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Sammanfattning 
 
Förr eller senare minskar tillgången på råolja och därmed bensin och diesel i världen. Då 
måste vi människor finna andra drivmedel för att klara våra transportbehov och andra behov 
som är beroende av drivmedel. Förutom detta finns det behov av åtgärder som minskar 
emissioner av CO2 till atmosfären. Etanol som drivmedel är relativt nytt, och marknaden är 
potentiellt mycket stor. Den största marknaden för etanoldrivna lätta bilar finns i Brasilien och 
USA. I Sverige används etanol till både bränsleflexibla personbilar och tunga fordon. 
Agroetanol AB är en etanolfabrik i Norrköping som använder spannmål som råmaterial. 
Fabriken etablerades i Norrköping den 1 oktober 2000 och är planerad för en årsproduktion av 
50 000 m3 etanol. Syftet med uppsatsen är att undersöka om energiåtgången i transportledet är 
en kritisk faktor vid lokalisering av etanolfabriker med utgångspunkt i Agroetanol AB 
Norrköping. 
 
Undersökningen sker med hjälp av en livscykelinventering av Lena Gartmeister, för etanol 
som produceras i Agroetanolfabriken AB i Norrköping. Jag har räknat summan av 
energiförbrukningen i hela framställnings processen av 1 liter etanol. Sedan jämförde jag den 
med den energi som kan utvinnas av etanolen. Detta redovisas i en modell. Genom att 
beräkna energiåtgången för transportledet till fabriken har jag diskuterat om detta är en kritisk 
faktor vid lokalisering av etanolfabriker. Resultatet av studien visar att den energin som 
förbrukas för att hämta spannmålen till fabriken var liten jämfört med andra energifaktorer så 
länge vetet hämtas från närområdet. Ökar transportavståndet så ökar naturligtvis också 
energiåtgången. Redan vid ett avstånd motsvarande transport från norra Skåne till Norrköping 
är energiåtgången för transporten lika stor som för odlingen eller tillverkningsprocessen i 
fabriken.  
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1 Inledning  
 
Förr eller senare minskar tillgången på råolja och därmed bensin och diesel i världen. Då 
måste vi människor finna andra drivmedel för att kunna klara våra transporter och andra 
behov som är beroende av drivmedel. Förutom behovet av att finna andra alternativa bränslen 
i stället för fossila bränslen som drivmedel, så är det en nödvändighet med åtgärder som 
minskar emissioner av CO2 och andra gaser och utsläpp som bidrar till växthuseffekten. 
Mängden av växthusgaser i atmosfären har kraftigt ökat det senaste århundradet. Orsaken till 
att växthusgaserna ökar beror framför allt på att människorna på jorden i stor utsträckning 
använder sig av fossila bränslen för transporter, generering av elektricitet och för 
uppvärmning. Ökningen av växthusgaserna i atmosfären bidrar till att medeltemperaturen på 
jorden ökar och att klimatförändringar uppstår. Dagens utsläpp bidrar till att ytterligare öka 
koncentration av växthusgaser i atmosfären och därmed förvärras situationen. Det finns 
vetenskapliga belägg för att utsläppen av växthusgaser i atmosfären radikalt måste minska till 
år 2100 (Svensk Klimatkommittén, 2000). Detta gör det nödvändigt att forska kring och 
uppfinna andra förnybara drivmedel som har mindre utsläpp och därmed en lägre belastning 
på miljön och som inte bidrar lika mycket till växthuseffekten som fossila bränslen. Ett sånt 
drivmedel är etanol vilket tillverkas och efterfrågas både i Sverige och i världen i stort.  
 

1.1 Bakgrund  
Etanol är ett förnybart alternativt drivmedel som kan ersätta fossila bränslen och har mycket 
mindre miljöpåverkan än andra bränslealternativ. Som drivmedel är etanol relativt nytt, men 
marknaden är potentiellt mycket stor. I Brasilien kör alla bensinbilar på etanol, antingen i ren 
form (ca 4 miljoner bilar) eller som ett blandbränsle med 22 % etanol. I USA innehåller ca 12 
% av all bensin 10 % etanol, vilket är accepterat av samtliga biltillverkare. 
(Kemikalieinspektions hemsida, 2003).  
 
Efterfrågan i världen på etanol var 1991 cirka 19 miljarder liter. Industrins efterfrågan var 5 
miljarder liter. I Sverige tillverkas ca 10 000 m3 etanol för tekniskt bruk och en etanolfabrik 
med kapacitet för en årstillverkning på 50 000 m3 etanol till bensintillsats finns i Norrköping 
(Kemikalieinspektionens hemsida, 2003).  
 
