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 Sammanfattning 

Det övergripande syftet med examensarbetet är att ta fram riktlinjer för en 

hållbar produktion som kan ge en hänvisning om var en biodieselproduktion bör 

etableras. Dessa riktlinjer kommer beröra vad som finns i närheten av 

produktionsanläggningen, så som infrastruktur och andra industrier. 

Arbetet bygger på teoretiska grunder kring industriell symbios, 

biodieselproduktion och hur hållbar utveckling bör utformas. Studie av redan 

etablerad producent inom liknande bransch har använts för att ge en bild av 

liknande projektuppstart. Examensarbetet har med handledarens samtycke 

inriktats mot produktionsförutsättningar som påverkas av lokalisering.  

De produktionsförutsättningar som valts ut är uppvärming, råvarumarknad, 

restprodukt samt hållbarhetsprofil. Dessa har utvärderats via en Excelbaserad 

känslighetsanalys. Den ekonomiska bedömingen visade att utformningen av 

produktionsförutsättningarna hade marginell inverkan på lönsamheten. Genom 

att kombinera dessa kan det däremot skapas en hållbarhetsprofil som kommer att 

påverka lönsamheten på lång sikt.  
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Abstract  
 

The main purpose of this master thesis is to identify guidelines for a sustainable 

production that can provide useful information concerning the establishment of a 

biodiesel production. These guidelines concern the surrounding production 

environment, such as infrastructures and industries. 

  

The thesis is based on theoretical grounds surrounding industrial symbiosis, 

biodiesel production and how sustainable development should be designed. A 

study of an already established producer in a similar business area has been used 

to provide a picture of similar projects. The thesis has with the supervisor's 

consent focused on the production conditions that are affected by location.  

 

The production conditions selected are heating, raw material market, residual 

and sustainable profile. These are then evaluated through an Excel-based 

sensitivity analysis. The economic assessment showed that these conditions had 

limited impact on profitability. By combining these, however, it creates a profile 

of sustainability that will affect profitability in the long run. 
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Rapportdisposition 
För att underlätta arbetet att sätta sig in i rapporten kommer här att beskrivas 

kort om hur den är strukturerad med kortare kapitelbeskrivningar. Dessa 

kommer även att återfinnas i början av varje kapitels ingress.  

 

Inledning 
Inledningskapitlet har för avsikt att beskriva bakgrunden som examensarbetet  

bygger på, framförallt syfte och inriktningar. 

 

Arbetsgång 

Som titeln antyder handlar detta kapitel om examensarbetets framskridande i en 

mer beskrivande form, från start till slut. Samt även hur det inverkats av de olika 

kriterier som krävs för att uppfylla examensarbetet.  

 

Referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier som bygger upp referensramen. I det första 

avsnittet presenteras teorier och begrepp inom området industriell ekologi och 

därefter teorier som berör biodieselframställning. Avslutningsvis presenteras 

fakta om biogas och etanol. 

 

Empiri, verklighetsbeskrivning  

Denna del av arbetet beskriver rådande förhållandena på Händelö med fokus på 

de aktörer och produktområden som ligger inom arbetets inriktning. Korta 

beskrivningar av företag som arbetar med bioenergi presenteras tillsammans  

med en beskrivning av Norrköpings kommuns hållbarhetsarbete. 

 

Produktionsförutsättningar 

Kapitlet presenterar och anlayseras ett urval av de parametrar som behövs för att 

producera biodiesel. På de utvalda parametrarna utförs det en ekonomisk 

bedömning. 

Analys 

Analysen bygger på två fall, ett ekonomiskt där enbart kostnader ses som 

intressant samt ett andra fall då långsiktig hållbar utveckling prioriteras. Båda 

fallen bygger på tidigare information. 

 

Generellt om lokalisering av biodiesel 

Presentation av en lista i neråtgående skala på de parametrar som haft inverkan 

på lönsamheten av en biodiesleproduktion.  

 

Slutsatser 

Detta kapitel lyfter fram slutsatserna som har dragits utifrån analysen. 

Slutsatserna svarar mot den frågeställning som gavs i början av rapporten. 
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1. Inledning 
Inledningskapitlet har för avsikt att beskriva bakgrunden som examensarbetet  

bygger på, framförallt syfte och inriktningar. 

 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle får frågor rörande energi och miljö allt mer uppmärksamhet. 

En av anledningarna till detta är att växthuseffektens påtagliga effekter har ökat 

under de senaste decennierna. Stormakter världen över har kommit överens om 

att växthuseffekten behöver bemötas genom att minska utsläpp av koldioxid och 

andra växthusgaser. EU har tagit sitt ansvar genom att sätta upp stränga mål som 

medlemstaterna ska uppnå till och med 2020. Tidigare möten kring dessa 

problem är bland annat, Rio de Janeiro 92 och Kyotoavtalet 97 

(Advokatsamfundet 1, 2009) och nu senast Köpenhamn 09. EU:s mål innefattar 

minskade koldioxidutsläpp och en minskning av den totala energianvändningen 

för alla medlemstater. För att dessa mål skall kunna uppfyllas behöver alla parter 

i samhället, såväl företag som privatpersoner, att  ta sitt ansvar och göra så 

mycket de kan för att främja miljön (Europarlamentet, 2008).  

Ytterligare en tanke som är värd att ta upp är den stigande befolkningen på 

jorden och den ekonomiska utvecklingen i bl.a. Kina och Indien som leder till en 

ökad levnadsstandard för många människor. Välbärgade människor tenderar att 

göra av med  mer energi och resurser. För att kunna möta det ökade 

energibehovet utan att öka  belastningen på miljön behöver 

energiproduktionen vara baserad på förnyelsebara källor.  

I Sverige har omställningen mot ett mer hållbart samhälle börjat, detta kan bl.a. 

ses genom att studera Sveriges fordonsmarknad. Där antalet sålda etanoldrivna 

fordon ökat från 717 st. (2001) till 181000 st. (2009) (Baff 1; 2009). Intresset för 

biobränslen ökar och utvecklingen accelererar. Att driva ett fordon med ett 

biobränsle behöver dock inte automatisk innebära att miljön främjas. Om 

produktionen av biobränslet bedrivs med hjälp av fossil energi och har en låg 

verkningsgrad bidrar inte en ökad användning av biobränslet till att minska 

växthuseffekten. Därför är det viktigt att ta med hela produktionskedjan när ett 

biobränsles miljönytta ska bedömas. Ett sätt att öka energiutbytet vid 

produktionen är om restprodukter från andra industrier används i 

tillverkningsprocessen och om restprodukter från den egna produktionen 

används i andra industriers processer.  

Det som kommer att studeras är vilka lokala förutsättningar som finns för en 

etablering av en biodieselanläggning på Händelö idag, vilka kan bidra till ett 

ökat mervärde för en produktionsanläggning av biodiesel. I dagsläget produceras 

det även etanol och biogas på Händelö vilket kan ge möjligheter till samverkan 

med en biodieselproduktion. 
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1.2 Syfte och Frågeställning 
Det övergripande syftet med examensarbetet är att ta fram riktlinjer för en 

hållbar produktion som kan ge en hänvisning om var en biodieselproduktion bör 

etableras. Dessa riktlinjer kommer beröra vad som finns i närheten av 

produktionsanläggningen, så som infrastruktur och andra industrier. 

För att uppfylla syftet kommer en casestudie av en fiktiv biodieselanläggning på 

Händelö (Norrköping) att genomföras. Händelö-caset kommer att studeras för att 

identifiera de produktionsförutsättningar som påverkar lönsamheten och som 

berörs av lokaliseringen. Möjligheten och effekterna av att involvera 

biodieselanläggningen i Händelös befintliga biobränslekluster kommer också att 

utvärderas. 

 

 Vilka produktionsförutsättningar har påverkan på en etablering av 

biodieselproduktion på Händelö?  

 Vilka material och energiflöden i Händelös bioenergikluster är intressanta för 

resursutbyten med en biodieselanläggning, för att skapa en mer hållbar profil? 

 Vilka faktorer som kan bidra till att öka mervärdet är viktiga att beakta när 

lokaliseringen av en biodieselanläggning väljs? 

 Hur bör en hållbar profil inom biodieselproduktion skapas? 
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1.3 Problembeskrivning 
I det rådande klimatmedvetna samhället finns det en ökande efterfrågan på 

förnyelsebara bränslen dels för uppvärmning men främst för transport. Denna 

ökande efterfrågan kräver en större produktion av biobränslen, i följande fall 

kommer just biodiesel att vara i fokus. Den ökande efterfrågan medför att 

produktion och import kommer att öka.  

Genom att utreda en fiktiv etablering i Norrköping, Händelö, hoppas lärdom ges 

för att kunna ge riktlinjer om var en  biodieselproduktion bör lokaliseras. 

Riktlinjerna kommer att fokusera på faktorer som inverkar på produktionens 

lönsamhet.  

  



4 
 

1.4 Inriktningar 
En geografisk inriktning av examensarbetet har gjorts till att granska situationen 

på Händelö. De företag på Händelö som kommer att studeras för att urskilja 

möjliga industriella samarbeten begränsas till E.ON, Agroetanol och Svensk 

Biogas.  

Produktionsenheten för biodiesel har valts till en Ageratec PE24000, som har en 

produktionskapacitet på 24000L per dygn. Samtliga faktorer som berör hur 

produktionen av biodiesel sker har baserats på PE24000-enheten.  

Förutsättningar för att kunna bygga en produktionsanläggning så som mark och 

tillstånd betraktas som redan besvarade frågor och kommer därför inte att 

inkluderas.  

Inriktningen på de riktlinjer som tas fram för ett generellt lokaliseringsfall 

kommer att rangordnas efter en hållbar utveckling, samverkan mellan ekonomi 

och ett miljöprofilsvärde.  
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2.  Arbetsgång 
Som titeln antyder handlar detta kapitel om examensarbetets framskridande i en 

mer beskrivande form, från start till slut. Samt även hur det inverkats av de olika 

kriterier som krävs för att uppfylla examensarbetet. 

Examensarbetet inleddes med en öppen insamling av information inom ämnena 

industriell symbios, biobränslen samt biofordon. Informationen insamlades 

genom litteraturstudier av tidigare examensarbeten och vetenskapliga artiklar. 

Från Ageratec erhölls information om hur deras biodieselprocess fungerar och 

vad deras maskiner behöver för att fungera. Referensramen baserades på denna 

information.  

Ageratec har varit involverade i examensarbetet från början. Tack vare deras 

engagemang och öppenhet gällande information om deras produktionsprocess så 

har inga andra tillverkare av biodieselanläggningar kontaktats. En jämförelse 

mellan flera olika tillverkares produktionsprocesser och produktionsenheter 

skulle även ha blivit alltför omfattande för examensarbetet.  

Examensarbetet utformades utifrån en casestudie av Händelö med syftet att 

identifiera vilka produktionsförutsättningar, som påverkar lönsamheten, som 

beror på valet av lokalisering. Anledningen till att Händelö valdes är att andra 

biodrivmedelsföretag är etablerade på området samt att det tidigare har funnits 

planer på att starta upp en biodieselproduktion. Casestudien av Händelö har legat 

till grund för kapitel 5 Produktionsförutsättningar. Resultaten i kapitel 5 har 

erhållits genom användningen av ett Excelbaserat riskanalysprogram. Resultaten 

har sedan analyserats utifrån den teori som presenteras i Referensramen.  

Mer detaljerad beskrivning  
Examensarbetets första del omfattas av en litteraturstudie. En kartläggning av 

hur biodiesel produceras och en genomgång av viktiga begrepp inom industriell 

ekologi. Informationsinsamlingen till litteraturstudien baserades till stor del på 

artikelsökningar i databaserna Scopus och Science Direct. Avsnitten i 

empirikapitlet som beskriver Händelö bygger på information från Norrköpings 

kommun och regeringsrapporter. Presentationerna av de olika företagen är 

baserad på information tillgänglig på respektive företags hemsida. De aktörer 

som intervjuats (dels för faktabas men även som resultat/analys del) har 

föreslagits på inrådan av examinator eller handledare, resultaten från 

intervjuerna har sedan utvärderats innan användning. 

