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Jag skulle vilja veta… 

• Hur mycket biobränslen används? 

• Idag och i framtiden? 

• Vilka sortiment? 

• Och till vad? 

 

• Hur svårt kan det vara…. 







Drygt 40 TWh bio, torv, avfall tillförs 



Energimyndighetens 
underlag till Färdplan 2050 



Förnybart 2011: 
Vatten 66 TWh 
Vind 6 TWh 
Ca 11 TWh ”biobaserad” el 
 



Källa: Energimyndighetens underlag till Färdplan 2050 
Biobränsle exkl torv o avfall ca 12 TWh 



Och framtiden då? Ett tufft scenario från Färdplan 2050. 
Vägen dit är en mix av tuffare styrmedel och teknikutveckling. 



Klipp från Färdplan 2050 om 
biobränslen mm 

• Information och rådgivning för etablering av fleråriga 
energigrödor på jordbruksmark bör prioriteras för att 
utveckla marknaden. 

• Ökat skydd av produktiv skogsmark skulle, förutom 
skydd av värdefulla naturvärden, även gynna en ökad 
kolsänka i skog och mark. 

• Det är möjligt att med förbättrad tillämpning av 
traditionella skogsskötselmetoder öka 
virkesproduktionen och koldioxidupptaget med små 
negativa effekter på andra miljömål. 

• En ökad skogstillväxt ökar även potentialen för 
substitution av energiintensiva och växthusgasintensiva 
material samt fossil energi. 

• Ökad kunskap om olika skogsbruksmetoders 
klimatnytta behövs 



Energisystemets utveckling beror bland annat 
på styrmedel och ekonomisk tillväxt. 
Energimyndighetens långsiktsprognos är en analys 
av hur energisystemet kan utvecklas, givet en rad 
antaganden. Om något av antagandena 
ändras så kommer även resultaten att förändras. 
Prognosen ger inte en bild av hur 
energisystemet kommer eller borde utvecklas. 



   

Energipolitik för framtiden 
• 20 % av använd energi ska vara förnybar i EU, 50 % i 

Sverige, till 2020 

• 10 % förnybart i transportsektorn 

• 20 % mindre emissioner av GHG i EU till 2020 

• 20 % lägre energianvändning 

• Vision 80 % mindre emissioner av GHG i EU till 2050 
• Färdplan 2050… 

Styrmedel för att uppnå politikens mål, ex 
• Koldioxidskatt 

• Elcertifikat 

• Handel med utsläppsrätter 

• PFE - Program för energieffektivisering inom 
energiintensiv industri 

• Och inte minst stöd till FoU! 

…”och om bara 
styrmedlen vore 
tuffare så…” 



Den totala inhemska 
energianvändningen 
minskar från 398 TWh år 
2007 till 395 TWh år 2030. 

Biobränsle, torv och 
avfall förväntas stå för 
den största ökningen i 
den totala 
bränsletillförseln, 
nämligen 34 TWh. 

Elproduktionen förväntas öka med 
30 TWh jämfört med 2007. Den största 
ökningen sker genom att vindkraften 
ökar med cirka 10 TWh.  
 
Med kraftvärmen väntas 
elproduktionen öka med knappt 6 TWh. 

Sektorn bostäder och 
service m.m. förväntas 
minska sin redovisade 
energianvändning 
med 17 TWh. 

Industrins energianvändning 
förväntas öka med 22 TWh till 
totalt 178 TWh. Den största 
ökningen sker med biobränslen. 

Den totala 
energianvändningen 
för transporter väntas 
minska. 

Ur Långsikts-
prognos 2012 



EU:s 2020-mål 
• Sverige har goda möjligheter att nå 

förnybartdirektivets mål.  

• Det ena målet innebär att andelen energi från 
förnybara energikällor ska vara 49 procent för Sverige 
år 2020. Enligt prognosen är andelen drygt 50 
procent.  

• Det finns även ett mål om 10 procent förnybar energi i 
transportsektorn år 2020. Även det målet förväntas 
nås, med cirka 12 procent förnybar energi. 



Ur Långsiktsprognos 2012  



Biobränslen mm i referensscenario 

Ur Långsiktsprognos 2012  



Ur Långsiktsprognos 2012  



Ur Långsiktsprognos 2012  



Bostäder och service m.m. 

Ur Långsiktsprognos 2012  



Ur Långsiktsprognos 2012  



Inga antaganden om 
träbaserade drivmedel??? 

Ur Långsiktsprognos 2012  



Klipp från Svensk Fjärrvärmes 
hemsida om framtiden 

• Mer förnybar kraftvärme  

• Varmare klimat – mer fjärrkyla – mindre 
värme 

• Effektivare energianvändning minskar 
värmebehovet 

• Fjärrvärmenäten kan expandera 

• Ny spillvärme från biokombinat mm 

• Avfall och andra ”udda bränslen” ökar 

• Nya värmedrivna energitjänster… 



Källa: Svensk Fjärrvärme 



”Knäckfrågor”, utmaningar 
• Konkurrens om råvaran – nya biobaserade 

produkter 

• Mer träbiomassa för produktion av drivmedel? 

• Vilka hållbarhetskrav? Viktigt värna om hållbarhet 
– men när blir det bästa det godas fiende? 
(Fossilanvändningen ökar, nya former för 
utvinning av olja och gas…) 

• Energieffektiva byggnader – mindre fjärrvärme – 
men kraftvärme, biokombinat m fl behöver kunna 
leverera värme – vad är klok avvägning? 

• Globala klimatambitioner? Export av svensk 
biomassa? Dyr men hyfsat hållbar. 

• Öka skogsproduktionen? Det finns miljöaspekter, 
men ”grönt kol” bättre än svart. 



    Slutsats: Mer biomassa behövs 
• Ökad användning av biobränsle i energisystemet 

• Tillkommer nya biobaserade produkter och kanske 
träbaserade biodrivmedel 

• Export av svensk biomassa??? 

Vilka resurser finns? 
• Lutar och andra biprodukter 

• Grot och stubbar  (kan öka) 
• Klen stamved från tidiga gallringar  (kan öka) 
• Ökad skogsproduktion 
• Returträ 

 

• Energiodling på ej använd jordbruksmark 
verkar behövas… 
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