Etanol kan tillverkas från ett flertal råvaror som innehåller socker eller stärkelse, vilket i sin 
tur kan brytas ner till socker. I tropikerna är sockerrör den vanligaste råvaran. Restprodukten 
från sockerbruken s.k. melass är en annan viktig råvara för etanoltillverkning. I Europa 
används mest vete och korn. I USA är det majs som används för framställning av etanol. Den 
svenska Agroetanolfabriken i Norrköping använder vete som råvara. Östergötland är ett 
viktigt område för veteodling i Sverige och en del av detta vete blir råvara för 
etanolproduktion i stället för att exporteras. Vete innehåller bl.a. ca 60 % stärkelse och drygt 
10% protein. Det är stärkelsen som utgör basen för etanoltillverkning (Elam, 1998). 
 
 Agroetanol AB fabriken öppnades i Norrköping den 1 oktober 2000 och är planerad för en 
årsproduktion av 50 000 m3 etanol (99,8 %) ur ca 140 000 ton spannmål (2,65 kg vete för 1 
liter etanol). Vid sidan av produktionen av etanol framställs också ca 45000 ton proteinfoder. 
Detta foder ingår huvudsakligen som råvaran i nötkreatursfoder. Man får dessutom använda 
den restproducerade koldioxiden ca 40 000 ton inom livsmedelindustrin (Agroetanol AB  
 



Linköpings Universitet  Sousan Djanforouz 
Miljövetarprogrammet 
C-uppsats 

 7

 
Hemsida). Agroetanol AB är ett bolag som ägs av Lantmännens Riksförbund (LRF) och 
Svenska Lantmännen (SLR) (Agroetanol AB hemsida, 2003). 
 
Etanolfabriken ligger i området Händelö i Norrköpings kommun. Området är en industri och 
hamnområde ca 5 km från Norrköpingscentrum. Fabriken har ca 50 anställda och producerar 
kontinuerlig etanol och foderprodukter under 24 timmar och 7 dagar i veckan (Elam, 1998).  
 
Den etanol som Agroetanol AB producerar köps av bensinföretag som OK-Q8, Preem, Shell, 
Statoil, Hydro och Jet, dvs. samtliga större oljebolag i Sverige. Inblandning, 4-5 % i bensin 
från denna första storskaliga anläggning sker på oljedepåerna i Norrköping, Stockholm och 
Söderköping och det är i dessa tre områden som den etanolblandade bensinen säljs 
(Agroetanol AB hemsida, 2003).  
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om energiåtgången i transportledet är en kritisk faktor 
vid lokalisering av etanolfabriker med utgångspunkt från Agroetanol AB Norrköping. Jag har 
använt mig av en livscykelinventering för etanolens framställning i fabriken i Norrköping som 
underlag för beräkningar i anknytning till syftet. Livscykelinventeringen har gjorts av Lena 
Gartmeister. Med hjälp av den tidigare genomförde livscykelinventeringen tar jag fram de 
uppgifter som finns i samband med energiförbrukningen i olika moment av livscykeln. Med 
hjälp av de uppgifterna beräknar jag summan av energiförbrukningen i hela processen i olika 
steg från odling och transport av spannmål till själva framställningsprocessen..  
 
Följande frågor ligger till grund för beräkningarna och analysen i uppsatsen: 
 
• Hur förhåller sig den totala energiåtgången i olika steg för produktion av etanol till den 

energi som kan utvinnas ur den färdiga produkten (etanol)? 
 
• Hur påverkar transportavståndet den totala energiåtgången i förhållande till den energi 

som utvinns?  
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2 Metod  
 
Uppsatsen utgår från en kvantitativ metod där beräkningar och en kvantitativ analys görs av 
energiåtgången i samband med olika processer i framställning av etanol i Agroetanolfabriken 
i Norrköping. Därefter illustreras förhållandet mellan energiförbrukning i tillverkning och den 
energimängd som utvinns ur produkten (etanolen) i en enkel konceptuell modell.  
 
Med utgångspunkt från en tidigare genomförd livscykelinventering (Gartmeister, 2000) 
identifierar jag energiåtgången i de olika stegen vid tillverkning av etanol. Datauppgifterna 
från rapporten räknas om till enheten MJ per liter producerad etanol. Jag har valt att enbart 
titta på aspekter i samband med energiförbrukningen i olika steg i processen och tar inte 
hänsyn till emissionerna.  
 