Intervjuertekniken som har använts är en semistrukturerad modell, frågorna som 

har ställts är öppna och mer tema-aktiga till karaktären. Anledningen till detta är 

att ge den intervjuade utrymme att prata mer fritt kring ämnet och kunna 

uttrycka sig efter eget tycke (Bryman, 2007). Vissa av de frågor som ställts kan 

inte besvaras på ett kort och koncist sätt så som hållbar utveckling med mera. 

Det intervjuvmaterial som erhållits har inte använts på detaljerad nivå utan har 

använts till att ge en förståelse för hållbar utveckling och situationen på Händelö.  
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3. Referensram 
 I detta kapitel presenteras de teorier som bygger upp referensramen. I det 

första avsnittet presenteras teorier och begrepp inom området industriell 

ekologi och därefter teorier som berör biodieselframställning. Avslutningsvis 

presenteras fakta om biogas och etanol. 

 

3.1 Industriell ekologi 
Begreppet industriell ekologi (IE) är en självbeskrivande titel på detta 

miljötekniska område som  har sina utgångspunkter i det industriella systemet 

och dess relation till sin omvärld (Erkman, 1997). Industriell ekologi syftar till 

att utveckla det industriella systemet till att verka mer som ett naturligt 

kretslopp. I naturen kommer all energi från solen och det bildas inget avfall. Att 

förvandla dagens industrisamhälle till något som kan sägas efterlikna ett 

naturligt kretslopp kan tyckas vara en orealistisk målsättning, men det sätter en 

tydlig standard på vart man siktar med industriell ekologi. Alla åtgärder och 

medel som styr utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle kan sägas tillhöra 

grenen IE. Detta gör att IE är ett väldigt brett miljötekniskt område.  

 

Det som står mer i fokus inom IE jämfört med andra miljötekniska synsätt är den 

industriella och ekonomiska aktiviteten. Detta gör att IE anses lyfta fram ett 

synsätt på hur dagens samhälle skapar och kan förebygga miljöproblem som är 

mer realistiskt. ”Lite förenklat kan man påstå att en teknik som är bra både ur 

ekonomiskt och ekologiskt perspektiv blir troligen mer långvarigt använd än 

miljövänlig men dyr teknik.” (Nicklasson, 2007). 
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3.1.1 Industriellt ekosystem 
Ett ekosystem är uppbyggt av tre grundpelare: producenter, konsumenter och 

nedbrytare (Nicklasson, 2007). Producenter är de organismer som genom 

fotosyntes skapar sin egen näring för att bygga upp biomassa. De djur som är 

beroende av producenternas biomassa som föda benämns som konsumenter. 

Micro-organismer såsom svampar och bakterier kallas för nedbrytare eftersom 

deras uppgift är att bryta ner biomassan från producenter och konsumenter och 

därmed frigöra  de kemiska föreningar som har bundits i biomassan. Dessa tre 

grundpelare kan även återfinnas i ett industriellt system. I samhället finns det 

producenter som bygger sin verksamhet på att utvinna metaller och andra 

råvaror ur berggrunden eller luften. Konsumenterna återfinns som människor 

som handlar och omsätter allt ifrån mat till energi. De nedbrytande verksamheter 

som förekommer i samhället är t.ex. materialåtervinning och vattenrening. 

Det finns skillnader mellan de båda ekosystemen, i ett biologiskt ekosystem är 

kvantiteten material som återvinns och bryts ner inom systemet mycket större än 

i ett industriellt ekosystem. Flödena av material och energi som passerar över 

systemgränsen i ett industriellt ekosystem är mycket större i förhållande till 

storleken på de interna flödena. Den materia som passerar det industriella 

ekosystemets systemgräns måste tas omhand av de biologiska ekosystemen och 

detta innebär oftast negativa konsekvenser för miljön.  

Ur ett termodynamiskt perspektiv kan både ett ekosystem och ett industriellt 

system ses som självorganiserande, dissipativa system i ett stabilt tillstånd långt 

från jämvikt (Ayres, 1988). De båda systemen kan också växa sig större eller 

minska sin entropi genom att öka mängden massa eller höja graden av ordningen 

inom systemet. För att hindra att entropin i systemet ökar behöver det tillföras 

energi. I ett naturligt ekosystem är den tillförda energin enbart solenergi, men i 

ett industriellt system så kommer denna energi ofta från fossila källor. 

Förlusterna av energi som förekommer i ett ekosystem sker i form av värme, i 

det industriella systemet står även nedbrytningen av material för en del av 

energiförlusterna. 

En defintion av ett industriellt ekosystem som Lowe (1997) tar upp är:  

An industrial ecosystem is a community or network of companies and other 

organizations in a region who choose to interact by exchanging and making use 

of by-products and/or energy in a way that provides, one or more of the 

following benefits over traditional, non-linked operations: 

 Reduction in the use of virgin materials. 

 Increased energy efficiency leading to reduced  systemic energy use. 

 Reduction in the volume of waste products requiring disposal (with the added 

benefit of preventing disposal-related pollution). 

 Increase in the amount and types of process outputs that have market value. 
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3.1.2  Industriell symbios  
Begreppet symbios känns igen från biologin, där betydelsen är ”varaktig 

samlevnad mellan olika typer av organismer. Vanligen avses bara sådan 

samlevnad som är väsentlig för båda parter” (Nationalencyklopedin, 2010). 

Symbioserna som kan förekomma mellan olika industrier kan delas upp i två 

huvudgrenar: biprodukter och utiliteter. Biprodukt synergierna består av 

materialflöden som innefattar produkter, biprodukter och avfall, t.ex. 

biprodukten glycerol som tillkommer vid biodieseltillverkning som kan används 

som råvara i biogasprocessen. Utilitiesgrenen omsluter synergier som berör 

infrastruktur, energi och service, t.ex. om en industri tillgodoser sitt värmebehov 

med hjälp av spillvärme från en annan industri (Martin, muntlig).  
 

Ett vanligt förekommande exempel på industriell symbios (Industrial symbiosis, 

IS) är att ett företag nyttiggör ett överskott av energi eller en restprodukt från ett 

annat, ofta närliggande företag (Nicklasson, 2007). Om flera företag kopplas 

samman med hjälp av sådana utbyten kan begreppet industriellt ekosystem (IES) 

användas. Industriell symbios innebär, precis som i naturen, att de inblandade 

parterna blir stärka av symbiosen, d.v.s. de tjänar mer pengar.  
 

Lowe (1997) skriver om två olika sätt som ett industriellt ekosystem kan 

utvecklas på. Det ena sättet är inom ett industriområde och det andra sättet är 

lokalt kring en stad eller regionalt. Det är viktigt att det finns en stor lokal 

efterfrågan på restprodukterna eftersom det oftast inte är lönsamt att transportera 

restprodukter långa sträckor. Fraktkostnaden kan vid långa transporter bli allt för 

stor i förhållande till avfallets värde (Ayres & Ayres, 1996). 
 

Ett etablerande av en symbios mellan två företag kan medföra en teknisk 

låsning, där man håller fast vid en gammal produktionsprocess som 

behöver/bildar en avfallsprodukt istället för att ersätta processen med en ny 

effektivare som inte är beroende av/skapar något avfall. Lowe (1997) skriver att 

det är viktigt att ”pollution prevention” prioriteras högre än att två industrier 

håller fast vid ett utbyte där giftiga material skickas mellan industrierna. Därför 

är det viktigt att ha kvar fokus även på enskilda processer och anläggningar. 

Ayres och Ayres (1996) menar att handel med avfall kan leda till att det skapas 

en lönsam marknad för avfallsprodukter, vilket skulle innebära att produktionen 

av en lönsam avfallsprodukt ökar och i princip uppmuntra till produktion av 

avfall. Ayres och Ayres utförde många fallstudier för att kontrollera om denna 

princip om uppmuntran till produktion av avfall kunde uppstå i en verklig 

marknad. Slutsatserna som de kunde dra var att sannolikheten för att detta 

fenomen ska uppstå i praktiken var låg.  
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3.1.3  Kriterier för industriell symbios 
Industriell symbios bygger på att företag inom ett område eller en region utbyter 

material eller energi som annars kunde anses vara avfall. Chertow (2000) anger 

fem typer av intressanta materialutbyten varav de sistnämnda tre anses kunna 

kallas för industriell symbios: 

 

1. Avfallsutbyte – materialutbyten som inte sker kontinuerligt, t.ex. skrothandel, 

pappersinsamling eller insamling av förbrukade produkter som exempelvis 

förpackningsinsamling. Denna typen av avfallsutbyte är ofta fokuserad på 

slutfasen av en produkts livscykel. 

 

2. Inom en organisation eller en industrianläggning – i en stor organisation med 

flera olika produktionsenheter kan varje enhet ses som en industri. Material- och 

energiutbyten kan ske mellan dessa ”industrier”. Denna typen av samarbeten är 

vanliga inom den svenska skogsindustrin där t.ex. sågverk och pappersbruk 

inom samma koncern ofta är samlokaliserade och utbyter restprodukter med 

varandra.  

 

3. Samarbeten mellan enskilda företag som ligger vägg i vägg (Eko-industriell 

park) – företag som är lokaliserade i samma industriområde kan utbyta energi, 

vatten och material. Det kan även förekomma samarbeten kring tillstånd och 

transporter. Denna fördel kan utnyttjas både i redan existerande industriområden 

och vid planering av nya områden. 

 

4. Mellan enskilda lokala industrier som är relativt närliggande – utgående från 

redan etablerade industrier i ett visst område identifieras och skapas samverkan  

mellan de olika industrierna. Även om företagen inte ligger vägg i vägg finns det 

möjligheter att skapa utbyten mellan dem. Denna etableringen av 

symbiosaktiviteter kan leda till att företag som kan tillgodogöra sig en 

restprodukt lockas till att etablerar sig i industriområdet även om företaget inte 

har någon verksamhet där i nuläget. 

 

5. Mellan industrier med stort geografiskt avstånd – om det finns ett företag som 

kan nyttiggöra en restprodukt från ett annat företag kan det vara värt att 

transportera materialet långt, om det inte finns närmare alternativ. Detta kan vara 

lönsamt om den aktuella restprodukten annars hade behövt deponeras för en hög 

kostnad. 
 

Var gränsen mellan typerna 3, 4 och 5 går är svårdefinierat, men med de 

exempel som Chertow (2000) ger kan en ungefärlig gräns på något tiotal 

kilometer dras mellan typ 4 och 5. Chertow (2007) har gjort en annan definition 

av industriell symbios enligt sitt ”3-2 kriterier” som säger att tre företag ska ha 

ett resursutbyte av minst två olika resurser. Resursutbytena ska vara någon av 

följande:  

 

 utnyttjande av annans bi-/restprodukt 

 gemensamt nyttjande av energi eller (spill-)vatten 

 gemensam service, exempelvis brandförsvar eller transporter 
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Chertow inkluderar till exempel inte gemensam personal, däremot inkluderas  

gemensam energiproduktion. Det är också tydligt att IS definieras som utbyten 

av material eller energi mellan olika företag. Industrier som ägnar sig åt 

återvinning och därigenom tar tillvara på en restprodukt är inte nog för att 

klassas som industriell symbios.  

 

3.1.4 Motivation och medel för att uppnå industriell symbios 
Förstadiet till industriell symbios startar ofta som enkla resursutbyten mellan 

enskilda företag t.ex. att ett värmekraftverk förser en industri med ånga och att 

industrin i sin tur förser en annan industri med värme (Chertow, 2007). Denna 

typ av symbiosaktivitet väljer Chertow att kalla för föregångare eller frön till 

industriell symbios. De uppfyller inte Chertows 3-2 kriterie som kan tolkas som 

en definition av äkta industriell symbios, men de representerar industrier som 

har inlett samarbeten och har därmed påbörjat sin resa mot att uppnå ett bredare 

utbyte av resurser där fullständig industriell symbios kan sägas råda. 

