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Biodrivmedel i Norden
sammanfattning december 2021
Sverige

Övriga Norden

• 14 producenter för flytande
biodrivmedel i drift, 900 000 m3
kapacitet, 5,4 TWh (Obs! c:a 1
TWh dubbelräkning).
• 17 planerade anläggningar, 3,5
milj m3/ton kapacitet, 33,6 TWh.
• 61 biogasanläggningar för
transportbränsle, varav 6 över 50
GWh.
• 10 planerade
biogasanläggningar för
transportbränsle, varav 9 över 50
GWh.

• 13 producenter för flytande
biodrivmedel i drift, 750 000
m3/ton kapacitet, 5,9 TWh (Obs c:a
0,9 TWh dubbelräkning).
• 20 planerade anläggningar, 1,75
milj ton/m3 kapacitet, 14,6 TWh.
• 29 biogasanläggningar för
transportbränsle i drift
• 1 planerad biogasanläggning för
transportbränsle.
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Slutsatser av kartan
• Den totala produktionskapaciteten för biodrivmedel i Norden
kan uppskattas till 17 TWh.
• En handfull anläggningar är under byggnad med en kapacitet
på ytterligare 4,4 TWh.
• Ytterligare planer omfattar 47 TWh produktionskapacitet.
• Stora planer både i Sverige, Finland och Norge, men blygsam
utveckling i Danmark.
• Dålig statistik på verklig produktion – statistiksekretess gör det
svårt att sammanställa officiell statistik.
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Snabb förväntad produktionsutveckling 2023 - 2026

Summering av uppgifterna i kartan Biodrivmedel i Norden 2022
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Ytterligare slutsatser och iakttagelser
• Stor produktion och stora planer hos raffinaderiföretagen,
Preem, Neste och St1. Utbyggnadsplanerna kräver stora
tillskott av bioråolja.
• Flera stora projekt kopplade till skogsindustrin, t ex UPM i
Kotka, Bioenergo i Pori, Södra (plats?), Renfuel (plats?), SCA
i Östrand, Biozin i Norge. Fördel: tillgång på biomassa.
• Fristående aktörer, som Colabitoil, Liquid Wind, etc.
• Många planer och projekt, men relativ t få har börjat bygga.
• Planerna räcker för att förse en stor del av den förväntade
tillväxten för biodrivmedel i den nordiska marknaden.
• Företagen bedömer att det finns råvara för att presentera
dessa planer.
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Biodrivmedel behövs till 2045, råvaror finns och räcker.
El och nya laddbara fordon kompletterar, 1+1=2.
Behov biodrivmedel = cirka 40
TWh, trots ökad elektrifiering ->
krävs omfattande mängd
biodrivmedel

Energimyndigheten, Inrikes transporter, Drivmedel 2019
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Framtida mängder biodrivmedel i bensin och diesel
Störst behov av HVO med 27-52
TWh
FAME lågt behov 3-7 TWh
Etanol, fortsatt lågt 1-3 TWh
Biobensin max 3-5 TWh
Biojet, stor variation 3-19 TWh

Svebio-projekts bedömning av behovet vid olika scenarier
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Långsiktiga och generellt teknikneutrala
styrmedel som gynnar svenska investeringar
• ”Contract for Difference”: statliga auktioner om CFD-kontrakt som
garanterar ersättning vid en prisskillnad mot fossilt drivmedel.
Säkerställer långsiktigt ett garanterat minsta marknadspris för
biodrivmedlet.
• Riktad reduktionsplikt: inom reduktionsplikten införs en minsta kvot
på avancerade biodrivmedel, råvaror från Annex IX A i
Förnybartdirektivet, vilka redan är införda (ev kan andel utgå från GHG
inkludera även åkergrödor).
• Biojet och marint biobränsle: reduktionsplikt för flyget enligt
lageutredning, men högre! Och även sjöfart, eller en kvotplikt. Andra
instrument kompletterar, som hamn- och flygplatsavgifter etc.
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Slutsats:
Stabil politik en förutsättning för investeringar
• Reduktionsplikten ger ett tydligt besked om att det finns en
växande marknad för biodrivmedel fram till 2030.
• Justering av reduktionsplikten som föreslagits med anledning
av ”energikrisen” och anfallet på Ukraina måste bli temporär.
Därefter snabb återgång till tidigare beslutade kvoter.
• Ett riktat stöd för inhemsk produktion av biodrivmedel måste
införas snarast. Helst enligt modellen Contract for difference.
• Viktigt att EU inte inför nya begränsningar för biodrivmedel
från skog och åker. Restriktionerna mot grödebaserade
biodrivmedel bör avskaffas.
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