Som jag har nämnt ovan, har jag tittat på olika steg av etanolens livscykel och från odling av 
spannmål och transport av spannmål till fabriken samt själva tillverkningsprocessen. 
Efter att ha tagit reda på uppgifterna om energiförbrukningen i olika moment och omräknat 
alla uppgifter i MJ för 1 liter etanol, beräknade jag summan av den totala energiförbrukningen 
för framställning av 1 liter etanol. Dessa uppgifter och beräkningar redovisas i två tabeller. 
Beräkningarna av energiförbrukningen i samband med transport, vattenförbrukning, 
elförbrukning och ångförbrukningen redovisas i bilaga 1.  
 
För att undersöka sambandet mellan avstånd för transport av spannmål till fabriken och dess 
påverkan på energiförbrukningen har olika transportavstånd prövats.  
 
Uppgiften om summan av energiförbrukningen för framställning av 1 liter etanol använde jag 
för att göra en jämförelse mellan energiåtgången och energivinsten av 1 liter etanol.     
Uppgiften om energiåtgången i samband med transport av spannmål till fabriken var den 
uppgift som jag har använt för att diskutera och dra slutsatser om avståndet för att hämta 
spannmål är en kritisk faktor i lokalisering av etanolfabriker. 
 
En del av uppgifterna som jag behövde för att göra mina beräkningar har jag hämtat från 
andra källor. Energivärdet hos 1 liter etanol, har utgått från och beräknats med hjälp av 
uppgifter från ”Livscykelanalys av drivmedel” (Arnäs et al, 1997). Enligt Arnäs är 
energivärdet av 1 kg etanol 27,1 MJ. Med hjälp av uppgiften om etanolen densitet, som är 
0,791, har jag räknat ut energivärdet av 1 liter etanol till 21,4 MJ (Arnäs et al, 1997). 
 
För att göra en jämförelse mellan olika alternativa drivmedel undersöks energiförbrukning för 
framställning och energiinnehållet hos etanol, bensin och diesel. Uppgifterna om  
energiinnehållet hos 1 liter diesel (9,832 Kwh) och 1 liter bensin (8,720 Kwh) hittade jag på 
Statens Petroleum Industri (SPI)s hemsida (Svenska Petroleum institutet, 2003). Sedan genom 
rapporten av Lena Gartmeister fick jag uppgiften om att varje kWh motsvarar 3,6 MJ vilket 
har legat som grund för beräkning av energivärden för 1 liter diesel och 1 liter bensin i 
enheten MJ (Gartmeister, 2000). Beräkningarna av energiinnehållet hos 1 liter diesel 
redovisas i bilaga 1. Beräkningarna av energivärdet av 1 liter bensin redovisas i bilaga 2. 
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Uppgifterna om energiförbrukningen för framställning av 1 liter diesel och 1 liter bensin 
kunde jag beräkna genom att få uppgifter om att energiförbrukningen för framställning av 1  
MJ diesel är 0,031 MJ och för framställning av 1 MJ bensin är 0,063 MJ (Arnäs et al, 1997, 
bilaga 7). Sedan kunde jag med hjälp av uppgiften från källan SPI om energivärdet av 1 liter 
diesel och 1 liter bensin i enheten kWh och omräkna den i enheten MJ, beräkna 
energiförbrukningen för framställning av 1 liter diesel och 1 liter bensin. Detta behövde jag 
bland annat för att kunna avgöra jämförelsen för energivärdet och energiförbrukningen för 
framställning av1 liter etanol, 1 liter bensin och 1 liter diesel (tabell 2).  
 

2.1 Avgränsningar 
 
I denna studie tar jag inte hänsyn till de kvalitativa och kvantitativa 
miljöpåverkansbedömningarna under tillverkningsprocessen eller produktanvändningen, 
återvinning eller avfallsdeponi. Jag räknar heller inte med arbetskraft för odlingen av 
spannmål, arbetskraft inom fabriken eller de ekonomiska faktorerna som löner och 
kontorsmaterial. Jag räknar inte heller med transporter inom fabriksområden och transporter 
för personalen till och från arbetet. Restprodukten av vete är halm och i dagsläget är 
förbränning av halm för utvinning av energi under utveckling. Inget energiavdrag för 
halmeldning har gjorts i denna rapport. Inga data för energiåtgången vid torkning av halm är 
medtagna på grund av att fuktigheten i vetet varierar efter väderförhållandena på sommaren. 
Energiåtgången för framställning av kemikalier som svavelsyra och fosforsyra samt transport 
av dessa till etanolfabriken, tas inte med i denna rapport. Inte heller energiåtgången för 
omhändertagande av koldioxiden som bildas vid jäsningsprocessen tas med i studien. 
 

