
Biobaserade fordonsbränslen

Det pågår i dag en intensiv forskning för att finna nya, biobaserade 
fordonsbränslen som ersättning för de fossila bränslen som nu  
används. Såväl globalt som inom EU har man satt upp mål att öka 
andelen biobaserade bränslen. EU:s mål är att öka andelen  
biobaserade bränslen från 5,75 % år 2010 till 10 % år 2020. I dagsläget 
(2009) är andelen endast 1,4 %.
Biobränslen indelas i första och andra generationens bränslen  
beroende på vilka råvaror som används vid produktionen.

Tabell 1: Råvaror, benämningar och tillverkningsprocesser för första 
generationens biobränslen.

Första generationens biobränslen

Typ av bränsle Benämning Råvara Produktionsprocess

Bioetanol Konventionell 
bioetanol

Sockerrör, -betor
Vete, majs

Hydrolys + 
fermentering

Vegetabiliska 
oljor

Rena växtoljor Raps, ryps Kallpressning
Extrahering

Biodiesel RME
FAME

Raps, ryps Kallpressning
Extrahering
Transförestring

Biodiesel Biodiesel från 
avfall

Avfallsfetter och 
oljor, djurfett

Transförestring

Biogas Uppgraderad 
biogas

(Våt) biomassa Metabolisering

Bio-ETBE Bioetanol Kemisk syntes

Första generationens biobränslen
Som råvaror för första generationens biobränslen används produkter 
som oftast är livsmedel. Typiska exempel är majs, sockerrör, potatis 
samt ryps och raps.

Råvarorna omvandlas till bränslen via fermentering (majs, sockerrör 
och potatis) eller via pressning och förestring (ryps och rapsolja).  
Bränslen som fås är etanol och så kallade FAME eller  fettsyrametyl- 
estrar.
En tredje väg är omvandling via anaerob fermentering till metangas 
(biogas).

Oftast är råvarorna sådana att de kunde användas som livsmedel vilket 
gör att första generationens biobränslen ofta ifrågasatts rent etiskt.

I Tabell 1. sammanfattas benämningarna för  olika första generationens 
bränslen samt de tillverkningsprocesser som används.

Andra generationens biobränslen
Som råvaror för andra generationens biobränslen används främst  
lignocellulosahaltigt avfall som hyggesavfall, avfall från lantbruk samt 
rivningsvirke och specialodlade energigrödor som rörflen. I viss mån kan 
också restprodukter från livsmedelsproduktion användas, exempelvis 
stärkelsehaltigt avfall från potatisindustrin.

Tanken bakom andra generationens bränslen är att råvarorna inte skall 
konkurrera med livsmedelsproduktion  utan använda avfalls- och  
restprodukter.

På grund  av att materialet består av lignocellulosa krävs ”hårdare” 
behandling för att frigöra föreningarna. Använda tekniker är enzymatisk 
eller sur hydrolys följd av fermentering, alternativt förgasning varvid  
biomassan omvandlas till vätgas och kolmonoxid, så kallad produktgas.
I Tabell 2. sammanfattas benämningarna för  olika andra generationens 
bränslen samt de tillverkningsprocesser som används.
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Vilka tillverkningsprocesser kommer man att använda i 
framtiden?
För en storskalig produktion av biobränsle bör hela processen  
bedömas ur ett flertal synvinklar när det introduceras på en marknad 
som behärskas av fossila bränslen. Särskilt fyra kriterier är viktiga,  
nämligen: effektivitet, ekonomi, miljöpåverkan och slutanvändning. 
Dessutom finns det ytterligare ett flertal synpunkter som bör beaktas:
1. Bränslet produceras via en förgasningsprocess som kan behandla 

olika typer av biomasa, såväl träbaserad som lantbruksavfall och 
kommunalt avfall

2. Tillverkningsprocessen tillåter flexibel produktion från såväl bio- 
baserade som fossila material

3. Det finns en existerande infrastruktur för fördelning och distribution.
4. Biobränslet är blandbart med existerande bränslen
5. Bränslet har en hög energitäthet.

6. Bränslet kan enkelt användas i bränsleceller.
7. Det finns en hög effektivitet i hela kedjan från källa till hjul*.
8. Produktionen och användningen belastar miljön så lite som möjligt.
9. Priset är lågt
10. Det används en välutvecklad teknologi vid produktionen.
*Källa till hjul Innebär att alla relevanta steg av bränslekedjan har räknats in, 

det vill säga odlingen och skörden av råvaran, transporterna till 
anläggningen där bränslet framställs, framställningen av bränslet, 
distributionen till tankstället och förbrukningen i fordonet.

I Tabell 3 görs en jämförelse mellan olika typer av biobränslen.

Andra generationens biobränslen
Typ av 
bränsle

Benämning Råvara Produktionsprocess

Bioetanol Cellulosabaserad 
bioetanol

Lignocellulosa Avancerad hydrolys + 
fermentering

Syntetiska 
biobränslen

Biomass-to-liquid (BTL)
Fischer-Tropsch diesel
Biometanol
Blandade alkoholer
Biodimetyleter (Bio-DME)

Lignocellulosa Förgasning + 
Syntes

Biodiesel Vätebehandlad Biodiesel Växtoljor
Djurfett

Hydrering

Biogas SNG (syntetisk naturgas) Lignocellulosa Förgasning + 
syntes

Bioväte Lignocellulosa Förgasning + 
syntes alternativt
Biologiska processer 

Tabell 2: Råvaror, benämningar och tillverkningsprocesser för andra 
generationens biobränslen.

Tabell 3: Jämförelse av olika biobränslen enligt kriterierna ovan. Ju 
flera + desto bättre uppfylls kraven.

SNG = syntetisk naturgas, EtOH= etanol, MeOH = metanol, RME = rapsoljametylester, 
DME dimetyleter, FTD= Fischer-Tropsch diesel

Källor: Wennan Zhang: Fuel Processing Techology (2009)
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