
Jorden kan ge mycket mer än baraJorden kan ge mycket mer än bara 
mat och öppna landskap

Hur färsk olja kan ersätta fossil

Sten StymneSten Stymne
Området för Växtförädling och Bioteknik

SLU AlnarpSLU, Alnarp



Vad är fossil olja?Vad är fossil olja?

• En komplex blandning i huvudsak bestående av• En komplex blandning i huvudsak bestående av 
kolväte‐kedjor mellan  4 ‐ 20 kolatomer (alkaner)



Vad är fossil olja?Vad är fossil olja?
De olika kolvätekedjorna separeras med avseende på 
kokpunkt (kedjelängd) för olika drivmedelkokpunkt (kedjelängd) för olika drivmedel

( )Bensin (C5 ‐C10)  

Jet bränsle (C10 –C16)  

Diesel (C15‐C18) 



För kemisk industri omvandlas till  kolvätena till reaktiva korta 
kolväten, olefiner.

Etylen

PropylenPropylen

Butadien
Steam cracker



De korta olefinerna är startmaterial för syntes av
tusentals kemikalier genom avancerad organisk kemi

Etylen Plaster

Propylen

Pigment
FärgerPropylen Färger
Läkemedel
Bekämpningsmedel

Butadien
Bekämpningsmedel
Etc, etc…. 



Fettsyrorna i växtoljor är kemiskt mycket lika kolvätena i

Alkan

fossil olja.
Fossil olja

Alkan

Växtolja
Myristinsyra Glycerol

Växtolja

fettsyror

Oljesyra

Oljemolekyl (’triglycerid’))j y ( g y ))
Fossil olja härrör framförallt från olja i plankton som omvandlats under 
årmiljonerna under högt tryck och temperatur lång nere i jorden.

Växtolja är färsk olja – Fossil olja är gammal olja!



Allt som du kan göra med fossil olja kan
du också göra med vegetabiliska oljordu också göra med vegetabiliska oljor

‐
Det hela är en kostnadsfråga!Det hela är en kostnadsfråga!

$17 USD $88 USD $120 USD $ 130 USD$17 USD $88 USD $120 USD $ 130 USD

1997 2012



Allt som du kan göra med fossil olja kanAllt som du kan göra med fossil olja kan
du också göra med vegetabiliska oljor

I sitt petrokemiska raffinaderi omvandlar Preem tallolja till
diesel som är kemiskt identiskt med fossil diesel



Allt som du kan göra med fossil olja kan
du också göra med vegetabiliska oljordu också göra med vegetabiliska oljor

Vä t lj k dl till k t lk i tt t k i ktVäxtoljor kan omvandlas till korta alkaner in ett petrokemiskt
raffinaderi och användas som  jet bränsle.

Camelina sativaCamelina sativa



Växtoljor kan användas i alla applikationer där nu fossil 
olja används utnyttjande existerande teknologi ocholja används utnyttjande existerande teknologi och 
infrastruktur.

Det finns dock ETT STORT problem….
Växtoljor 145 MT/year

Fossil oil 4000 MT/yearFossil oil 4000 MT/year

De växtoljor som produceras per år motsvarar 3 6% avDe växtoljor som produceras per år motsvarar 3,6% av
den fossila oljan vi använder och det mesta måste gå till föda



Det finns många optimistiska ideer om hur
ä t lj k ll ätt f il ljväxtoljor skall ersätta fossil olja…



som fallit platt till marken….som fallit platt till marken



Det senaste: Alg-olja skall ersätta fossil olja..g j j



Fossil olja kommer att fasas ut av ekonomiska skäl
Den stora användningen av fossil olja har helt berott på den
billiga råvaran

Användning av substantiella ekvivalenter till fossil olja som kostar 
hundratals dollar fatet bara för att bevara infrastrukturen som u d ata s do a atet ba a ö att be a a ast u tu e so
byggts för den fossila oljan kommer i längden vara mycket
oekonomiskt.

Låt oss koncentrera oss på de områden där det blir mycket svårt
att ersätta de fossila kolväten med annat än med biologiskaatt ersätta de fossila  kolväten med annat än med biologiska 
kolväten

• Kemiskt industri
• Flygbränsle



• Kemisk industri 400 MT/år

• Flygbränsle 300 MT/år



Vision:
d jliAtt göra det möjligt att ersätta 

40% av fossil olja i kemiindustrin40% av  fossil olja i kemiindustrin 
med växtoljor  inom 20 åred ä to jo o 0 å



Det mest ekonomiska och energibesparandeDet mest ekonomiska och energibesparande
användningen av växtoljor är i kemiindustrin

De produkter som produceras av de 10% av 
fossila oljan som går till kemisk industri harfossila oljan som går till kemisk industri har 
samma värde som allt bränsle som görs av 
de återstående 90% av den fossil oljande återstående 90% av den fossil oljan. 

Växtprodukter kan tillgodogöra sig mycket av 
detta mervärde i kemiindustrin!detta mervärde i kemiindustrin!