 

Chertow menar att dessa föregångare till industriell symbios ofta uppstår i stora 

industriområden och omfattar tre typer av utbyten:  

 

 Biprodukter används som råvara 

 Resurser och infrastruktur, inkluderar även management 

 Samarbeten kring serviceinrättningar, gemensam transport, brandförsvar 

De viktigaste anledningarna som motiverar företag till att samverka är enligt 

Chertow att det innebär ekonomiska fördelar för de inblandade företagen, t.ex. 

kan ett utbyte av biprodukter innebära minskade kostnader för avfallshantering 

för det företag som säljer biprodukten och även billigare råvara för det företag 

som köper biprodukten. Industriell symbios kan även innebära en trygghet för de 

företag som samverkar, då de kan teckna avtal med varandra om utbyten och 

därmed försäkra sig om tillgången på viktiga resurser för en längre tidsperiod. 

Miljönyttan är också en betydande del av industriell symbios, samverkan mellan 

industrier kan innebära minskade utsläpp från den tunga industrin samt en 

reducerad påverkan på växthuseffekten genom en minskning av 

koldioxidutsläppen (Chertow, 2007). 

 

Utvecklingen av ett industriområde är starkt kopplat till den ekonomiska 

utvecklingen. Industriell symbios kan bidra till att utveckla ett industriområde 

och därmed även utveckla de ekonomiska förutsättningarna i området. I vissa 

fall har industriell symbios använts som ett verktyg för att återuppliva äldre 

industriområden. Genom att implementera symbios-mindsetet kan nya 

affärsmöjligheter upptäckas och därmed kan nya jobbtillfällen skapas.  

 

Försök att planera och bygga ekoindustriella parker har visat sig vara svårt, 

Chertow tar upp en fallstudie från USA där endast 2 utav 15 försök kan ses som 

någorlunda framgångsrika. Projekten var till stor del finansierade av den 

offentliga sektorn och detta kan ha lett till att resursutbyten mellan företag växte 

fram utan att ha en ekonomisk grund att stå på. 
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Ekoindustriella parker som har uppstått på egen hand har ofta genomgått en 

period där företagen i ett industriområde på eget initiativ har börjat byta resurser 

med varandra.  

 

Utvecklingen av dessa samarbeten har skett i det dolda, utan att några av de 

inblandade företagen har haft något fokus på att skapa ett mer hållbart 

industriområde. Drivkraften har varit att samverkan mellan företag har inneburit 

ekonomiska fördelar. Utvecklingen av industriella symbioser har styrts av 

marknadskrafter till skillnad från de tidigare nämnda amerikanska försöken. I det 

amerikanska fallet drev yttre krafter på utvecklingen av symbiosaktiviteter 

snarare än att de växte fram från insidan som naturliga ekonomiska fördelar för 

respektive företag.  

 

Ett ofta omskrivet exempel på en ekoindustriell park som har utvecklats på egen 

hand är Kalundborg i Danmark. En faktor som har påverkat hur Kalundborg har 

utvecklats är att ledarna på många företag i industriområdet ingick i en 

miljöklubb och att en koordinativ organisation startades, med fokus på att 

identifiera nya samarbeten. En barriär som Chertow beskriver som en vanlig 

orsak till att industriella symbioser inte utvecklas är motviljan hos företag att 

söka sig utanför sin egen organisations gränser. Gemenskapen att tillhöra samma 

klubb och att ingå i en organisation som arbetar över företagens gränser kan ha 

hjälpt till att överskrida denna barriär och bidra till en mer öppen företagskultur i 

Kalundborg.  

 

Chertow beskriver en 3-stegs policy som offentliga organisationer kan använda 

sig av för att främja industriell symbios. Denna policy innefattar följande steg: 

 

 upptäcka befintliga samarbeten mellan företag 

 erbjuda assistans till dessa samarbeten 

 bidra med inticament för utveckling av nya samarbeten genom att först 

upptäcka förstadier till industriell symbios 
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Det första steget i denna policy beskriver hur dolda samarbeten mellan olika 

industrier kan upptäckas, genom kartläggningar av materialflöden inom 

respektive företag. De redan etablerade samarbeten som upptäcks befinner sig 

oftast i steg 1 i Figur 3-4 och kan genom externt stöd och uppmuntran utvecklas 

vidare och nå steg 2 för att sedan blomma ut mot en fullständig industriell 

symbios. Det har visat sig att företag som på egen hand har påbörjat sin väg mot 

industriell symbios har lättare att fortsätta i samma spår och utveckla fler 

samarbeten. Därför är steg ett i policyn ett viktigt steg som urskiljer företag med 

gynnsam potential för att kunna vidareutvecklas mot industriell symbios. 

 

 
Figur 3-1 Progressionschema för Industriell Symbios 
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3.1.5 Eko-industriella parker 
Chertow (2000) skriver att en eko-industriell park (EIP) är en konkret realisering 

av kriterierna för industriell symbios inom ett industriområde. I en EIP söker 

enskilda industrier som är lokaliserade nära varandra samarbeten och utnyttjar 

möjligheten att skapa symbiosaktiviteter. Genom att samarbeta kan industrierna i 

en EIP sträva mot att uppnå en större gemensam lönsamhet som är större än 

summan av de individuella industriernas lönsamhet som de kan uppnå på egen 

hand.  

 

Lowe (2001) skriver att begreppet EIP har använts i ganska lösa sammanhang 

och ger följande exempel på vad som inte klassas som en fullständig EIP: 

 

 Ett utbyte av en biprodukt eller ett nätverk av enskilda 

biproduktsutbyten. 

 Ett kluster av återvinningsindustrier. 

 En grupp miljötekniska företag. 

 En grupp företag som tillverkar ”gröna” produkter.  

 En industriell park som har designats kring ett miljövänligt tema, t.ex. en 

park som drivs av solenergi.  

 En industriell park som har miljövänlig infrastruktur eller energieffektiva 

byggnader 

  Lowe (2001) delar upp ”eko-industriella projekt” i tre kategorier: 

 

 Eko-industriell park (EIP) – ett industriområde som utvecklats och drivs 

som ett fastighetsbolag. Där det eftersträvas höga miljömässiga, 

ekonomiska och sociala fördelar, såväl som framgång för de inblandade 

företagen. 

 

 By-product exchange (BPX) – företag som jobbar tillsammans med att ta 

till vara på sina restprodukter istället för att se dem som avfall och 

förkasta dem.  

 

 Eko-industriellt nätverk (EIN) – en större grupp av företag som arbetar 

tillsammans för en hållbar utveckling av sina verksamhet, med fokus på 

att nå höga miljömässiga, sociala och ekonomiska resultat. Ett EIN kan 

vara uppbyggt av en eller flera EIP:er och BPX:er. Kärnan i en EIP är en 

sammanhållande organisation där de inblandade företagen har olika 

grader av deltagande. (Lowe (1997) tar upp ett exempel där en oberoende 

organisation agerar som en mellanhand för företagens material och 

restprodukter.  
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3.1.6 Industriell symbios för biobränslekluster 
Tillverkningsprocessen av första generationens biobränslen har fått mycket 

uppmärksamhet och har undersökts i flera livscykelanalyser (LCA). En del 

LCA-rapporter pekar på att verkningsgraden i dagens produktionsanläggningar 

är låg och andra hävdar att den är hög, allt beroende på vilka systemgränser som 

har använts i undersökningarna (Martin, 2010).  

 

Verkningsgraden vid biobränsleproduktion beror till stor del på vilket 

energisystem som försörjer verksamheten med energi (Martin, 2010). Martin 

skriver att det finns exempel i USA där fossilbaserad etanolproduktion 

förekommer, verkningsgraden i dessa fabriker är nära 1:1. Genom att byta ut den 

fossilbaserade energikällan mot en förnyelsebar kan mängden utsläpp reduceras 

kraftigt och förhållandet utgående energi / inkommande energi förbättras 

avsevärt. Ett sätt som detta kan göras på är att närliggande företag går ihop och 

skapar ett gemensamt energisystem som använder en förnyelsebar energikälla 

som bränsle.  

 

Biobränsleindustrier har många processflöden som innefattar energi och 

material, ofta kan dessa flöden användas i efterföljande produktionssteg inom 

den egna tillverkningsprocessen eller externt hos en närliggande 

biobränsleanläggning. Genom att tillämpa teorier inom industriell symbios, 

såsom resursutbyten och andra symbiosaktiviteter, menar Martin att många vinn-

vinn situationer kan skapas mellan olika biobränsleindustrier. Där både 

företagens affärs- och miljömässiga prestanda kan förbättras. De resursutbyten 

som kan etableras bygger ofta på att biprodukter som skapas i ett 

produktionssteg i en biobränsleanläggning, t.ex. glycerol i biodieselproduktion, 

kan användas som råvara för en annan biobränsleindustri, exempelvis biogas. 

Biprodukterna som skapas vid biobränsleproduktion består ofta av organiskt 

material som kan utnyttjas vidare. Ett exempel på detta som Martin tar upp är 

stärkelsen i spannmålskärnor som konverteras till socker för att användas vid 

produktionen av etanol. Den delen av spannmålskärnorna som återstår innehåller 

mycket protein och kan användas vidare. Biobränslena som produceras: biogas, 

biodiesel och etanol  kan i sig användas i successiva biobränsleprocesser. För att 

fastställa vilka biprodukts-symbioser som kan etableras mellan olika 

biobränsleanläggningar behöver de olika in- och utflöden i varje process inom 

respektive biobränsleindustri kartläggas. 
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Innan några synergier kan etableras behöver en analys av olika in- och utflödens 

potential genomföras. Lowe (1997) skriver att följande steg är viktiga vid en 

analys av biproduktssynergier:  

 

 Analysera in- och utflöden av energi och material 

o flödets sammansättning och ursprung 

o kvantitet och kvalité på flöder 

o distribution av flödet, kontinuerligt, periodiskt eller oregelbundet 

 Möjlighet att samla och lagra flöden, för att kunna skapa en marknad 

 Identifiera möjliga kunder 

 Mängden förädling som behövs för att möta kvalitetskrav 

 

En strategi som företag kan använda sig av för att förverkliga utilitetssynergier 

är att ansluta sig till en anchor tenant. En ”anchor tenant” kan vara ett 

kraftvärmeverk som lockar till sig industrier tack vare att de kan förse 

industrierna med värme, elektricitet och ånga. Martin skriver att industrier som 

ansluter sig till ett kraftvärmeverk och som verkar i en industriell symbios 

möjliggör en minskning av sina utsläpp av växthusgaser och förser sig med en 

driftsäker energikälla. En anchor tenant behöver inte vara en fysisk industri utan 

kan vara av en mer institutionell karaktär, som sprider information och förser en 

industriell symbios med ekonomiska och sociala plattformar att utvecklas på. 

Rollen som en institutionell anchor tenant kan tas av en kommun eller någon 

annan statlig organisation.  

 

Martin beskriver dagens situation på Händelö som en unik samling energi-, 

återvinning-, skogs- och biobränsleanläggningar som samverkar med varandra i 

ett nätverk via industriell symbios. Agroetanol, Svensk Biogas och E.ON har 

under flera år samarbetat och producerat förnyelsebara bränslen, fjärrvärme och 

elektricitet som har nyttjats av industrier på Händelö och av Norrköpings 

invånare. Martin menar att E.ONs biobränlsedrivna kraftvärmeverk är själva 

kärnan i detta energikluster. Kraftvärmeverket kan bistå de närliggande 

biobränsleindustrierna med behövliga utiliteter såsom ånga, värme och 

elektricitet. Med en trygg försörjning av dessa utiliteter säger Martin att 

respektive industri kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. 

 

Agroetanol får idag cirka 80 procent  av sin energi från E.ONs kraftvärmeverk. 

