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Tekniska produkter från biomassa – hur 
långt har vi kommit? 
 

 

 

Nya ”gröna” produkter…  
 

Varför har vi inte kommit längre? Ja, det var den lätt ledande inledande fråga som Erik 

Herland ställde vid seminariet ”Tekniska produkter från biomassa – hur långt har vi 

kommit?” Erik Herland är ledamot i KSLA:s Energikommitté, som arrangerade semi-

nariet den 24 oktober 2012.  

Seminariet leddes av Annika Åhnberg och det gav en bild av ett samhälle som 

långsamt börjar ställa om till biobaserade produkter. Tekniken finns, men lönsamhet och 

marknad är fortfarande stora frågetecken. Det tar tid efter 100 år med billig fossil olja.  

 

**** 

 

Hela världen pratar i dag om biobaserad samhällsekonomi, inledde Sara Österman, 

chef för forskningsenheten vid Formas, som tillsammans med Vinnova och Energi-

myndigheten nyligen presenterat en nationell strategi i frågan.  

Sverige har ovanligt goda förutsättningar för en omställning, eftersom vi har en 

konkurrenskraftig skogsindustri, som kan hantera flöden av biomassa, och en stark 

kemiindustri. Vi ligger också långt framme vad gäller forskning och utveckling.  

Vi står inför fyra utmaningar, fortsatte hon. 
1. Att öka produktionen av biomassa, genom till exempel behovsanpassad gödsling och 

växtförädling utan att äventyra ekosystemens resiliens och förmåga att klara klimat-

förändringar.  

2. Att öka förädlingsvärdet genom smartare användning av biomassan och ökad användning 

av restprodukter som har ett lågt värde i dag.  

3. Att förändra allmänhetens konsumtionsbehov och attityder. Det handlar bland annat om 

att tillverka produkter med högre kvalitet och längre livslängd. Återanvändningen måste 

också öka.  

4. Att prioritera och hantera målkonflikter, vilket i sin tur kräver mer forskning kring miljö- 

och socioekonomiska konsekvenser av en omställning.  

FORMAS avsätter nu 30 miljoner kr per år i fem år för att stärka transdisciplinära 

forskningsmiljöer kring de här frågorna. Det här är också ett område som regeringen 

satsar på i den nya forskningspropositionen – totalt tillförs nästan 200 miljoner kr 

perioden 2014 till 2016. 

 

**** 

 

Vår vision är att vi ska fördubbla förädlingsvärdet från den svenska skogsindustrin till år 

2035. Mer än hälften av förädlingsvärdet ska då dessutom komma från nya produkter, 

som inte finns i dag. Det berättade Jan Lagerström, forskningsdirektör vid bransch-

organisationen Skogsindustrierna.  
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Allt som vi kan tillverka av olja kan vi också göra av trä, var hans huvudbudskap, 

och han gav många spännande exempel med fiktiva produktnamn: Wood-junction, en 

gjutbar fiberkomposit som man till exempel kan bygga broar av. Wood-poxy, ett två-

komponentslim baserat på lignin, Fiber-screen, ett cellulosa-material till LED-skärmar, 

Incellulation, skummad cellulosa till isolering av kylskåp, Forest-oils, smörjoljor som 

tas ur svartluten, Paper-tweed, ett tyg av strimlad och spunnen cellulosa, Bioclean, 

bilvårdsmedel som görs av såpa från tallolja, Probisknot, en hälsodryck med antioxi-

danter som görs av kvistved. Och så vidare…  

Men det är inte en lätt omställning, menade han. Nya produkter måste vara bättre och 

billigare än dagens, annars har de inte en chans på marknaden.  

Samtidigt ska man inte dödförklara dagens produkter, avslutade han. Tidningspapper 

finns säkert kvar år 2035, liksom traditionellt solidträ. Inom byggsektorn kan vi till och 

med räkna med en ökad marknad genom att vi nu får bygga flervåningshus helt i trä. 

