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Biomassa för energi. Global Potential. 
Förutsättningar:g

Markanvändning (1) Livsmedelsproduktion; (2) Energiråvara

 Intensivare odlingsprogram : 100- 300 EJ
Marginella marker: 60 150 EJ Marginella marker: 60- 150 EJ

 Biprodukter, jordbruk:        15- 70 EJ
 Biprodukter skogsbruk: 30-150 EJ

(D 5 55 EJ) (Dynga: 5- 55 EJ)
 (Organiskt avfall: 5- 50 EJ)
 Alger ?

 Summa:  Summa:  250 250 -- 500 EJ500 EJ

 ((mermer änän världensvärldens totalatotala energianvändningenergianvändning ))

 Baserat på: IEA Bio-energy Program, Task 40, WBA, SLU, LU

2







Import av biobränslen till EU 2015
(IEA T40, utkast, baserat på NREP)
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Import av biobränslen till EU 2020
(IEA T40, utkast, baserat på NREP)
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Förväntad import av fasta biobränslen, EU 
2010 (1) till 2020 (11); IEA T40 (prel.)
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Biobränslemarknadens struktur

Många olika delmarknader och

Biobränslemarknadens struktur. 
Internationell handel

 Många olika delmarknader och 
leveranskedjor (rf. följande bilder)

Et l Etanol
 Pellets

Fli Flis
 Rundved

d k Biprodukter
 Livsmedelsindustrin

Skogsindustrin Skogsindustrin

 Electricitet
Bio raffinaderier
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 Bio-raffinaderier



 Särdrag för internationell biobränslehandel

 Ung verksamhet med outvecklade institutioner and normer
 Många länkar; alla måste fungera, enskilt och i systemperspektiv.

Fö ö j i k dj å t ff kti Försörjningskedjorna måste vara effektiva
 internt; teknologi, ekonomi, socialt
 externt; stöd, bidrag, acceptans, ”good citicenship”, etc.

 ”Internationell” betyder att det föreligger skillnader beträffande 
lagar och deras tillämpning, kultur, moral, etik, normer, klimat, 
kalkylmodeller, etc.

 Drivkrafter, motstånd, hinder, etc. är olika för de olika länkarna
 Okunskap and brist på basinformation (utom i en liten grupp 

experter)p )
 Stor osäkerhet beträffande politiska och andra förutsättningar, mål, 

möjligheter och relevans
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Etanol för drivmedelEtanol för drivmedel

 Råvara producerad inom jordbrukssystemet Råvara producerad inom jordbrukssystemet
 Söckerrör, majs, vete, cassava, druvor, etc.
 Många olika typer av producenter. g yp p
 Integrerad i den professionella, välorganiserade jordbruksstrukturen 

(stark politisk påverkan)

I t d i d ti ll d kti Integrerad industiell produktionsprocess
 Etablerad teknologi for lagring, skeppning, 

och distribution
 Reglerad handel (”jordbruksprodukt”)g ( j p )
 Köpare: Stora drivmedelskoncerner 

 Svalt intresse för investering i produktionsleden
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g p
 Köp från agenter and mellanhänder



Pellets (1)Pellets (1)

Råvara: Råvara:
 Traditionellt: biprodukter från sågverk, etc.
 Nya råvaror: rundvirke, (grot), energiskog, bagasse, gräs, etc. Nya råvaror: rundvirke, (grot), energiskog, bagasse, gräs, etc.

 Produktion:
 Traditionellt i integration med sagverk Traditionellt i integration med sagverk
 Stora variationer i kapacitet
 För export krävs viss storlek; höga fasta kostnader
 Ett fåtal stora icke integrerade anläggningar
 Råvarukostnader utgör en väsentlig kostnadspost
 Överetablering har lett till eskalerande råvarukostnader Överetablering har lett till eskalerande råvarukostnader

 (Forts.)
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Pellets (forts.)

 Två olika marknader (ca 50/50)
Storskalig förbränning Storskalig förbränning
 Kondenskraftverk, CHP, industrier
 Stora väletablerade företag med pelletseldning som en 

i ll k h tmarginell verksamhet
 Flera olika drivkrafter styr bränslevalet; bidrag,  lönsamhet, 

kvotering, policy- åtaganden
 Bränslekontrakt direkt mellan producent och konsument.

 Små och medelsora enheter för värmeproduktion
 Bostäder skolor servicebyggnader etc Bostäder, skolor, servicebyggnader, etc.
 Bränsleval i konkurrens med andra energisystem. Effekter på 

den egna plånboken är en viktig faktor. I viss mån även gröna 
värderingarvärderingar.

 Lokal distribution; nätverk och representanter. Kontakter med 
(långväga) producenter dåligt utvecklade.
K ti ä k t äd b d (+ 30% å å b i )
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 Konsumtionen är mycket väderberoende (+-30% på årsbasis)



Flis

 För närvarande huvudsakligen lokal/lokal
 Problem vid lagring och transportg g p

 Substansförluster, hälsorisker, självantändning, frysningsproblem
 Bulkigheten leder till höga skeppningskostnader

 Begränsad internationell handel Begränsad internationell handel
 Flis från stormfällningar, etc. 
 RT, dock främst inom EU
 Kontrakt: ad hoc agenter and direkta kontakter Kontrakt: ad hoc, agenter, and direkta kontakter

 Fyto-sanitet är viktigt 
 Specifika flispannor krävs, rosterpannor vid p p , p

sameldning med kol
 Huvudsakligen storskalig förbränning av importerad 

flisflis
 Flis bedöms sålunda att få endast en marginell 

framtida roll i de internationella handelsmönstren.