Med energiförsörjning från E.ONs biobränslepanna uppgår Agroetanols 

energiförhållande (ingående : utgående) till 1:5, om alla biprodukter tas med i 

beräkningen (Martin, 2010). Biprodukterna hjälper till att höja mängden 

utgående energi, i Agroetanols fall handlar det bl.a. om drank som används till 

foderproduktion och biogastillverkning.   
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Den anaerobiska nedbrytningsprocessen som används för att producera biogas 

kan använda de flesta organiska restprodukter och avfall som råvara. Martin 

skriver att biogasanläggningar kan ha mycket stor nytta av att använda 

restprodukter från etanol och biodieselproduktion som substrat för 

biogasrötning. Genom att ta hand om en restprodukt med ett lågt ekonomiskt 

värde och omvandla den till ett biobränsle menar Martin att biogas erbjuder en 

möjlighet till att öka både energiutbytet och värdet från restprodukten. En 

biogasanläggning kan ses som en uppgraderingsaktör som tar emot avfall och 

producerar en värdefull produkt. Detta gör att andra biobränsleindustrier kan 

använda sig av biogasanläggningar för att uppgradera det organiska avfall som 

uppstår i deras processer. Braungardt (2007) kallar det här för ”up-cycling” av 

produkter och avfall eftersom att de omvandlas till något som har ett högre 

värde. 

 

”An upcycling tenant could be defined as an industry which takes and consumes 

wastes and by-products from several other industries to either add value, 

produce energy and/or create a new valuable product. Simultaneously the 

upcycling/upgrading tenant provides improved environmental performance for 

its suppliers of raw materials.” (Martin, 2010). 
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3.1.7 Kluster  
Kluster innebär en geografisk koncentration av sammanlänkade företag och 

institutioner inom samma bransch (Porter, 1998). Ett kluster omfattar länkade 

industrier och andra enheter som är viktiga för att nå konkurrensfördelar. Ett 

kluster sträcker sig ofta neråt i produktionskedjan till  underleverantörer som 

tillverkar komponenter och maskiner samt leverantörer av specifik infrastruktur. 

Porter skriver att kluster påverkar konkurrensfördelar på tre olika sätt: Först 

genom att öka produktiviteten hos de ingående företagen. Genom att bestämma 

riktningen och takten för innovation. Avslutningsvis genom att stimulera 

uppkomsten av nya företag inom klustret. Geografisk, kulturell och institutionell 

närhet bidrar till att skapa bättre företagsrelationer, informationsflöde och 

incitament. Konkurrensfördelar nås mer och mer genom att utnyttja lokala 

förutsättningar så som kunskap, bra företagsrelationer och motivation som 

avlägsna konkurrenter inte har tillgång till. ”The more complex, knowledge-

based, and dynamic the world economy becomes, the more this is true” (Porter, 

1998). 

3.1.8  Miljödriven marknadsföring 
Om ett företags produkter har bra miljöegenskaper och att företagets kunders 

miljömedvetenhet är hög så bör företaget satsa på en miljöinriktad 

marknadsföring och föra in miljöarbetet i varumärket (Ammenberg, 2004). 

Miljöarbetet/miljöprestandan är då ett centralt säljargument. Ett företag som är 

verksamt inom en miljödriven bransch och som har både miljöanpassad 

produktion och produkter har det mycket lättare att genomföra en miljömässig 

marknadsföring. Ammenberg skriver att det tar långt att bygga upp ett företags 

varumärke och få kunder att förknippa det med trovärdighet och ett bra 

miljöarbete, men det går fort att bli av med detta förtroendekapital.  

 

För att skapa konkurrensfördelar kan ett miljöinriktat företag använda sig av en 

strategi som kallas för differentiering/profilering. Ammenberg skriver att 

strategin innebär att företaget utvecklar produkter med en bättre miljöprestanda 

och tar betalt för denna förbättring, eller åtminstone använder ett miljöanpassat 

sortiment som konkurrensmedel. För att strategin ska fungera nämner 

Ammenberg att följande är viktigt att tänka på: 

 Det måste finnas eller skapas en efterfrågan för tjänsten/produkten 

 Efterfrågan hänger ihop med företagets trovärdighet, d.v.s. det krävs en 

bra miljöinriktad marknadsföring 

 Produkten kan behöva patent- eller mönsterskyddas 
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3.2 Biodieselframställning 
Grundidén med biodiesel är att konvertera en icke fossil råvara till t.ex. 

fordonsbränsle. Själva framställningen av denna produkt kommer att dryftas 

senare i kapitlet där även olika råvaror pressenteras samt användningsområde.  

3.2.1 Olika råvaror för framställning av biodiesel 
Biodiesel kan produceras från en mängd olika fettrika substanser såsom 

vegetabiliska oljor och animaliskt fett. De vanligaste vegetabiliska grödorna som 

används för biodieselframställning är raps, solrosfrö och sojabönor (Mittelbach 

och Remschmidt, 2006). Den fettrika substans som används som råvara för att 

producera biodiesel sätter en viss prägel på egenskaperna hos slutprodukten, 

bl.a. biodieselns förbränningsegenskaper samt fysikaliska egenskaper som 

viskositet och fryspunkt beror på detta. Mängden utsläpp som frigörs vid 

förbränningen av biodieseln är också relaterat till vilken fettrik substans som har 

använts för att framställa biodieseln. Biodiesel som framställs via omförestring 

med metanol kallas metylester, om den ingående alkoholen är etanol så kallas 

biodieseln för etylester. I Europa finns det en fastslagen standard för biodiesel 

som heter EN14214. 

Rapsolja 
Raps är en gröda som tål att odlas i zoner med kallt klimat. Den lämpar sig bra 

för biodieselframställning på grund av att den innehåller syror som gör att den 

färdiga biodieseln för utmärkta köld- och förbränningsegenskaper. Dessa 

egenskaper har lett till att rapsoljan är den vanligaste oljan som används för att 

producera biodiesel i Europa (Mittelbach och Remschmidt, 2006).  

 

Solrosolja 
Solrosolja kommer på andra plats över vegetabiliska oljor som används för 

biodieselframställning i Europa. Oljan innehåller höga halter av en fettsyra som 

heter linolsyra vilket gör att den inte är så fördelaktig som råvara för biodiesel. 

Metylester framställd från ren solrosolja klassas inte som ett godkänt bränsle i 

dieselmotorer inom Europa på grund av att den innehåller för höga halter av jod. 

Dessa halter överstiger gränsvärdet för jod, fastslaget i den europeiska 

standarden för biodiesel EN14214. För att komma runt denna problematik har 

solrosor dopade med oleinsyra, som minskar jodhalten, odlats fram (Mittelbach 

och Remschmidt, 2006). 

 

Sojabönsolja 
Sojabönor är den populäraste grödan för biodieselframställning i USA och det är 

den vegetabiliska olja som produceras mest i världen, tack vare att sojabönor 

används som ett proteinrikt djurfoder. Sojabönsolja innehåller precis som 

solrosoljan höga halter av jod, detta gör att standarden EN 14214 utesluter 

biodiesel framställd från ren sojabönsolja som ett accepterat bränsle för 

dieselmotorer inom Europa (Mittelbach och Remschmidt, 2006). 
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Animaliskt fett  
Många fettrika substanser som har animaliskt ursprung innehåller en 

sammansättning av fria fettsyror som gör att de inte är optimala för tillverkning 

av biodiesel. Ofta finns det höga halter av mättade fria fettsyror som gör att 

metylestern som framställs får dåliga köldegenskaper. Dock innebär de mättade 

fettsyrorna att metylestern som tillverkas får ett bra värmevärde och ett högt 

cetannummer. På grund av denna positiva effekt på bränslet har en del 

biodieselproducenter börjat blanda i en viss mängd animaliskt fett i sin 

tillverkningsprocess. Fiskolja har däremot svårt att göra sig användbar som 

råvara för biodieseltillverkning, då den innehåller fettsyror som ger biodieseln 

ett hög jodvärde samt gör bränslet väldigt känsligt för oxidation (Mittelbach och 

Remschmidt, 2006). 

 

Överbliven frityrolja 
Frityrolja från snabbmatsrestauranter och avfall från slaktindustrin kan användas 

för att tillverka biodiesel. Den biodiesel som framställs från denna råvara håller 

nästan samma kvalité som den biodiesel som framställs från nypressad olja. Det 

som skiljer är att metylester som framställs från återvunnen olja har något sämre 

köldegenskaper och lite högre viskositet (Mittelbach och Remschmidt, 2006). 
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3.2.2 Kemisk reaktion 
För att omvandla vegetabiliska oljor som till största del består av triglycerider 

till biodiesel används en kemisk reaktion som kallas omförestring. Denna 

reaktion sänker viskositeten på oljan och gör den användbar som fordonsbränsle. 

Det finns en mängd olika metoder för att genomföra denna omförestring så som 

syra-katalyserad, enzym-katalyserad och alkali-katalyserad (Carlsson & 

Fransson, 2008). Den alkali-katalyserade omförestringsprocessen är den som 

oftast används i kommersiella sammanhang (Leung & Wu, 2009). En alkali-

katalyserad omförestring innebär att en mol triglycerid reagerar med tre mol 

alkohol plus en katalysator och bildar en mol glycerol och tre mol ester . Denna 

reaktion sker i tre reversibla steg, se Figur 3-4 (Mittelbach och Remschmidt, 

2006). De vanligaste katalysatorerna som används i denna process är natrium- 

och kaliumhydroxid (Leung & Wu, 2009). 

 
Figur 3-2 Kemisk reaktion biodiesel (Mittelbach & Remschmidt, 2004) 

 

Glycerol 
Glycerol är en restprodukt som bildas i den kemiska reaktion som sker i 

biodieselprocessen. Det är en lukt- och färglös tjockflytande vätska som är 

organisk. I många fetter och fettliknande ämnen är glycerol en central byggsten. 

Glycerol används som en tillsats i livsmedelsindustrin bl.a. som ett 

sötningsmedel och för att öka hållbarheten på mat och dryck. När glycerolen 

används som tillsats i livsmedel kallas den för E422. Glycerol kan användas som 

substrat i biogasprocessen. 
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3.2.3  Ageratecs process 
Beskrivningen av Ageratecs process är baserad på information från Ageratec 

(Jonsson, 2010). Tillverkningen av biodiesel som sker i Ageratecs process 

bygger på omförestring och sker med hjälp av metanol och en stark bas som 

katalysator. När oljor och fetter utsätts för olika typer av påverkan, t ex olika 

metoder för pressning av frön och nötter där värme tillförs, upphettning eller 

kontakt med syre eller andra oxiderande material, bryts glycerolen i 

triglyceriderna ned snabbast och fria fettsyror (FFA – free fatty acids) uppstår. 

Om råvaran som matas in innehåller mer än 0,8 procent fria fettsyror så kommer 

dessa syror att reagera med den basiska katalysatorn och bilda tvål och vatten 

som försvårar den kemiska reaktionen. För att ta hand om de fria fettsyrorna så 

använder Ageratec sig av ett förestringssteg där råvaran blandas med metanol 

och en stark syra används som katalysator. Vid detta förestringssteg förstörs bara 

en liten del av råvaran. När råvaran har passerat genom förestringsprocessen 

erhålls en blandning av metylester och olja som har en så låg halt av fria 

fettsyror att inga oönskade tvål- och vattenbildande reaktioner kommer att ske 

vid omförestringen.  

Tillverkningen av biodiesel sker i vad Ageratec kallar en semi-kontinuerlig 

satsvis produktion. Lite förenklat kan de olika produktionsstegen delas upp i: 

förestring, omförestring, metanolåtervinning, mekanisk rening, torkning och 

finfiltrering. 