2.2 Tillvägagångssätt (Livscykelinventering och kvantitativ analys) 
 
I Lena Gartmeisters rapport beskrivs etanolproduktionens livscykel där hon väljer att dela 
hela tillverkningsprocessen i tre faser. Första fasen är odling av vete. Andra fasen är transport 
av spannmål och tredje fasen är själva framställningsprocessen. I Gartmeisters analys av 
odlingsprocessen omfattar plöjning, harvning (tre gånger), sådd, övervintring, gödsling (två 
gånger), kemisk ogräsbekämpning, skörd och sädestorkning (Gartmeister, 2000).  
 
Energiförbrukning för utsädesproduktion innefattar enligt Gartmeister energiåtgången vid 
förädling odling och hantering. Ett medelvärde för energiinsatsen i form av utsäde i Sverige 
har satts till 1270 kWh/ha. Inga data på energiförbrukningen vid torkning av vetet är 
medtagen på grund av att fuktigheten i vetet varierar efter väderförhållandena. Mängden 
gödsel som tillsätts beror dels på grödornas behov dels på jordens näringsstatus inom 
respektive produktionsområde. Data av energiåtgången för framställning av gödsel finns med 
i rapporten. 
  
Nästa fas är transportdelen. Avståndet för transport av spannmål till Agroetanolfabriken på 
Händelöområdet i Norrköping är 50 km (Gertmeister, 2000). Enligt en ansvarig på fabriken 
spannmålen transporteras till fabriken 11 gånger per dag (22 gånger tur och retur). Avståndet  
 
till kund (depåer) för att lämna produkten är 100 km och det sker 5 gånger per dag (10 gånger 
tur och retur) (Beckman, 2003). 
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Tredje fasen i framställningen av etanol är själva tillverkningsprocessen. I detta moment ingår 
råvarumottagning, malning av spannmål, fermentering som består av inmäskning likvifiering, 
försockring och jäsning, efter fermenteringen sker destilleringen som sker i tre steg: 
mässkolon, koncenteringskolon och absolutering. Efter detta pumpas den dehydrerade 
etanolprodukten till två stycken dagtankar. Restprodukten från destillation torkas i en 
fodertork med hjälp av ånga. Vid sidan av etanol bildas samtidigt koldioxid vid jäsning. 
Vattenförsörjningen sker med kommunalt vatten av dricksvattenkvalitet. Vattenförbrukningen 
bedöms uppgå till ca 255 000 m3/år (Gertmeister, 2000).  
 
Agroetanols el-leverantör är Sydkraft. Total elförbrukning för fabriken uppskattas till ca 2750 
kWh/h. Ångleverantör är också Sydkraft och levererar ånga tillverkat på biobränsle. 
Ångförbrukningen beräknas till 4,2 kg/liter etanol. Energiförbrukningen i samband med 
råvarumottagning samt malningen räknas i den totala elförbrukningen som kommer senare i 
rapporten (Gertmeister, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Linköpings Universitet  Sousan Djanforouz 
Miljövetarprogrammet 
C-uppsats 

 11

 
3 Resultat 
Nedan redovisar jag alla samlade uppgifter och data om energiförbrukningen för 
framställning av etanol i fabriken i Norrköping.  
Tabell 1 redovisar energiåtgången för odling, transport och tillverkning av etanol. Med de 
antaganden som gjorts blir energiförbrukningen i samma storleksordning för både odling av 
vete och tillverkningsprocessen på Agroetanol (1,7 MJ/liter etanol). Det valda 
transportavståndet (50 km enkel resa) ger i jämförelse ett ganska litet bidrag till den totala 
energiförbrukningen (0.24 MJ/liter etanol) (se bilaga 1). Totalt utgör transporten av vete 
endast cirka 7 % av energiåtgången.  
Energiinnehållet i en liter etanol är 21,4 MJ (se bilaga 1, Arnäs et al., 1997). I förhållande till 
detta så är den totala energiåtgången för produktion av etanol cirka 18 %. Nettoproduktionen 
av energi blir då omkring 18 MJ per liter etanol.  
Några uppgifter kring energiförbrukning har inte varit möjligt att få fram. I samtliga fall 
bedöms dock dessa vara små i jämförelse med övriga poster. Det bör dock noteras att detta 
gör att den här skattade energiåtgången i någon mån är en underskattning. 
 