13

framtida  roll i de internationella handelsmönstren.



Rundved

 Stora kvantiteter rundvirke omfattas av 
internationell handel inom skogsindustrin

 Kan bli aktuellt även för energisektorn Kan bli aktuellt även för energisektorn
 Väl utvecklad basteknologi for logistik, inkl. 

shippingshipping
 Köpare: storskaliga användare, 

bi ffi d ibioraffinaderier 
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Biprodukter från livsmedelsindustrin

 Ett flertal biprodukter är föremål för internationell p
bränslehandel, bl.a. solros- och andra fröskal, biprodukter 
från olivolje-framställning, PKM, PKS och biooljor.
I t ti ll h d l ä jä fö l i ”lätt h Internationell handel är jämförelsevis ”lätt och 
okomplicerad”; bränslena kan samordnas med 
huvudprodukten vad gäller försäljning och distribution.p g j g

 Vissa bränslen år svåra att elda i konventionella pannor.
 Begränsade tillgångar kommer att leda till priskonkurrens i 

framtiden.
 Köpare: Storskaliga användare. Säljare: 

Livsmedelsindustier (ofta multinationella)Livsmedelsindustier (ofta multinationella)
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BioraffinaderierBioraffinaderier

S ft tt ti t ttj d t (b ä d ) Syfte: att optimera utnyttjandet av (begränsade) 
biobränsleresurser.
 Fiber elektricitet värme/kyla drivmedel fasta bränslen etc Fiber, elektricitet, värme/kyla, drivmedel, fasta bränslen, etc.

 Lokalisering: Sannolikt i anslutning till 
konsumentmarknader, speciellt för el och värme/kyla, , p / y ,
snarare än nära biomassa-tillgångar

 Stora anläggningar
 Leder till (internationell) handel
 Utvecklas och etableras av stora förtag, inledningsvis g, g

med stöd av allmänna medel.
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Bioenergihandel ur affärsperspektiv (1)

 Mycket föränderliga och varierande 
förutsättningar
 Konkurrenskraften gentemot andra energisystem
 Konkurrenskraften gentemot annan användning av 

biomassa
 Transportkostnader
 Stöd och bidrag
 Acceptans för  och efterfrågan på “grön” energi

 Stora kostnadsvariationer även i övrigtg
 Arbetslöner, management, markpriser
 Kapital (riskbedömningar, garantier)
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Bioenergihandel ur affärsperspektiv (2)Bioenergihandel ur affärsperspektiv (2) 

 Excellens inom en länk i kedjan garanterar Excellens inom en länk i kedjan garanterar 
inte framgång. Andra länkar utvecklas inte 
“av sig själva” för att skapa en effektiv kedja.av sig själva  för att skapa en effektiv kedja.

 För att kunna skapa ett fungerande system 
erfordras bred och mångfacetterad e o d as b ed oc å g acette ad
kompetens och entreprenörskap

 Nu styrs utvecklingen av några stora företag 
(elbolag i Europa, handelshus i Asien)( g p , )
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“External Efficiency” of Bio-energy Trade

Win public acceptance Win public acceptance
 PR and information (factual and correct)
 Active participation in the policy debate; 

lobbyingy g
 Co-operate with “friends”

Form alliances and participate in net Form alliances and participate in net-
works
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Bio-energy Trade – what is possible and feasible

 Cheap – in techno-economic perspective Cheap in techno economic perspective
 Industrial residues – however soon exhausted
 Cheap portions of forestry and agricultural residues

(C ld ffi 5 i f d d d) (Could suffice appr. 5 years to satisfy expected demand)

 Low risk
Short term as above Short term as above

 Medium and long term
 Dedicated plantations in favourable sites and in politically Dedicated plantations in favourable sites and in politically 

stable conditions
 More from forestry and agricultural residues
 (May suffice appr. 10-15 years to satisfy expected demand) (May suffice appr. 10 15 years to satisfy expected demand)

 (cont.)
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Bio-energy Trade – what is possible and feasible
(cont.)

 Political support Political support
 Dedicated energy/agro-forestry plantations in rural development 

programmes
Integrated in political change processes takes time and requires Integrated in political change processes – takes time and requires 
competent management resources

 Needs strong political commitments and considerable amounts of 
front end capitalfront end capital

 Stricter institutional framework than present CDM (market, pricing, 
etc.)

 If successful large quantities can be produced sufficient to satisfy If successful, large quantities can be produced, sufficient to satisfy 
present visions of future demand

 Ecological/environmental
 Mostly “win-win”, some genuine conflicts of interest
 Problem solving mechanisms will be needed, no “veto” power from 

single stakeholders
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