I förestringen ingår följande: 

 Intag och uppvärmning av råvara till ca 60° C 

 Intag av metanol samt syra 

 Blandning 

 Sedimentation 

 Separation och uttag av glycerolfas 

 

Därefter följer omförestringen, som innehåller följande steg: 

 Intag av metanol och bas 

 Blandning 

 Sedimentation 

 Separation och uttag av glycerolfas 

 Vid behov sker en neutraliseringsfas av den basiska katalysatorn 
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Efter omförestringen separeras överskottsmetanolen från biodieseln med hjälp 

av vakuumindunstning. Detta steg kallas för metanolåtervinning. Glycerolen 

som bildas vid förestringen och omförestringen tas till vara och lagras i separata 

tankar. Nästa steg i processen är att rena biodieseln. Ageratec använder sig av en 

mekanisk reningsteknik där biodieseln passerar igenom högfarts-separatorer och 

centrifugeras så att alla partiklar som är tyngre än biodieseln slungas ut mot 

separatorernas periferi, där de avlägsnas.  

Efter det mekaniska reningssteget finns det fortfarande små mängder vatten kvar 

i biodieseln. Detta avlägsnas i ett vakuumindunstningsteg där man så att säga 

torkar biodieseln. Efter detta tillsätts olika additiv som t ex antioxidanter och 

ämnen som förbättrar biodieselns köldegenskaper. Slutligen filtreras biodieseln 

för att avlägsna partiklar, detta kallas för finfiltrering. 

Under normal drift är alla tankar fulla. I den första pågår intag, blandning, 

sedimentation och separation av glycerolfas, i den andra återvinning av metanol, 

i den tredje rening och torkning. Var tolfte timma påbörjas och avslutas en sats 

om 12.000 L varför kapaciteten kan uppgå till 24.000 L per 24 timmar.  

 

Figur 3-3 Biodiselkomponenter (Martin, 2010) 
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3.2.4 Biodiesel som fordonsbränsle 
Biodiesel begränsas oftast till fordonsbränsle. Då i två olika former, som blandad 

t.ex. (B5) och B(20) eller ren (B100), siffran beskriver vilken 

inblandningsprocent det är i bränslet. Den finns även i kombitanksfordon, ofta i 

form av gas och diesel.  

Förbränningsprocessen förändras inte nämnvärt mellan B5 och B20 utan 

kommer ge en lätt smörjande effekt vilket är positivt (Martin  & Eklund, 2010). 

Vid ren form (B100) finns det dock vissa komplikationer som måste tas hänsyn 

till.  

Biodiesel är i sin rena form frätande för vissa material (främst gummi), dessa 

material kan återfinnas i ett bränslesystem hos dagens fordon. För att avhjälpa 

dessa problem måste bilen konverteras med rätt komponenter även insprut med 

mera kan komma att behövas byta ut. Ytterligare problem som kan ske är att vid 

låga temperaturer bildar bränslet en mer kristallin form.  

Problemet med kristallint bränsle kan enkelt lösas genom att blanda i ett medel 

med glykolliknande egenskaper. I Sverige kan denna effekt ses på minskade 

kvantitet på marknaden som följd under vinterhalvåret.  

Biodiesel fungerar som påpekat till alla bilar dock bör lätta fordon som inte är 

konverterade eller gjorda för biodiesel köras på mer än 20 procent . I Sverige har 

det som delmål sats procentsatser på hur stor del av bränslet som skall vara 

biobränsle. Idag ligger denna på 5 procent, denna gräns kommer att höjas till 10 

procent som ett sätt att minska miljöpåverkan.   
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3.3 Andra biobränslen 

 
3.3.1 Biogas 
Biogas bildas när biologiskt material bryts ner utan närvaro av syre, då avger det 

organiska materialet metangas och koldioxid. Om denna anaeoribiska 

nedbrytning sker i en sluten rötkammare kan gasen tas till vara och renas från 

koldioxiden och därefter användas som t.ex. fordonsbränsle. De 

mikroorganismer som bryter ner det biologiska materialet trivs bäst vid en 

temperatur av 30-70°C, därför behöver biogasprocessen värmas. 

 
Figur 3-4. Biogaskomponenter (Martin, 2010) 

Biogas som fordonsbränsle förekommer oftast i kombination med ett annat 

bränsleslag, detta för att kunna utöka användningsmöjligheterna då det finns 

begränsningar i infrastrukturen för gas idag. Denna uppdelning sker vid 

tankindelning, en tank för gas och en för det andra bränslet. Vilket också ger en 

annan typ av tankteknik utöver den vanliga. Vid tankning av gas måste 

tankmunstycke låsas för att inte släppa ut någon gas. Eftersom det är gas måste 

även bränslesystemet vara trycksatt för att klara den komprimerade gasen. Vid 

drivning kan sedan valet av bränsle väljas manuellt eller via automatik beroende 

på bil. Gasdrivning medför vissa direkta nackdelar som är kostsamma att 

genomföra. Det går inte att använda befintliga tanksystem utan nya tankstationer 

måste byggas. Vid konvertering av äldre fordon måste hela bränslesystemet 

bytas samt att detta kan vara svårt att genomföra (Martin, 2004). 
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3.3.2 Etanol 
Etanol kan produceras från alla grödor som innehåller höga halter av socker, 

eller ämnen som kan omvandlas till socker, t.ex. stärkelse. Sockret används för 

att mata gästsvampar som med hjälp av enzymer omvandlar sockret till etanol. 

Denna omvandlingsprocess kallas fermentation. De vanligaste grödorna som 

används för etanolproduktion i Sverige är vete och råg. 

Etanol innehåller ungefär 40 procent mindre energi per enhet än bensin. Därför 

drar ett fordon mer bränsle när det körs på etanol. Etanolen har dock bland annat 

följande positiva egenskaper när det används i en förbränningsmotor anpassad 

för bensin: 

 Etanolen ger en fullständigare förbränning än bensin eftersom en 

etanolmolekyl redan innehåller en del av syret som används vid 

förbränning 

 En snabbare huvudförbränning som leder till mindre förluster 

 Lägre förbränningstemperatur vilket medför att värmeförlusterna minskar 

 Klarar höga kompressionstal vilket medför att verkningsgraden i motorn 

ökar 

 

    Figur 3-5. Etanolkomponenter (Martin, 2010) 

 

De ovan nämnda punkterna bidrar till att öka den totala bränsleeffektiviteten hos 

ett fordon som körs på etanol. Den höjda förbränningseffektiviteten innebär att 

tio procent av bränsleförbrukningen kan sparas in. Tack vare detta drar ett 

fordon oftast ca 30 procent mer med etanol som bränsle än vid bensindrift. Den 

vanligaste fordonstypen som drivs på etanol i Sverige är flex-fuel fordon (FFV). 

Syftet med flex-fuel teknologin är att ett fordon ska kunna köra på två olika 

bränslen utan att behöva använda sig av separata bränslesystem. Den vanligaste 

kombinationen är bensin och etanol. 
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Teknologin bygger på en sensor i bränslesystemet som kontinuerligt mäter den 

relativa bränsleblandningen. Sensorn skickar signaler till motorn så att mängden 

bränsle som sprutas in i motorn och tändintervallerna i tändsystemet justeras, i 

realtid, så att den aktuella bränslemixen ska förbrännas så effektivt som möjligt.  

 

Etanol leder elektricitet bättre än vanlig bensin detta medför att etanolen är mer 

korrosiv för diverse metaller. Alkohol sliter också mer på gummipackningar och 

slangar, därför behöver ett FFV utrustas med en rostfri bränsletank samt 

bränsleslangar och packningar gjorda av mer beständiga material, t.ex. teflon. En 

annan aspekt som behöver beaktas när höga halter av etanol ska användas i en 

förbränningsmotor är att etanolen har ett lägre ångtryck än bensin vid låga 

temperaturer. Detta gör det svårare att få en lättantändlig gas inne i motorns 

cylindrar och därmed blir fordonet svårstartat när det är kallt. För att åtgärda 

detta problem behöver etanolen förvärmas innan den sprutas in i motorn. 

Förvärmningen kan ske innan etanolen pumpas in i bränsleslangarna eller under 

tiden etanolen forslas genom bränsleslangarna. 

 

I Sverige finns det en miljölag, lagen om alternativa bränslen införd 2006, som 

säger att tankstationer med en försäljning på över 1000 m
3
 fossila bränslen per år 

måste tillhandahålla möjligheten att tanka ett förnyelsebart bränsle (Riksdagen 2, 

2010). I lagen specificeras inte vilken typ av bränsle. Den billigaste 

tankstationen för ett  alternativt bränsle är den för E85, detta har medfört att 

tankstationer för E85 har blivit  de vanligaste. I och med denna lag kan det ses 

en utbredning av tankstationer av önskat  slag, dock är denna utbredning 

befolkningsberoende och medför att alternativen är fler i söder än i norr. 
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4 Empiri, verklighetsbeskrivning 
Denna del av arbetet beskriver rådande förhållandena på Händelö med fokus 

på de aktörer och produktområden som ligger inom arbetets inriktning. Korta 

beskrivningar av företag som arbetar med bioenergi presenteras tillsammans 

med en beskrivning av Norrköpings kommuns hållbarhetsarbete. 

 

4.1 Relevanta aktörer 
Detta kapitel har för avsikt att ge en bild av de inblandade aktörerna.  

 

4.1.1 Ageratec 
Ageratecs produktionsanläggning ligger mellan Norrköping och Linköping vid 

Herrebro gård. Företaget startades 1996 av fadern Gert och sonen David 

Frykerås där numera David sitter som VD. Företaget startade med 4 anställda 

men har idag 34 anställda inom olika fält då Ageratec erbjuder en helhetslösning 

för hela produktionskedjan av biodiesel. Från att bygga anläggningen som ska 

producera biodiesel till att sälja och kontrollera kemikalier som ingår i 

produktionen. 

 

Ageratec utvecklar och tillverkar olika storlekar av produktionsanläggningar för 

biodiesel, med en kapacitet som varierar mellan 2.000–340.000 liter producerad 

biodiesel per dag. Ageratec jobbar internationellt och har idag sålt 

produktsanläggningar till bl.a. USA, Australien och Colombia.  Ageratec var ett 

av de 50 svenska företag som uppmärksammades av den amerikanska 

ambassadören Michael Wood 2007 som ett intressant cleantech företag för den 

amerikanska marknaden (Amerikanska ambassaden, 2007).   

4.1.2 Etablering Norrköping 
Etablering Norrköping hjälper företag och verksamheter som vill investera, växa 

och utvecklas i Norrköpings kommun. De ansvarar för hela processen från 

uppstart av planeringen till att etablera verksamheten. 

 

Etablering Norrköping arbetar utifrån en målsättning att utveckla Norrköpings 

näringsliv genom att skapa arbetstillfällen, bättre företagsklimat samt en ökad 

konkurrenskraft i kommunen. De förfogar över den kommunala marken och dess 

exploateringsrätt samt bygger och hyr ut industrilokaler. Även utveckling inom 

den befintliga infrastrukturen uppmanas samt bidrar till ett bra logistik-klimat 

med miljövänliga lösningar. 

 

Etablering Norrköping är en sammanslagning av Transportcentrum AB och 

Norrköpings Kommunala Fastighets AB, detta skedde år 2007. Idag arbetar de 

inom tre områden, utveckling och etablering, fastigheter och lokaler samt 

logistik och transport. 
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4.1.3 Svensk Biogas 
Svensk Biogas anläggning i Norrköping tar emot ca 55 ton råvara från 

Agroetanol varje dygn. Råmaterialet som tas emot är en vegetabilisk restprodukt 

från etanoltillverkningen som kallas drank. Dranken består av den överblivna 

delen av mäsken som inte har omvandlats till etanol vid jäsningsprocessen. 

Eftersom dranken kommer från en vegetabilisk källa behöver den inte 

hygieniseras innan den matas in direkt i rötkammaren. Substratet behöver en 

reaktionstid på ca 40 dagar i rötkammaren innan allt material har brutits ner. Det 

organiska material som blir kvar i rötkammaren efter att all biogas har utvunnits 

innehåller många näringsämnen och lämpar sig väl att använda som gödsel. 