Tabell 1. Energiförbrukning i samband med framställning av etanol. 
 Antaganden Energiförbrukning 

(MJ/liter etanol) 
Odling1  1,736 
Drivmedel 0,28 MJ/kg vete 0,742 
Utsäde 0,30 MJ/kg vete 0,795 
Torkning av säd Data saknas 0 
Gödsel 0,0485 MJ/kg vete 0,129 
Kemiska bekämpningsmedel 0,0266 MJ/kg vete 0,070 
   
Transport2 50 km enkel resa 11 lastbilar per dag 0,24 

   
Tillverkningsprocessen3  1,7 
Råvarumottagning  Del av elförbrukningen  
Malning Del av elförbrukningen  
Fermentering Del av elförbrukningen  
Destillation  Del av ångförbrukningen  
Etanollager Del av ång- och elförbrukning  
Kemikalier Data saknas  
Vatten  429 g/kg etanol 0,0015 
Elförbrukning 2750 kWh/h 1,7 
Ångförbrukning 0.0010 MJ/kg etanol 0,00079 
1. Data från Gartmeister (2000) 
2. Data från Beckman (2003), Malmén (2003), Arnäs (1997) och SPI (2003) (se bilaga 1) 
3. Data från Hanson (2003) och Gartmeister (2000) 
 
 
 
 
 
 



Linköpings Universitet  Sousan Djanforouz 
Miljövetarprogrammet 
C-uppsats 

 12

 

3.1 Förhållandet mellan energiförbrukning för framställning och energiinnehållet av 1 
liter etanol 
Med hjälp av nedanstående modell illustreras resultatet (figur 1). På vänster sida redovisas 
den energi som förbrukas för tillverkning av en liter etanol och på höger sida visas det 
energivärde som finns i denna liter. 
 

 
 
Figur 1. Modell över energiförbrukning och energi i produkten vid produktion av en liter 
etanol.  
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3. 2 Sambandet mellan transportsavstånd och dess påverkan på energiförbrukning i 
framställningen av 1 liter etanol 
Energiåtgången i samband med transportledet jämfört med andra delar av produktionskedjan 
är liten så länge vetet kan hämtas från närområdet. De 50 km som antagits, baserat på 
uppgifter från företaget (Beckman, 2003), kan anses som ett rimligt medeltal för 
transportavståndet så länge allt vete hämtas från Östergötland. Hämtar man däremot vetet 
utanför närområdet får transporterna snabbt en allt ökad betydelse för den totala 
energiförbrukningen. I figur 2 illustreras engeriåtgången för transporterna och den total 
energiåtgången som en funktion av avståndet. Redan vid omkring 350 km är transporterna 
förbrukning av energi i samma storleksordning som odling av vete eller energiförbrukningen i 
fabriken. Detta avstånd motsvarar att hämta vetet från norra delen av Skåne. Om 
transportavståndet ökar till 3800 km så kommer energiåtgången vid tillverkning av en liter 
etanol att överstiga energiinnehållet. Detta avstånd motsvarar transport av vetet med lastbil 
från Medelhavsområdet.  

 
Figur 2. Sambandet mellan avstånd för transport och energiförbrukning. Streckade vertikala 
linjer representerar transportavstånd motsvarande Östergötland, norra Skåne och 
Medelhavsområdet. 
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3.3 En jämförelse mellan tre olika alternativa drivmedel 
Datauppgifter om energiinnehållet och energiförbrukningen för framställning av 1 liter etanol, 
bensin och diesel visar att energiinnehållet hos 1 liter etanol är 21,4 MJ och energiåtgången 
för framställningen är 3,8 MJ, energiinnehållet hos 1 liter bensin är 31,4 MJ och 
energiåtgången för framställningen är 2,1 MJ, och energiinnehållet hos 1 liter diesel är 35,4 
MJ och energiåtgången för framställningen är 1,1 MJ (tabell 2).  
 
 
Tabell 2. En jämförelse mellan tre olika drivmedel Etanol, diesel och bensin  
 
 Etanol (MJ) Bensin (MJ) Diesel (MJ) 
Energiinnehåll, 1 liter 21,4 31,4 35,4 
Energiåtgång vid 
framställning av 1liter

  3,8   2,1   1,1 

Energiåtgång i % av 
energiinnehållet 

17   7   3 

 
 
Resultatet som beskrivs i tabellen talar för att diesel är det drivmedel som innehåller det mesta 
energi och drar det minsta energi i framställningen och etanol är det drivmedel som innehåller 
det minsta energi och drar det mesta energiförbrukning i framställningen. 
Beräkningarna på datauppgifterna i tabellen redovisas i bilagor 1&  2. 
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4 Diskussion och Slutsats 
 
I min studie gällande förhållanden mellan energiåtgången för framställningen av etanol och 
energiinnehållet av den färdiga produkten (etanol) i Agroetanol AB i Norrköping kom jag 
fram till att i den totala energiförbrukningen för framställning av 1 liter etanol (3,8 MJ) 
jämförd med energiinnehållet av 1 liter etanol (21,4 MJ) är liten. Förutom detta kom jag fram 
till att transportavståndet inte var en kritisk faktor, så länge vete hämtas från Östergötland 
(0,24 MJ).  
 