 

**** 

 

Fossil olja är gamla döda plankton som omvandlats till kolväten under högt tryck under 

lång tid. I princip allt vi kan göra av gammal fossil olja kan vi också göra av färsk vege-

tabilisk olja, sade Sten Stymne, professor vid SLU. Men ska vi lyckas måste de vegeta-

biliska oljorna få sin egen infrastruktur. Det går inte att bara köra in dem i dagens be-

fintliga raffinaderier, som är anpassade för fossil olja. Det blir alldeles för dyrt. Nej, 

modellen är att flytta den kemiska processen ut till växterna. Att genom genteknik få 

dem att producera de oljor och fettsyror som kemiindustrin är intresserad av. Men då 

vill det till att EU öppnar upp för GMO-grödor. Dagens negativa politik är förödande, 

menade Sten Stymne.  

 

**** 

 

Alla kemiföretag tänker i dag kring biobaserade råvaror, sade Lena Lundberg, teknisk 

direktör vid Plast- och Kemiföretagen.  

Plast, inledde hon, det är korta organiska molekyler, så kallade monomerer som 

byggs om till långa kedjor, polymerer. Monomerer kan vi få från fossil olja, naturgas, 

biomassa eller från returplast (därför är de nedbrytbara plasterna inte längre lika ”heta” 

– det är bättre med en hög återvinning av svårnedbrytbara plaster).  

Vi kan tillverka biobaserade monomerer genom fermentering (PLA), eller skapa bio-

baserade polymerer direkt i mikroorganismer. Bioetanol eller biometanol kan också 

användas som råvara till plaster. Naturliga polymerer, som stärkelse eller cellulosa kan 

också användas. 

Bioplaster svarar i dag för mindre än en procent av alla plaster globalt. Men det finns 

ett klart miljötryck från konsumenterna, hävdade hon. Sverige har goda förutsättningar 

att lyckas. Vi har ett antal stora globala kemiföretag, vi har mycket biomassa och vi har 

en skogsindustri som kan hantera stora volymer.  

 

**** 

 

Petroleumbranschen har en väl etablerad teknik för att tillverka kemikalier och driv-

medel. De har också väl upparbetade marknadskanaler. Biobränslen och biokemikalier 

ska alltså möta en mogen, storskalig produktion baserad på fossila råvaror. Det finns 

också en teknisk osäkerhet kring storskaliga bioraffinaderier.  

Hur villig är industrin egentligen att ställa om? Det undrade Lars Coen, universitets-

lektor vid Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy 

vid Lunds universitet.  
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Den biobaserade industrin kan välja mellan två strategier: antingen anpassa sig till 

befintlig industri och satsa på stora volymer med lågt förädlingsvärde, typ skogsbränsle, 

eller skapa helt nya värdekedjor med högre förädlingsvärde men lägre volymer. Det 

senare kräver helt nya affärsmodeller. 

Skogsindustrin är duktig på att samla in ved och att förädla ved. Kemindustrin är 

processkunnig och arbetar nära slutkund. Man borde stimulera till ökat samarbete 

mellan värdekedjorna.  

Visst behövs det forskningspengar för att få igång en utveckling, sade han, men det är 

nästan viktigare att arbeta med support i form av standardisering och stöd via offentlig 

upphandling. Politikerna måste också sätta upp långsiktiga spelregler. 

 

**** 

 

’Vi gör mer av trädet’, det är vårt motto, sade Christina Elg-Christofferson, forsk-

ningschef vid Domsjö Fabriker. I vårt bioraffinaderi gör vi högförädlade produkter med 

stark miljöprofil.  

Ved består, något förenklat, av cellulosa, hemicellulosa och lignin. Av cellulosan gör 

Domsjö Fabriker i dag specialcellulosa, framförallt viskos, som är en huvudprodukt.  

Världen står inför ett fibergap, menade hon. År 2020 kommer det att behövas dubbelt 

så mycket tygfibrer som i dag. Bomullen kommer aldrig att räcka. Då är skog ett mycket 

bra sätt att odla fiber. Dessutom är viskostyg så bra; skönare än bomull, vackrare än 

siden!  

Av ligninet tillverkar Domsjö Fabriker förstärkningsmedel till betongindustrin och 

hemicellulosan jäses till bioetanol. Restprodukterna rötas till biogas, Domsjö är i dag 

landets största producent och svarar ensamt för fem procent av Sveriges totala pro-

duktion.  