Tack vare att råvaran till biogasfabriken i Norrköping är vegetabilisk och 

förnyelsebar klassas denna gödsel som biogödsel och är certifierad enligt 

KRAV. I dagsläget får Svensk Biogas sin processvärme via dranken från 

Agroetanol, dranken håller en temperatur runt 80° C. Dranken kyls ner innan 

den matas in i rötkammaren, överskottsvärmen används till att värma 

anläggningens lokaler. 

 
Figur 4-1 Svensk Biogas anläggning Händelö 
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4.1.4 Agroetanol 
I Agroetanols fabrik i Norrköping produceras drivmedelsetanol. Den årligen 

produktionskapaciteten är 210 000 m³ etanol. Som råvara används vete, rågvete 

och korn. Fabrikens behov av råg/vete motsvaras av en odlingsareal på 100 000 

ha. Vetet/rågen transporteras till Agroetanol med lastbil och töms i en 

intagsgrop. Från intagsgropen går råvaran vidare för rensning och mellanlagring. 

Därefter mals vetet/rågen ner till ett fullkornsmjöl och blandas sedan med vatten 

till en grötliknande vätska som kallas mäsk. Till denna vätskeblandning tillsätts 

enzymer som omvandlar stärkelsen i vetet/rågen till socker. När enzymerna har 

frigjort sockermolekylerna i stärkelsen tillsätts jäst i processen. Jästorganismerna 

börjar omvandla sockret i mäsken till etanol och koldioxid. För att separera 

etanolen som bildas från den övriga vätskan destilleras mäsken i två steg. Efter 

destilleringen renas etanolen från vatten med hjälp av en molekylsikt. 

 

Den alkoholfria vätskan som blir över vid destilleringen kallas drank. Denna 

vätska är väldigt rik på protein och lämpar sig väl för att användas som 

ingrediens i djurfoder. Den största delen av dranken torkas och pelleteras till 

djurfoder. En mindre del av dranken går vidare till Svensk Biogas 

biogasanläggning i närheten, där dranken används som substrat för rötning av 

biogas.  

 
Figur 4-2 Agroetanols  anläggning Händelö 
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4.1.5 E.ON 
E.ONs kraftvärmeverk på Händelö består av fyra pannor som producerar el, 

värme och processånga. Energin produceras med biobränslen, returflis, 

gummiflis, kol och olja som bränslen. Hushållsavfall har ingått som bränsle i 

kraftvärmeverket sen slutet av 2002. För tio år sedan eldades i stort sett bara de 

fossila bränslena kol och olja, men idag består över 95 procent av bränslet av 

biobränslen och avfall.      
 

Hösten 2008 påbörjade E.ON bygget av en ny panna för avfallsförbränning, P15. 

Totalt investerar E.ON 1,5 miljarder kronor i P15 som består av en ny ångpanna, 

en ny turbin för elproduktion, avancerad rökgasrening samt en ny skorsten. 

Denna nya panna kommer att tas i produktion 2011 (E.ON, 2010(a)). 

 
Figur 4-3 E.ONs kraftvärmeverk Händelö 
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4.2 Händelö 
 

4.2.1  Miljön på Händelö 
Händelö är lokaliserat nordost om Norrköpings statskärna. Händelö var en halvö 

fram till 1950-talet då Lindökanalen började grävas för att avgränsa ön mot 

villaområdet Lindö. Händelö har de senaste fyra decennierna gått från att vara ett 

lantbruksområde till att bli ett viktigt industri- och hamnområde i Norrköping. 

Detta har lett till vissa problem då Händelö är klassad som Natura 2000 område, 

vilket innebär att kommunen är skyldig gentemot EU att upprätthålla en viss 

miljöstandard (Länsstyrelsen 1, 2010). 

 

Anledningen till miljöskyddet är Händelös eklandskap. Dessa ekbackar ligger 

främst på öns södra del. Området är en del av det svenska eklandskapet som är 

ett av världens största områden med ekar av denna storlek och ålder. Det är just 

åldern på träden som har lett till att håligheter bildats vilket främjar insektslivet i 

området då eken har vissa egenskaper som andra trädsorter ej har. Detta har lett 

till en hög koncentration av sällsynta arter. Många av dessa arter är rödlistade 

och lever enbart i denna typ av miljö (Den s.k. rödlistan är en förteckning över 

växt- och djurarter som anses hotade eller missgynnade). Strukturen som 

försöker efterlevas på Händelö är en kombination av dessa två olika världar, ett 

försök att bevara miljön men också att utnyttja Händelös fördelaktiga läge. 

Genom nyplantering av ek eller andra ädlare träslag hoppas den landskapsbild 

som finns idag kunna bevaras. Det finns även planer på att göra om Händelös 

eklandskap till ett naturreservat för att bevara den miljö som finns. 

  



34 
 

4.2.2 Logistik 
Händelö erbjuder en närhet till bra logistikmöjligheter. De strategiska fördelarna 

som finns består av stora vägar (bl.a. E4 och E22), hamnförbindelser och Södra 

stambanan (järnväg) som ligger i närheten. I Norrköping finns det fem stycken 

hamnar, en av dem är Pampushamnen som ligger på Händelös östra spets och är 

Norrköpings oljehamn. Pampushamnen är en djuphamn, med stora lagrings- och 

omlastningsmöjligheter. Detta är även en av Sveriges ledande hamnar när det 

kommer till hantering av petroliumprodukter.  

Öhmansterminalen (containerhamn) är den mest centrala av Norrköpings fem 

hamnar, då det är en kombiterminal, en terminal där det finns 

omlastningsmöjligheter mellan de olika transportsektorerna. Detta var en av de 

första kombiterminalerna i Sverige och har fått en influerande effekt på områdets 

utveckling. Tanken är att med tiden flytta Öhmansterminalens verksamhet till 

just Pampushamnen vilket skulle förbättra logistikförutsättningarna ytterligare.  

 

Pampushamnen har även blivit utsedd till en av 10 svenska hamnar som skall 

prioriteras p.g.a. dess fördelaktiga placering samt väl utformade infrastruktur på 

fastland för vidare hanteringen. Innebörden av denna prioritering är att staten 

kommer vara med som delfinansiär och man kommer på så sätt kunna bygga ut 

hamnen snabbare. Planen för uppgraderingen av hamnen är enligt följande sätt: 

 

 Fortsatt expansion av Pampushamnen på Händelö  

 Fördjupning och breddökning av inseglingen från Djurön till 

Pampushamnen samt av hamnbassängen. Norrköpings Hamn och 

Stuveri AB driver också tillsammans med Sjöfartsverket ett projekt för 

en breddning och fördjupning av inseglingen till Norrköpings hamn. 

Projektet syftar till att öka säkerheten, flexibiliteten och tillgängligheten 

för den växande transoceana trafiken  

 Ökad frekvens i den direktanlöpande transoceana linjetrafiken till 

djuphamnen vid Pampus 

 Behov av en väl fungerande järnvägsförbindelse på Händelö. 

Satsningar görs på att utveckla blocktågsverksamheten till och från 

hamnen. Utöver befintlig trafik mellan Göteborg-Norrköping sker även 

en fokusering på Stockholms- och Mälardalsområdet samt Norge  

 Driftsättning av en ny kombiterminal för container vid Pampushamnen 

 Bibehållen/ökad volym av tunggodstransporter via Norrköpings hamn 

med koppling till hamnens tyngdlyftkran  

 Ökad importvolym av animaliska produkter vid den nyupprättade 

gränskontrollstationen för livsmedel i Pampushamnen. Detta gods 

transporteras huvudsakligen med containers 
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Norrköping har utöver detta blivit utpekat av de fyra trafikverken, banverket, 

sjöfartsverket, luftfartsverket och vägverket, som ett EU prioriterat TEN-T 

projekt (EU 1, 2010). Även Stockholm, Göteborg och Malmö är med i denna 

lista. Städerna ligger i den nordiska triangeln (se Figur 4-1). Ändamålet med 

projektet är att förbättra transporter via lastbil, järnväg och sjöfart. (Norrköpings 

kommun, 2010). 

 

 

Figur 4-4 Geografisk bild transport triangel 

 De centrala delarna i utvecklingen ser ut som följande: 

 Väganslutning till Norrköpings hamn – Norrleden  

 Spåranslutning till Norrköpings hamn, triangelspår i Åby, kardonbana, 

kombiterminal på Händelö och ny rangerbangård/godsbangård  

 Upprustning av Rv 51 - Förbifart Svärtinge  

 Breddad inseglingsränna - Norrköpings hamn  

Dessa punktlistor är det tänkta utvecklingsarbetet inom infrastrukturen som 

Norrköpings kommun har för syfte att genomföra (Norrköping 3, 2010). Den 

stora svagheten som finns på Händelö är bron som förbinder ön med fastlandet, 

skulle denna behöva repareras skulle detta ge problem för godstransporten. 

Därför finns det planer på att även bron skall förbättras, eventuellt byggas om 

beroende på beslut från kommunen. 
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4.2.3 Gröna förutsättningar 
Idag finns det ett antal olika större företag etablerade på Händelö. De företag 

som i första hand är intressanta i utgångsläget är E.ON, Svensk Biogas och 

Agroetanol då alla sysslar med någon form av energiutvinning. Fördelen med 

dessa är att de ligger inom ett mindre område och har redan idag ett fungerande 

samarbete vilket ses som positivt för en placering av biodiesel produktion. Detta 

skulle även kunna verka som fördel ur ett mer globalt perspektiv då främst i 

form av den positiva PR det skulle skapa om energiproducerande företag kunde 

verka i symbios och på så sätt få ut mer av sin produktion. Sen att Händelö är 

marknadsfört som ett miljöutvecklingsprojekt är ytterligare en fördel för 

etablering (Eklund, muntligt). 

Dessa omständigheter gör att Händelö är ett område där företag etableras av 

naturliga skäl. Det bör påpekas att detta är ett industriområde med insprängda 

områden som är naturskyddade. Men med stora framtidsförutsättningar. 

 
Figur 4-5 Agroetanol(Gul),  E.ON(Grön) samt Svensk Biogas(Röd) 
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4.3 Hållbara Norrköping 
Norrköping är som alla städer i ständig utveckling, för tillfället håller ett 

uppmärksammat projekt att utformas, Hållbara Norrköping. Projektet kommer 

att som namnet antyder behandla frågorna kring utformningen av Norrköping till 

ett mer hållbart samhälle. Denna inverkan som sker på miljön är av extra stort 

intresse, då genom bland annat att förändra den befintliga energiförsörjningen 

med mera.  

 

Projektet bygger på att förbättra hela Norrköpings kommun, just denna del 

begränsar sig till energi och miljöaspekten. Denna del av projektet är ett 

samarbete mellan Norrköpings utvecklingsstiftelse, Interactive Institute och 

Linköpings universitet.  
 

Projektet utformas efter tre perspektiv – det ekologiska, det ekonomiska och det 

sociala. För att kunna uppnå en hållbar utveckling måste dessa tre samverka. Då 

de alla tre ingår i det dagliga arbetet kan målet välfärd ses som nått.  
 

Dessa tre punkter formas sedan av den fastslagna ordningen i kommunens egen 

hållbarhetsutveckling, denna styrs av fem olika punkter. Kommunstyrelsen 

använder dessa som en vägvisare för att kunna stödja Norrköping i utvecklingen 

mot välfärd och hållbarhet. De fem områdena är som följer: 
 

 Resurshushållning och resursanvändning 

 Hälsa och livsstil 

 Trygghet 

 Delaktighet och inflytande 

 Integration och mångfald 

 

Utformningen av punkterna är för att kunna involvera invånarna i Norrköping 

genom att ge dem delaktighet och insikt i utvecklingen. Samt även finna 

möjligheter att påverka de förändringar som kommer att ske i kommunen. 