Pimentel menar dock att produktionen av etanol från spannmål i USA är mycket 
energikrävande och att energiförbrukningen i tillverkningen är mer än den energi som kan 
utvinnas från den färdiga produkten (Pimentel, och Pimentel, 1996). Pimentel anser att 
energiåtgången för att tillverka 1 gallon (ca 4,5 liter) etanol är 31 017 Btu, medan 
energiinnehållet av 1 gallon etanol är 76 000 Btu. Det vill säga att energiåtgången för 
produktionen är nästan 50 %. I denna studie ger resultatet dock en energiåtgång motsvarande 
knappt 20 % av energiinnehållet. För att nå motsvarande värden skulle vetet behöva 
transporteras på lastbil från Mellaneuropa för att erhålla motsvarande förhållande.  
 
I denna studie har jag fokuserat på energiåtgången vid produktionen av etanol. Det finns 
naturligtvis flera andra faktorer som är av betydelse när man värderar etanol som alternativt 
bränsle. 
 
I dag används etanol för låginblandning (4-5 procent) i 95-oktanig bensin. Låginblandning är 
ett enkelt och effektivt sätt att tillföra marknaden ett förnybart bränsle utan anpassning av 
fordonen. 5 procent inblandning stämmer överens med den europastandard som gäller för 
bensin. Standarden garanterar att det inte blir några problem med dagens bilmotorer (Köhler 
2002). Etanol är en förnybar energi och bönderna ser dessutom nya möjligheter att få 
avsättning för sina grödor. Enligt Agroetanol AB i Norrköping kan det ställas lägre krav på 
kvalitet av spannmålen än vid annan spannmålsodling, vilket minskar behovet av 
kvävegödsling (Agroetanol AB hemsida). Specifika emissioner av etanol är: aldehyder 
(acetaldehyd), aldylnitriter (etylnitrit), kvävedioxid. Acetaldehydutsläppen med avgaserna kan 
vara besvärande, men utsläppen kan begränsas genom användning av en effektiv och väl 
anpassad katalysator. Katalysator måste användas för att förbränna bränslerester och särskild 
för att hålla utsläppen av aldehyder på en låg nivå. Om inte katalysator används kommer 
aldehydutsläppen att vara större vid alkoholdrift än vid drift med dieselolja (Egebäck och 
Westerholm, 1997).  
 
Ett problem med etanol tillverkningen i Norrköping är emissioner med luktande ämnen från 
fodertork och fermentering. I tillståndsprövningen som lämnades till kommunen nämndes att 
med hänsyn till avstånd till bebyggelse och förhärskande vindriktningar bedöms lukten inte 
störande (Elam, 1998). Men sedan etablering av fabriken i Händelö gjorts i Norrköping 
började bosättarna i området Lindö som ligger drygt 600 meter från fabrikens gräns, klaga 
över den störande lukten. I Norrköpings Tidning fanns det en artikel om hur människor i 
området Lidingö är besvikna och störs både hälsomässigt och känslomässigt av lukten från 
etanolfabriken (Uebel, 2003). Med hänsyn till resultatet från denna studie kan man anse att 
fabriken gärna kan flyttas till mycket längre avstånd från samhället utan att detta skadar  
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energivinsten av produkten om man ska tar hänsyn till och beräknar arbetsresor till och från 
fabriken.  
 
I en studie om effekten av användning av etanolinblandning i blyfri bensin på motorns 
funktion och emissionerna i avgasröret (Al-Hasan, 2003), drar författaren resultat att:  
- användning av etanol som drivmedel i bensin ökar motorns funktion och styrka och leder 

till förbättrade emissioner i avgasröret.  
- blandning av etanol i bensin ökar bromsstyrkan med 8,3 %, bromsvärmens verkningsgrad 

med 9 % och användning av drivmedel med 5,7 %. Drivmedelanvändningen för 
bromssystemet minskar med 2,4 % och användning av drivmedel för luftsystemet minskar 
med 3,7 %.  

- användning av etanol leder till en betydelsefull reduktion av emissionerna från avgasröret, 
så som CO med 46,5 % och HC med 24,5 % för alla farter. Men emissionen av CO2 ökar 
med 7,5 %. 

