det antas att 
överskottsvärmen från produktionen av biodrivmedel kan ersätta kraftvärme från eldning av biomassa 
och därmed minska mängden biomassa som förbränns, minskar det mängden biomassa som behöver 
användas ytterligare. Totalt sett innebär det att produktion av biodrivmedel och värme ur bioråvara kan 
göras mycket effektiv. 

Tekniken är kostnadseffektiv 
En analys visar att produktionskostnaden för alla utvärderade bio-elektro-bränslespår faller mellan 6 
och 14 kr/liter (omräknat som diesel). Den högre delen av intervallet, 10–14 kr/liter, motsvarar drop 
in-bränsle, dvs bränslen som kan användas i dagens fordon och motorer. Den nedre delen av 
produktionskostnadsintervallet, 6–10 kr/liter, motsvarar drivmedlen biometanol, biogas och bioetanol, 
som kan kräver anpassade motorer och fordon. Så kallade elektrobränslen som görs ur koldioxid och 
elektrisk energi är med få undantag dyrare att producera än motsvarande bio- och bio-elektro-bränsle. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Andel elektrisk energi i input

Koleffektivitet till drivmedelsprodukt



 

Projektet finansierats genom  
Samverkansprogrammet förnybara drivmedel och system 

 
  

När biodrivmedelsprocesserna elektrifieras så att resurseffektiviteten ökar, så förändras 
produktionskostnaderna. De så kallade drop in-drivmedlen har ungefär samma produktionskostnad 
även när resurseffektiviteten ökar om dagens priser på bioråvara gäller. Det kostar alltså inget extra att 
öka resurseffektiviteten. Om man tror att kostnaden för bioråvara ökar i framtiden så får de mer 
resurseffektiva, elektrifierade, produktionsteknikerna lägre kostnad än de rena biodrivmedlen , 
eftersom de kan producera mer produkt ur samma råvarumängd. 

För de biodrivmedel som har lägre produktionskostnader, t.ex. biogas och bioetanol, innebär den el 
elektrifiering av produktionen för ökad resurseffektivitet en något ökad produktionskostnad från den 
låga nivån.  

Med bio-elektro-bränslen räcker biomassan till transportsektorns 
behov 
En scenarioanalys gjordes för att bedöma den inverkan som storskalig implementering av bio-elektro-
bränsleteknik skulle kunna ha på möjligheten att leverera transportbränsle för svenska behov. De 
framtida bränslebehoven i scenarierna togs från Utfasningsutredningen (SOU 2021:48), med 
komplettering för utrikes transporter, och visar, trots omfattande elektrifiering av vägtransporter ett 
omfattande behov av gas- och vätskeformiga drivmedel 2030 och 2045. 

Analysen visar att användningen av biobränsleteknik med begränsad resurseffektivitet (utan 
elektrifiering) leder till en mycket stor efterfrågan på biomassa för att möta efterfrågan på 
transportbränsle, vilket tyder på att enbart biobränslen inte är ett realistiskt alternativ. För 2030 års 
scenarier kan endast 30–50 % av efterfrågan tillgodoses av biobränsleproduktionstekniken från 
inhemska hållbara biomassaresurser. Om behoven av hållbara drivmedel ska mötas med rena 
elektrobränslen blir elbehovet för detta motsvarande 50-100% av hela Sveriges elförbrukning idag. 

Därför är det uppenbart att det krävs en kombination av biobränslen och elektrobränslen för att möte 
behoven. Utifrån scenarier för att möta det totala drivmedelsbehovet framgår att bio-elektro-bränslen, , 
såsom studerats i detta projekt, är resurseffektivare och har lägre kostnader än alternativen. I ett 
scenario där elektrifierad biodrivmedelsproduktion med hög effektivitet används räcker den inhemska 
biomassaresursen till behoven för både inrikes och utrikes transporter, både 2030 och 2045. 

En annan fördel med bioelektrobränsleprocesserna, med hög resurseffektivitet, är ökad klimatnytta 
genom de undvikna direkta koldioxidutsläppen från produktionsprocessen för biodrivmedel. När kolet 
i stället binds i bränsleprodukter frigörs det fortfarande som koldioxid i atmosfären när bränslena 
används, men eftersom biobränsleprodukterna ersätter fossila bränsleprodukter finns en klimatnytta.  

Lagstiftning och regleringar 
Lagstiftning är och kommer att vara en viktig faktor vid kommersialiseringen av bio- och 
elektrobränslen och byggandet av storskaliga produktionsanläggningar. En viktig aspekt är 
hållbarhetskriterierna och klassificeringen av "bränsletyp" i EU-lagstiftningen, eftersom dessa 
fastställer villkoren för ett antal andra aspekter av stor betydelse, såsom minimiskattesatser, 
möjligheten att uppfylla särskilda kvoter för förnybar energi osv. Hur dessa ny hybrid-drivmedel 
klassificeras är inte klart idag och kommer att vara av stor vikt för den fortsatta utvecklingen av 
tekniken. 
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