Baserat på punkterna måste varje beslut genomgå en utvärdering i form av en 

beskrivning utifrån barns rättigheter, jämställdhet, hälsa, sysselsättning, 

integration och mångfald samt miljöpåverkan.  
 

Resurshushållning och resursanvändning 
Jorden är ett ekosystem som vi människor är en del av. Genom åren har vår 

påverkan blivit större vilket medför att vi måste börja ta mer hänsyn till miljön 

runtomkring oss. Om människans livsstil förändras kommer det inte vara ett 

problem men som situationen är nu kommer det uppstå problem. Därför krävs 

förändringar, dessa bör dock inte vara alltför komplicerade utan börja i små steg 

för att sedan på ett naturligt sätt växa fram. Ett vanligt enkelt exempel kan vara 

att gå istället för att ta bilen kortare sträckor och i möjligaste mån återvinna.  
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Alla val som görs påverkar miljön därför bör de inte tas alltför lättsamt. Även 

jordens resurser måste hushållas bättre med, effektiviseringar krävs också för att 

kunna hålla den utveckling som sker idag. Ett sätt att påverka kan vara 

utvecklingen inom bioenergier. 

4.3.1 Östergötlandsregionen 
Själva närregionen kring Norrköping har ett stort intresse i utveckling inom 

hållbar utveckling. Denna framtidstro kan ses i den lokala inställningen genom 

t.ex. KLIMP. Vilket är ett ekonomiskt program för projekt inom energi- och 

miljöområdet (Norrköping 3. 2010). Inställningen från invånare men även 

företagsvärlden gör att utvecklingen är växande inom just dessa områden. Bara 

sett till Linköping drivs frågan kring fossila bränslen i kollektivtrafiken hårt, 

staden har redan klarat av EU:s direktiv om biodrivmedel. Inom området finns 

det fler program som har liknande struktur som KLIMP, Agenda 21 och TEMP. 

Medan program som Fairtrade City Norrköping har en mer direkt inställning 

till utveckling inom det sociala och miljö, effekten kan då även påverka andra 

områden. 

 

Även Agenda 21 kan anses som påverkande eftersom den är utformad av 

kommunen och indirekt säger att om och i största mån skall förnyelsebar energi 

främjas gentemot fossila bränslen (biobränslen skall användas om den 

produceras på ett korrekt sätt). Hur detta påverkar kommunens invånare är svårt 

att bedöma. Dock kan det antagas en positiv inverkan eftersom denna agenda 

tagits fram och används. 

 

Enligt (Klimatinvesteringsprogram, 2010) ska kommunen i alla lägen använda 

förnyelsebara drivmedel. Eller i bästa förmåga främja detta för att driva på 

utvecklingen inom biodrivmedel. Genom att ta denna frontposition måste de i 

vissa fall betala mer för de produkter som krävs. Detta kan ses som negativt men 

det är en införsel för i detta fall alternativa bränslen. Vilket i längden främjar 

nytänkande och utveckling. 

 

Kommunerna är nyckelaktörer i det svenska omställningsprogram för 

energifrågorna då i form av att se till att det blir ekonomiskt, ekologiskt och 

framför allt socialt långsiktig hållbarhet. Genom att aktivera invånare och 

stimulera det lokala företagsklimatet kan den ekonomiska situationen styras mot 

en utveckling inom området. Om även miljöansvaret vägs in i alla led inom 

samhällssektionerna skulle den hållbara utvecklingen vara ett stort steg på 

vägen.  

 

Utöver detta är det energimyndigheten som har det yttersta ansvaret för den 

nationella energiomställningen. Energimyndigheten startade 

omställningsprojektet redan 2003, Linköping och Norrköping var redan då med 

och har uttryckt sitt intresse för fortsatta studier och väntar nu på att 

Energiverket skall utse de som får vara deltagande i nästa steg.  

 

Sambandet till den akademiska världen är en mycket intressant länk i denna 

utvecklingskedja. Det finns redan visade samband mellan logistikavdelningen 

och den medvetna logistiken i området (Intelligentlogistik 1. 2010). Avdelningen 

inom miljö och energi har även de en inverkan på utvecklingen i området. 
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Den senaste tiden har denna avdelning vuxit med det växande intresset för just 

energi och miljö. Som följd av detta har givetvis exploateringen av deras arbete 

ökat. Som intervjun med Svensk Biogas visar finns det ett utbyte mellan 

universitetet och industrin. Detta samarbete är olika inom olika sektorer men 

deras utbyte baseras på att bedriva forskning inom framställningen av biogas, 

detta sker bland annat genom examensarbeten. Utöver detta finns en 

synergiklubb som är uppstartad på initiativ av universitetet för att öka industrins 

förståelse för arbetet som görs samt att försöka implementera detta på industrin. 

En effekt av detta arbete är även att de olika företagsledarna möts och öppnar 

upp för samarbeten. 

4.4 Anläggningstyp 
Som inriktningen fastställde så kommer anläggningen vara en PE24000 från 

Ageratec i Norrköping. De mer tekniska flödena är redan beskrivna, således 

utelämnas de. Denna anläggning producerar 24000 liter per dygn vilket är en 

relativt stor enhet men inte tillräckligt stor för att konkurera med större befintliga 

producenter. Fördelar med denna typ av anläggningar är att de byggs på plats 

(Norrköping) och testkörs för att sedan  monteras ner och förpackas.  Sedan 

transporteras de i containrar till slutdestinationen och monteras på plats vilket är 

en stor fördel då de ger en säkerhet i drift. Investeringskostnaden för denna 

maskin med kringliggande infrastruktur är uppskattad till 27 miljoner kronor. 

 

Figur 4-6. PE24000 enhet 
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5. Produktionsförutsättningar  
Kapitlet presenterar och anlayseras ett urval av de parametrar som behövs för 

att producera biodiesel. På de utvalda parametrarna utförs det en ekonomisk 

bedömning. 

 

5.1 Urval och motivering 
 

Uppvärmning 

Energibehovet för Ageratecs PE24000-anläggning är indelat i två olika områden: 

produktionsel samt uppvärmning av råvara. Den mängd energi som krävs är 60 

kWh el respektive 30 kWh värme per 1000 liter producerad biodiesel. 

Uppvärmningen är intressant att undersöka eftersom den kan baseras på olika 

energislag medan produktionselen enbart är beroende av elnätet. De 

uppvärmningsalternativ som kommer att studeras är direktverkande el, 

dieselpanna, biodieselpanna samt fjärrvärme. Fjärrvärme är den enda energikälla 

som är direkt beroende av lokalisering, då effekten i fjärrvärmenätet avtar med 

avstånd till fjärrvärmeproducenten samt att ett fjärrvärmenät inte finns att tillgå 

överallt. I Figur 5-1 till Figur 5-4 kan den generella prisutvecklingen i Sverige för 

de valda energislagen ses under tidsperioden 2001-2008. 

 Uppvärmning 

o Fjärrvärme 

o Biodiesel 

o Diesel 

o El 
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Figur 5-1Fjärrvärmepriser i landets tio största kommuner över perioden 2000-2009. 

 

 

Figur 5-2 Elpris (E.ON 1) 
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Figur 5-3 Fossilt Dieselpris (SPI) 

 

Figur 5-4 Biodieselpris (SPI) 

 

Råvarumarknad 
Den tänkta kvantiteten av biodiesel som ska produceras är 5 miljoner liter per år. 

Detta innebär att 5 miljoner liter vegetabilisk olja skall transporteras till 

biodieselanläggningen. De stora kvantiteter av material som ska transporteras 

kommer medföra att logistik-kostnaderna blir höga. Därför kan det vara 

intressant att undersöka hur lönsamheten för biodieselanläggningen påverkas av 

varierande transportsträckor och transportalternativ för råvaran. 

 

Längden av transporterna kommer vara beroende på var den vegetabiliska oljan 

tas ifrån. Skulle råvaran tas från en lokal producent medför detta att endast korta 

lastbilstransporter behöver användas. Om den vegetabiliska oljan istället köps på 

världsmarknaden är det troligast att oljan transporteras med båt. De tre 

transportsätten som kommer att undersökas är lastbil, järnväg och båt. Som det 

tidigare har beskrivits i avsnittet 4.2, så finns det en närhet till alla tre 

transportslagen på Händelö. 
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Restprodukt 
Mängden glycerol som bildas i biodieselprocessen motsvarar 10 procent av den 

producerade mängden biodiesel. En årsproduktion på 5 miljoner liter biodiesel 

ger en motsvarande mängd glycerol på 500 ton. Transportkostnaderna för denna 

mängd glycerolen kommer att variera beroende på det geografiska avståndet 

mellan biodieselanläggningen och köparen av glycerolen. En avsättning av 

glycerolen på den lokala marknad skulle minimera transportbehovet. 

Möjligheten att skicka glycerolen till Svensk Biogas skulle innebära att inga 

transporter behövs. Hur lönsamt det är att sälja restprodukten kan således sägas 

vara kopplat till lokaliseringen av biodieselanläggningen.  

 

Hållbarhetsprofil 
Biodiesel är ett förnyelsebart bränsle och förknippas ofta med ett miljövänligt 

tankesätt. För att den producerade biodiesel skall uppfattas som en miljövänlig 

produkt är det viktigt att produktionen är utformad efter hållbara riktlinjer. Att 

kunna profilera sig som ett hållbart företag kan ha betydelse för 

biodieselanläggningens lönsamhet. Vilka åtgärder som är möjliga att genomföra 

för att nå en mer hållbar produktion är beroende av var biodieselanläggningen 

lokaliseras.  
 

 Hållbarhetsprofil 

o Grönprofil näringsliv 

o Miljömedveten kommun 

o Utvecklingsområde 

o Anchor tenant (symbios)  
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5.2 Ekonomisk bedömning av biodieselproduktion 
För att bestämma hur de utvalda produktionsförutsättningarna påverkar 

biodieselanläggningens lönsamhet kommer en ekonomisk bedömning av dem att 

göras. Den ekonomiska bedömningen kommer att genomföras i ett Excelbaserat 

riskanalysprogram utvecklat av Bo Persson (Xice AB). Programmet är utvecklat 

för att simulera hur stora de ekonomiska riskerna förknippade med att investera 

pengar i ett biodieselprojekt är.  

Känslighetsanalysen är baserad på ingångsvariabler samt utgånsvariabler. Dessa 

är sedan baserade på produktionsvolymer, grundinvestering, inflation, 

råvarupriser etc. se Tabell 1 för samtliga parametrar. För att ta hänsyn till att 

indatan kan variera, t.ex. att priset på råvara stiger med 5 procent, kan en 

standardavvikelse för respektive indata anges. Programmet kommer vid 

simuleringens start att slumpa fram ett värde enligt den angivna 

standardavvikelsen. Slumpgenereringen kommer att fortgå för varje iteration 

som programmet genomför. 

Programmet bygger sedan på att slumpa värden inom en förbestämd 

sannolikhetsfördelning. Avvikelsen inom de olika områdena kan sedan 

användaren modifiera efter eget tycke mellan varje iteration. Det ackumulerade 

nuvärdet väljs sedan till det utgående värdet då det analyseras, för att sedan vara 

det ingående som nästa iteration bygger på. Efter det kan en skattning på 

medelvärdet göras, vilket kommer vara fallet i denna rapport. Programmet visar 

även det sämsta och bästa fallet (Carlsson & Fransson, 2007). 

Tabell 1 visar de olika data som finns (röda motsvarar kostnader, de gröna 

intäkter samt de blå icke påverkbara), dessa kan sedan kompletteras efter eget 

tycke, i detta fall ligger även en transportkostnad med i programmeringen. 