- den 20 % inblandningen av etanol gav det bästa resultatet för motorns funktion och 
förbättringen av avgaserna (Al-Hasan, 2003). 

 
I en annan studie om användbarheten av etanolinblandning i bensin som alternativt drivmedel 
i Thailand för att sänka emissionerna av VOC (volatile organic compound) från bilmotorerna 
(Leong, Muttamara, och Laortanakul, 2002), dras resultat att:  
- användningen av etanol blandade etanolinblandning i bensin sänker VOC-emissionerna  
- det finns variation i VOC-emissionerna mellan äldre bilmodeller med högre tillryggalagt 

antal mil (Leong, Muttamara, och Laortanakul, 2002). 
 
 Pimental menar att kostnaderna är höga och tillverkningsprocessen från odling av spannmål, 
fermentering, och destillation orsakar stora miljöproblem. Han menar att odlingen kräver 
vatten och gödslingsmedel. Kemikalier från odlingen sprids i naturen. Odlingsmarker orsakar 
jorderosion och förstörs av regn och vind. Han menar också att de kemiska medel som 
används i tillverkningsprocessen är skadliga för miljön och förorenar mark, luft och vatten. 
Pimentel menar att etanol förorenar luften. Etanol sänker kolmonoxid men ökar aldehyd och 
alkoholemissioner. Han menar att det används fossila bränsle för spannmålsproduktionen och 
för fermenterings-/destillationsprocessen och detta orsakar emissioner av koldioxid. Pimentel 
menar också att etanol från spannmål inte är en förnybar energikälla. Detta väcker etiska 
frågor därför att spannmål är en födokälla för människan och att bränna spannmål för att 
producera bränsle är omoraliskt (Pimentel, och Pimentel, 1996).  
 
 Opinionen är mycket blandad när det gäller miljösynpunkt och energilönsamheten hos etanol. 
Etanol har sina för och nackdelar enligt Fredrik Vedin (Vedin, 1997). Han menar att 
växthuseffekten minskar genom användningen av etanol istället för fossila bränslen och att 
råvaran är förnyelsebar. Han menar att nackdelen istället blir ökade transporter, vilket innebär 
högre emissioner. Transporterna blir fler, dels p.g.a. distributionen av ett drivmedel med lägre 
energiinnehåll och dels för att samla ihop råvaran. Vi får också ökade utsläpp av aldehyder 
och kolmonoxid (Vedin, 1997). Vedin anser att, att ersätta hela bensinförbrukningen med 
låginblandad etanol i bensin (5 %), där etanolen är skattebefriad, skulle kosta staten närmare 
1,4 miljarder kr per år. Den vinst som man bör väga detta emot är en reducering av CO2 –
emissioner med drygt 10 % (Vedin, 1997). 
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En del menar att etanol är ett förnyelsebar energikälla på grund av att råvarorna är 
jordbruksproduktioner och kan produceras om och om igen. Men jag tycker att David 
Pimentel har rätt när han menar att spannmål och andra råvaror som majs och sockerrör är 
människans födakällor och med hänsyn till brist på mat på jorden kan det vara onödigt och fel 
att förbruka dessa naturresurser för att producera bränsle. När det gäller emissionerna av 
etanol då visar undersökningar att aldehyd emissionerna ökar (Egebäck och Westerholm, 
1997), och även kolmonoxid ökar genom att använda etanol som drivmedel (Al-Hasan, 2003).  
I min studie kom jag fram till detta resultat att energiförbrukningen i tillverkningsprocessen 
av 1 liter etanol är mindre än 1 liter bensin och diesel men samtidigt vet man att 
energiinnehållet av 1 liter etanol är betydligt mindre än de andra två alternativ. 
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Bilaga 1 
 

• Beräkning av energiförbrukning i samband med transporter av spannmål till och 
från fabriken Agroetanol AB i Norrköping  

 
Transporten består av både hämtning av spannmål till fabrik samt transport av den färdiga 
produkten till kund. 
 
22 gånger (tur/retur) transport av spannmål till fabriken × 50 km avstånd = 1100 km 
 
 
Enligt Malmén Åkeri AB förbrukas 4,15 liter diesel för varje 10 km (Malméns Åkeri AB, 
2003)  
 
 
För att beräkna energi förbrukningen för framställning av 1 liter diesel använde jag mig av 
data från Svenska Petroleum Institutets hemsida (SPI) som gav uppgift om att 
energiinnehållet av 1 liter diesel är ca 9,832 Kwh (Svenska Petroleum Institutet, 2003).  
 