AttAtt omom 20 20 årår ersättaersätta 4040% % avav den den fossilafossila oljanoljan ii kemiindustrinkemiindustrin med med 
växtoljorväxtoljorväxtoljorväxtoljor

V d b hö ö fö tt å d tt ?V d b hö ö fö tt å d tt ?Vad behövs göras för att uppnå detta?Vad behövs göras för att uppnå detta?

1.1.Optimera den kemiska strukturenOptimera den kemiska strukturen
på oljan för kemiindustrinpå oljan för kemiindustrinp jp j

2 Öka produktionen av vegetabiliska oljor2 Öka produktionen av vegetabiliska oljor2. Öka produktionen av vegetabiliska oljor2. Öka produktionen av vegetabiliska oljor
3 gånger3 gånger



Petrokemisk industri slår sönder 
kolkedjor från fossil olja till två och fyra-kolskolkedjor från fossil olja till två och fyra-kols 
enheter och bygger upp produkter med 
avancerad organisk kemi med dessa som g
byggstenarr. 
Detta kostar oftast mycket mer i energi än 

d kt i hållprodukterna innehåller.

Växter designar den kemiska produktenVäxter designar den kemiska produkten 
direkt i fröna och utan extra kostnad och 
energi vilket minimerar vidareförädlings-g g
kostnaderna.

åI många industriella applikationer har 
växtoljan framgångsrikt konkurrerat med den 
fossila oljan trots att växtoljans pris varit merfossila oljan trots att växtoljans pris varit mer 
än fem gånger  högre.



Fettsyrorna har till skillnad från de fossila kolvätena en mycket definierad
k i k t kt öjli ö k t billi h i ålkemisk struktur som möjliggör en mycket billigare och energisnålare
processning till den färdiga produkten.

En kemisk fabrik som bygger på växtoljor behöver en i stora delar 
annorlunda kemi än den petrokemiska fabriken.

Detergenter
Med metathesis kan en stor mängd
produkter göras enkelt från omättade
fettsyror

+

Detergenter

fettsyror



Vä t d kt h tVäxtprodukter har stora
konkurrensfördelar gentemot fossil o u e s ö de a ge te ot oss
olja om dess kemiska struktur
optimeras i växten för att passaoptimeras i växten för att passa
slutanvändningen. g



Mängden och den  kemiska strukturerna på de i 
oljan ingående fettsyrorna bestämmer de j g y
kemiska och fysikaliska egenskaperna och 
därmed de industriella användningsområdena 

Genteknik kan optimera kemiska strukturen på den

g
för oljan

Genteknik kan optimera kemiska strukturen på den 
vegetabiliska oljan och göra den mera lönsam för kemisk 
industriindustri.

Vi fl tt d k i k f b ik i i ä t !Vi flyttar den kemiska fabriken in i växten!



Vegetabilisk olja är den kemiskt mest diversa
och plastiska av alla energilagringsmolekyleroch plastiska av alla energilagringsmolekyler

Fettsyrakomposition i

60% 22:1

y p
oljekål

Fettsyrakomposition i
GM oljekål

Li-hua Zhu et al. unpublished results



Vilda växter har ett stort antal för industrin intressanta
ovanliga fettsyror i sina fröoljor

73% Caprylic acid (8:0)

ovanliga fettsyror i sina fröoljor.
95% Capric acid (10:0)

OH

90% Ricinoleic acid

Cuphea painteri Cuphea koehneana

OH

Castor (Ricinus communis)

OH

Cuphea painteri,  Cuphea koehneana Castor (Ricinus communis)

78% Sterculic acid88% Eleostearic acid  

Sterculia foetida
Aleurites fordii

Dessa och hundratals andra fettsyror kan vi med genteknik y g
producera i högavkastande oljegrödor.



Kaskelotvalen jagades för sin spermacetiolja,
b tå t ilk t ä dsom består av vaxestrar vilket användes som

oöverträffat smörjmedel.



Jojoba växten har fröolja (vax esterar) som liknarJojoba växten har fröolja (vax esterar) som liknar 
spermacetioljan

Fettsyra

FettalkoholFettalkohol



Isbrytaren för GM-grödor i Europa

Produktion av vaxestrar iProduktion av vaxestrar i
industri-oljegrödor med 
genteknik



ICON är nu inne på femte året och sista året och vi 
har upp till 50% vaxestrar i oljan i  oljekål, vår 
speciella industri-oljegröda. 

Vaxestrar

Wild typeWS3- 4 -14



Skörd av GM- oljekålsfrön med  25% vax estrar i oljan

Professor Li-hua Zhu, projektledare för oljekålsprojektet vid SLU



AttAtt omom 20 20 årår ersättaersätta 4040% % avav den den fossilafossila oljanoljan ii kemiindustrinkemiindustrin med med 
växtoljorväxtoljorväxtoljorväxtoljor

V d b hö ö fö tt å d tt ?V d b hö ö fö tt å d tt ?Vad behövs göras för att uppnå detta?Vad behövs göras för att uppnå detta?