Utvecklingsarbetet i dag fokuserar på att få fram en ny viskosprocess – i dagens an-

vänds ganska obehagliga kemikalier. Man ser också på möjligheten att utveckla ligninet 

och på ett energieffektivt sätt ta fram nanofibrer ur rejektfibrer från sulfitprocessen.   

De nya ägarna, det indiska företaget Aditya Birla Group, satsar på innovationer, 

avslutade hon trosvisst. 

 

**** 

 

Vi har vår bas i skogen, inledde Bo Häggbom, Director Market Development vid Pers-

torp Bioproducts. Vår stora produkt initialt var ättika gjord på bokved. I dag är vi ett 

världsomspännande kemiföretag som framförallt producerar kemikalier till färg-

industrin. Men vi är också stora på biobränslen, vår anläggning i Stenungsund tillverkar 

merparten av den ”gröna” diesel som används i Sverige.  

Av etanol kan vi tillverka det mesta som Perstorp gör i dag. Men är det kostnads-

effektivt att använda gröna kemikalier, undrade han och sammanfattade själv sin 

presentation i följande punkter:  
1. alla är roade av grön kemi, men få vill betala 

2. gröna kemikalier är inte alltid det bästa alternativet ur klimatsynpunkt 

3. stöd för biodrivmedel kan hindra utvecklingen av biokemikalier 

4. det är mest effektivt att få in de gröna kemikalierna så tidigt i systemet som möjligt, så 

att man kan utnyttja befintligt infrastruktur nedströms.  

 

**** 

 

Tallolja utvinns ur massaindustrins svartlutar. Det är en fantastisk produkt, menade 

Lars Stigsson, vd för KIRAM, som är ett av företagen bakom Sunpines anläggning i 

Piteå. Där tillverkas råtalldiesel av tallolja. Den körs sedan till Preems anläggning i  
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Stenungsund och omvandlas till ”grön” diesel med samma egenskaper som traditionell 

fossil diesel.  

Sunpine tittar nu på möjligheten att ta ut gröna kemikalier från talloljan, framförallt 

hartssyror och växtsteroler. Hartssyror ingår i ett flertal produkter, till exempel cement, 

färg, fernissa, bindemedel, lim och tvål. Den harts som finns på marknaden i dag kom-

mer antingen från stående tallar som tappas på kåda – detta sker framförallt i Kina – 

eller från tallolja. Kådharts bedöms bli allt dyrare i takt med att lönerna stiger i Kina. 

Det finns alltså en stor potentiell marknad för harts från tallolja.  

Växtsterolerna, som bland annat används i kolesterolsänkande preparat, betingar i 

dag ett mycket högt pris.  

 

**** 

 

Ragnar Olsson, nestor för fytokemisk forskning och verksam vid Karlshamns 

oljefabriker under många år, berättade om vedermödorna med att få ut vegetabiliska 

skäroljor på marknaden. Det tog fart först när man började misstänka cancerrisker med 

de traditionella, mineraloljorna.  

 

**** 

 

Energiskatterna har två mål: minska energiförbrukningen och att öka andelen förnybart.  

Skatter är bra, enkla och teknikneutrala. Men de driver inte utvecklingen framåt. Då 

kanske subventioner är bättre – ett tag, de ska inte vara för länge, sade Stefan Cairén 

vid Näringsdepartementet.  

 

**** 

 

Avslutningsvis fick deltagarna lyfta fram var sin dröm för framtiden: Några axplock: 

 Effektivare Fischer-Tropsch-process. Då kunde vi producera mer syntetisk diesel 

billigare. 

 Mer riskkapital. Se på Södras prisbelönta barnstol, som görs av biobaserad PAL. Den 

har varit klar i sju år, men den har ännu inte nått marknaden. 

 Mer statligt stöd till demo-anläggningar. 

 Mer pengar till forskningen. 

 Bättre katalysatorer för att omvandla etanol till eten. 

 Samordna FoU-stödet. 

 Sitt inte i var sin bransch – samarbeta.  

 

Text: Carl Henrik Palmér 

 