1 kWh  =  3,6 MJ (Gartmeister, 2000, bilaga H7) 
 
 
 
9 832 Kwh  Χ 3.6 MJ/kWh  =   35,4 MJ energiinnehållet av 1 liter diesel  
 
Utifrån källan (Arnäs et al, 1997) fick jag också uppgift om att för framställning av 1 MJ 
diesel förbrukas 0,031 MJ energi (0,029 MJ råolja plus 0,002 MJ El), då kunde jag beräkna 
energiförbrukning för framställning av 1 liter diesel. 
 
1 MJ diesel        →                         0,031 MJ energiförbrukning för framställning  
 
 
22 lastbilar/dygn * 50 km * 2 resor * 0,415 liter diesel/km = 913 liter diesel/dygn 
 
913 liter disel/dygn * 36,5 MJ/liter diesel = 33324,5 MJ /dygn 
 
33324,5 MJ /dygn / 140000 liter etanol /dygn = 0.238 MJ / liter etanol 
 
 
 

• Beräkning av a vattenförbrukning för framställning av 1 liter etanol 
 
Genom telefonkontakt med Tekniska verket fick jag uppgift om att det förbrukas 1 Kwh el för 
att få fram 1 m3 vatten (Hanson, 2003). 
 
För framställning av 1 liter etanol förbrukas 0,419 liter vatten. Då har jag beräkna att: 
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1 m3 vatten         1 kW/h el  
 0,000419        X        =    0,000419 kW/h elförbrukning för framställning av 
vatten för 1 liter etanol  
 
1 kWh  =  3,6 MJ (Gartmeister, 2000, bilaga H7) 
 
0,000419 kW/h el  ×  3,6 MJ = 0,00151 MJ energiförbrukningen för framställning av vatten 
för framställning av 1 liter etanol  
 

• Beräkning av elförbrukningen för framställning av 1 liter etanol 
 
Elanläggningen innefattar mottagningsstation och transformator för transformering till 400 V. 
Total elförbrukningen för etanolfabriken uppskattas till ca 2 750 kWh/h (Gartmeister, 2000).  

1 kWh  =  3,6 MJ (Gartmeister, 2000, bilaga H7) 

Mina beräkningar: 

2750 × 3,6  = 9900 MJ/h   

Elförbrukning                        9 900 MJ / h 

Etanol produktion                 5 800 liter / h (Gartmeister, 2000, bilaga H4) 
9900 ÷ 5800 =  1,7 MJ elförbrukning för tillverkning av 1 liter etanol 
 

 

• Beräkning av ångförbrukning för framställning av 1 liter etanol 

 
Ångförbrukning                  0,0010 MJ / kg etanol (Gartmeister, 2000, bilaga H 6). 
 
Etanolens densitet är 0,791 (Kemikalieinspektions hemsida, 2003). 
 
 0,0010 MJ/kg etanol × 0,791 = 0,000791 
 

• Beräkning av energiinnehållet hos etanol i enheten MJ 
 
Energiinnehållet hos etanol är 27,1 MJ/kg (Arnäs et al, 1997). 
 
27,1 MJ/kg × 0,791 (etanolens densitet)= 21,4 MJ/Liter  
 
Energiinnehållet hos etanol är 21,4 MJ/liter  
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Bilaga 2 
 

• Beräkning av energiinnehållet hos 1 liter bensin 
 
Utifrån källan SPI fick jag uppgift om att energiinnehållet av 1 liter bensin är 8,720 Kwh.  
Då kunde jag med hjälp av uppgift enligt Gertmeister att 1 kWh  =  3,6 MJ  
 (Gartmeister, 2000, bilaga H7) beräkna energiinnehållet hos en liter bensin i enheten MJ. 
 
8,720 Kwh  = energiinnehållet hos 1 liter bensin 
 1 kWh  =  3,6 MJ (Gartmeister, 2000, bilaga H7) 
8,720 Kwh × 3,6 MJ=   31,4 MJ energiinnehållet av 1 liter bensin 
 

• Beräkning av energiförbrukning för framställning av 1 liter bensin 
 
Utifrån källan (Arnäs et al, 1997) fick jag uppgift om att det förbrukas 0,063 MJ energi (0,059 
MJ råolja plus 0,0043 MJ El) vid framställning av 1 MJ bensin, då kunde jag beräkna 
energiförbrukningen för framställning av 1 liter bensin. 
 
1 MJ bensin     →                    0,063 MJ energiförbrukning för framställning  
 
31,4 MJ energiinnehållet i 1 liter bensin  
 
31,4 MJ ×  0,063 MJ =  2,1 MJ energiförbrukning för framställning av 1 liter bensin 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