11 OO1.1. Optimera den kemiska strukturenOptimera den kemiska strukturen
på oljan för kemiindustrinpå oljan för kemiindustrin

2. Öka produktionen av vegetabiliska oljor2. Öka produktionen av vegetabiliska oljor
3 gånger3 gånger3 gånger3 gånger



Om vi skall ersätta 40% av fossila oljan i kemiindustri 
med växtoljor inom 20 år och samtidigt förse en växandemed växtoljor inom 20 år och samtidigt förse en växande 
befolkning med matolja så måste vi öka den  totala 
produktionen av växtoljor 3 gångerproduktionen av växtoljor 3 gånger

Det är samma produktionsökning vi haft de senaste 20 årenDet är samma produktionsökning vi haft de senaste 20 åren, 
men…



Om vi skall ersätta 40% av fossila oljan i kemiindustriOm vi skall ersätta 40% av fossila oljan i kemiindustri 
med växtoljor inom 20 år så måste vi öka den  totala 
produktionen av växtoljor 3 gånger

Det är samma produktionsökning vi haft de senaste 20 åren, 
menmen …
…det går inte att drastiskt öka växtolje‐produktionen 

d d få i d lj d i hmed de få existerande oljegrödor vi har.



Framtida oljegrödor med genteknikFramtida oljegrödor med genteknik

Vete Vete  Majs Majs 
SockerbetaSockerbeta

Socker  till oljaSocker  till olja

Stärkelse till oljaStärkelse till olja

2.5 ton olja/ha2.5 ton olja/ha 4 ton olja/ha4 ton olja/ha

OljOlj

j /j /

Olja Olja 



Om vi kunde få majskorn  att producera 30% olja  skulle vi 
k d 240 ilj t lj f å j d ä tkunna producera 240 miljoner ton olja från majs, dvs nästan 
tredubbla  världens växtoljeproduktion.  
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Nya oljeproducerande grödor:Nya oljeproducerande grödor:

Omvandling av stärkelse‐ och socker‐grödor till oljegrödor

Olja

Upplagringsform

Olja

Solljus + CO2 + H20 = StärkelseSocker

Socker

Identifiering av den genetiska switchen mellan olje och 
stärkelse produktion öppnar för möjligheten att utveckla 
nya högoljegrödor



Att radikalt ändra cellernas metabolism fordrar att manAtt radikalt ändra cellernas metabolism fordrar att man 
ändrar uttrycket av gener som kodar för transkriptionsfaktorer

Gener som kodar för enzymerGener som kodar för enzymer

Transkriptionsfaktor



Vi överförde ’dirigentgenen’ för oljebiosyntes från
backtrav till potatis och ökade oljehalten  i potatis150 gånger

gener  för oljebiosyntes

Potatis med Wri1Potatis med Wri1

Wrinkled 1 (Wri1) från backtrav

k t ll

Olja
kontroll



Det finns både sädesslag och rotknölar som ackumulerar oljaDet finns både sädesslag och rotknölar som ackumulerar olja

Dessa använder vi som modellväxter för identifiering av Dessa använder vi som modellväxter för identifiering av 
den genetiska switchenden genetiska switchenden genetiska switchenden genetiska switchen

HavreHavre enen modellmodell vvääxtxt fföörr attatt omvandlaomvandla JordmandelJordmandel en modellven modellvääxt att omvandlaxt att omvandla

Havre är unik bland cerealierna i så motto att den 
deponerar den största mängden olja i sitt
endosperm

Havre Havre -- en en modellmodell vvääxtxt fföörr attatt omvandlaomvandla
cerealiegrcerealiegröödordor till till oljegroljegröödordor

Jordmandel Jordmandel –– en modellven modellvääxt att omvandla xt att omvandla 
sockerbeta och kassava till oljevsockerbeta och kassava till oljevääxterxter

endosperm. 
Oljemängden i havrens kärna kan variera mellan
2-10% och skillnaden beror på endospermoljan

7 dagar 15 dagar OljaOljaOljaOlja

Endosperm Endosperm cellerceller
hoshos hhöögoljegolje havrehavre

35 dagar 42 dagar

StStäärkelserkelse

StStäärkelserkelseStStäärkelserkelse

OljaOlja

Oil rotein

tarch
OljaOljaOljaOlja

StStäärkelserkelseStStäärkelserkelse
StStäärkelserkelseStStäärkelserkelse

OljaOljaOljaOlja



Oljemängd i blad

Havre
(4% på fem dagar)

Jordmandel
Poppel

Kontroll

Havre Jord
l

Poppel
mandell



15% olja i salix skulle ge minst lika mycket energi15% olja i salix skulle ge  minst lika mycket energi
i form av biodiesel som etanol från cellulosan till
en bråkdel av kostnadenen bråkdel av kostnaden .



Olja i blad

Oljepalm 5 ton/ha

8 ton/ha?



Den kemiska fabrikenDen kemiska fabrikenDen kemiska fabrikenDen kemiska fabriken

20122012 20302030

Fast kanske inte inom EU p.g.a. aversionen mot gentekniken….