Tabell 1 Default-värden på indata 

   

Mean Stdv Simulated 

  Raw oil EUR/kg 0,50 5,00% 0,508 

  Methanol EUR/kg 0,31 0,00% 0,310 

  Methylate EUR/kg 1,48 0,00% 1,480 

  

Sulphuric 

acid EUR/kg 0,35 0,00% 0,350 

  

Refining 

agent EUR/kg 2,07 0,00% 2,070 

  Antioxidant EUR/kg 5,50 0,00% 5,500 

  Filter material EUR/filter 157,00 0,00% 157,000 

  Personal EUR/h 25,00 0,00% 25,000 

  El  EUR/kWh 0,05 0,00% 0,048 

  Heat EUR/kWh 0,05 0,00% 0,050 

  Transport unit 0 5,00% 0,000 

  Löptid år 15 0,00% 15 

  Ränta % 6,00% 0,00% 6,00% 

  Glycerol EUR/kg 0,09 0,00% 0,09 

  Biodisel EUR/l 1,00 0,00% 1,00 

  Misc   0 0,00% 0,00 

  Inflation % 2,00% 0,00% 2,00% 
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Grundsimulering 
Den ekonomiska bedömningen av biodieselanläggningen kommer att baseras på 

en investeringskostnad på 27 miljoner kronor. I denna kostnad ingår 

produktionsanläggningen samt den kringliggande infrastrukturen. Löptiden på 

projektet sätts till 15 år. Investeringskostnaden och löptiden ligger till grund för 

räntekostnaderna. 

 

För att se hur mycket varje enskild produktionsförutsättning påverkar 

lönsamheten kommer endast en produktionsförutsättning per simulering att 

varieras. Övriga termer kommer ej tillåtas att variera. De värden på indata som 

kan ses i Tabell 1 kommer att användas i samtliga simuleringar. 

 

En simulering som har gjorts utefter dessa värden i Tabell 1 kan ses i Figur5-1. 

Denna simulering har ett uppskattat break even i slutet av första kvartalet år 

2019. För att visa hur resultatet påverkas av en förändring på någon av 

variablerna kommer en simulering att genomföras där råvarupriset har ökats från 

0.5 EUR/kg till 0.65 EUR/kg. Denna förändring skulle medföra en break even 

punkt i början av andra kvartalet år 2026, se Figur5-2. En marknadsförändring 

inom råvarubranschen skulle kunna medföra att den simulerade break even 

kurvan får en markant skilnda i karaktär. Även vid förändringar inom 

biodieselpriset kommer denna kurva att förändras drastiskt. 

 

 

Figur 5-5 Råvarupris till 0.5EUR/kg 
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Figur 5-6 Förändrat råvarupris till 0.65EUR/kg 

 

Resultaten av de simuleringar som gjorts redovisas direkt i tabell enligt följande 

struktur, alternativ, kostnadsalternativ samt påverkningsgrad. De övriga 

parametrarna kommer då att vara fasta i dessa simuleringar. Resultatet för de 

olika fallen är sedan taget som en procentsats av den totala kostnaden.  

 

Simuleringarna är gjorda för att ge en grov uppfattning av hur de olika specifika 

områdena kan påverka en lönsamhet i form av inverkan på totalkostnaden (%).
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5.2.1 Uppvärmning 
Ageratec-anläggningen PE24000 har ett uppvärmningsbehov som uppgår till 30 

kWh värme per 1000 liter producerad biodiesel (Jonsson, 2010). Det ger ett 

årligt energibehov på 150 MWh värme, baserat på en produktionsvolym på 5 

miljoner liter per år. Detta uppvärmningsbehov kan bemötas genom utnyttjandet 

av olika uppvärmningsalternativ. De alternativ som kommer att simuleras är 

direktverkade el, egen panna eldad med biodiesel från den egna produktion, egen 

panna eldad med fossil diesel och ett alternativ där fjärrvärme används. 

Installationskostnader för de olika energislagen är ej inkluderade i den 

ekonomiska bedömningen, t.ex. kostnader för en dieselpanna eller kostnader för 

anslutning till fjärrvärmenät.  

 

Priset per kWh för de olika energislagen är: 

 

El: 48.21 öre per kWh (E.ON 1) 

 

Diesel: 108 öre per kWh (Statens Petroleum Institut) 

 

Egenproducerad biodiesel: 120* öre per kWh (Statens Petroleum Institut) 

 

Fjärrvärme: 34.3 öre per kWh (E.ON 2) 

 

*Biodieselpriset har baserats på literpriset för fossil diesel, men biodieseln har 

ett lägre energi-innehåll (33 GJ/m
3
) jämfört med den fossila dieseln (35.8 GJ/m

3
) 

(Naturvårdsverket 1, 2010). Därmed blir priset per kWh högre för biodieseln än 

för den fossila dieseln. 

 

Simuleringar med de olika uppvärmningskostnaderna har gett följande resultat 

(se Tabell 2) 

 
Tabell 2 Påverkningsgrad för enbart uppvärmning 

 

 

 

  

Uppvärmningsalternativ Driftskostnad(öre/kWh) Påverkningsgrad (%) 

El 48.21 0.13 

Diesel 108 0.28 

Biodiesel 120 0.31 

Fjärrvärme 34.3 0,09 
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5.2.2 Råvarumarknad 
Följande simulering kommer att beröra hur lönsamheten påverkas av det 

geografiska avståndet mellan inköpsplats av råvara och biodieselanläggningen. 

Råvarupriset kommer att hållas konstant i samtliga simuleringar,  för att ge en 

bild av transportkostnadernas inverkan på lönsamheten.  

 

Tre simuleringar har utförts på olika geografiska avstånd inom Sverige för att ge 

en bild av hur valet av olika svenska inköpsplatser kan påverka lönsamheten. 

Transportkostnaden för de tre simuleringarna inom Sverige är beräknad utefter 

antagandet att kvantiteten råvara som krävs för att täcka en årsproduktion kan 

köpas in på var och en av de valda platserna.  

 

Transporterna inom Sverige kommer att baseras på två scenarion: 

lastbilstransport och järnvägstransport. Alternativet att köpa in råvara från den 

globala markanden kommer att simuleras med hjälp av två olika fall. Dels ett fall 

där råvaran köps i East London (Sydafrika) och dels ett fall där råvaran köps i 

Perth (Australien).  

 

Transportkostnaderna för de två globala inköpsfallen är baserade på att råvaran 

fraktas med båt från respektive inköpsplats till Norrköpings hamn. 

Transportkostnaderna för lastbil och sjöfrakt är baserade på DHLs prisindex och 

priserna för järnvägstransport baseras på Green Cargos prisindex (muntligt, 

DHL & Green Cargo). Transportkostnaderna omfattar ej omlastning eller 

skatter.  

 

Med dessa priser kan sedan en serie simuleringar genomföras där enbart 

transportkostnaden för råvaran varieras (se Tabell 3). 

Tabell 3 Påverkningsgrad råvarutransport 

Transportalternativ Avstånd(mil) Transportkostnad kr(kr/ton) Kapacitet(ton) Påverkningsgrad (%) 

Lastbil Närregion 8345 (298) 28 2,6 

Lastbil 15 14789 (528) 28 4,6 

Lastbil 30 16150 (577) 28 5 

Godståg 15 3500 (60,5) 58 0,5 

Godståg 30 4500 (77,5) 58 0,7 

Sjöfrakt Sydafrika 27600 (1061) 26 9,2 

Sjöfrakt Australien 32500 (1250) 26 10,8 
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5.2.3 Restprodukt 
Denna simulering syftar till att  undersöka hur avsättningen av glycerolen på 

olika regionala marknader påverkar biodieselanläggningens lönsamhet. 

Simuleringen har baserats på samma regionala transportscenarion som i avsnittet 

Råvarumarknad.   

Med dessa priser kan sedan en serie simuleringar genomföras där enbart 

transportkostnaden för glycerolleveransen varieras (se Tabell 4). 

Tabell 4 Påverkningsgrad beräkning glycerol 

Transportalternativ Avstånd(mil) Transportkostnad kr(kr/ton) Kapacitet(ton) Break even(år, kvartal) 

Lastbil Närregion 8345 (298) 28 0,26 

Lastbil 30 16150 (577) 28 0,5 

Godståg 15 3500 (60,5) 58 0,05 

Godståg 30 4500 (77,5) 58 0,07 
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5.2.4 Närproduktion samt globalproduktion 
I tidigare simuleringar har endast en produktionsförutsättning per simulering 

varierats. För att se hur en samverkan av produktionsförutsättningar påverkar 

lönsamheten har två extremfall valts ut. Ett fall som bygger på närproduktion av 

råvara och som baseras på följande alternativ av produktionsförutsättningar: 

 Uppvärmning – fjärrvärme 

 Råvarumarknad – lokal, 15 mils transport med godståg 

 Restprodukt – lokal avsättning, 15 mils transport med godståg samt ett 

10 procent lägre försäljningspris för att vara konkurrenskraftigt på den 

lokala marknaden.  

 

Det andra fallet bygger på att råvaran köps på en global marknad och baseras på 

följande alternativ av produktionsförutsättningar: 

 Uppvärmning – Dieselpanna eldad med egenproducerad biodiesel, 

biodieseln som förbränns i pannan prissätts enligt fossil diesel som i 

tidigare fall. 

 Råvarumarknad – Råvaran importeras från Australien via båtfrakt, priset 

sätts till 20 procent lägre än priset för den närodlad råvaran i 

närproduktionssimuleringen. 

 Restprodukt- glycerolen avsätts på en lokal marknad, med 15 mils 

lastbilstransport och försäljningspriset är ej modifierat från 

grundsimuleringen. 

 

Närproduktionssimuleringen ger en break even punkt första kvartalet år 2020. 

Den andra simuleringen som bygger på råvaruimport ger samma break even 

punkt. 
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6 Analys 
Analysen bygger på två fall, ett ekonomiskt där enbart kostnader ses som 

intressant samt ett andra fall då långsiktig hållbar utveckling prioriteras. Båda 

fallen bygger på tidigare information. 

6.1 Ekonomisk kvantitativ bedömning av biodiesel 
 

Uppvärmning 
Som resultaten i (uppvärmningstabellen) visar så har driftkostnaden för 

uppvärmning marginell inverkan på lönsamheten för biodieselproduktionen. I 

dagsläget skulle de fyra uppvärmningsalternativen vara likvärdiga ur en 

ekonomisk synpunkt. Detta beror på att energiflödena i biodieselanläggningen är 

små i jämförelse med huvudflödena råvara och biodiesel. Därmed medför en 

prisvariation på uppvärmningskostnaderna en relativt liten förändring på den 

totala lönsamheten. Alternativet att använda sig av fjärrvärme innebär höga 

installationskostnader jämfört med de övriga alternativen. Detta innebär att 

avbetalningstiden för fjärrvärmeinstallationen blir längre än för de övriga tre 

alternativen.  

 

I Figur 5-1 till Figur 5-4 kan utvecklingen av driftkostnaden för de olika 

uppvärmningsalternativen mellan år 2000-2008 ses. Elpriset som visas i Figur 

5-2 har stigit överlägset mest under den studerade åttaårsperioden, med närmare 

400 procent. Dieseloljan och biodieseln, som kan ses i Figur 5-3 och Figur 5-4, 

uppvisar en ökning på ungefär 100 procent. Fjärrvärmen har den lägsta 

prisökningen av de fyra undersökta uppvärmningsalternativen, den har ökat med 

40 procent under samma tidsperiod. Det är troligt att prisutvecklingen för de 

olika uppvärmningsalternativen kommer att fortsätta enligt de trender som kan 

ses i Figur 5-1 till Figur 5-4. Eftersom elalternativet är enklast och billigast att 

installera så kommer el att användas ur ett kortsiktigt perspektiv. 

 

Råvarumarknad 
Resultaten i Tabell 3 (transporttabell) visar att det skiljer 10 procent i 

produktionskostnad mellan det billigaste transportalternativet godståg och det 

dyraste alternativet sjöfrakt. En processindustri som biodiesel har ett stort behov 

av transporter för att kunna tillgodose sig de stora volymerna material som ska 

processeras, i det studerade fallet på Händelö är det som tidigare nämnt en årlig 

produktionsvolym på 5 miljoner liter biodiesel som är aktuell. Skillnaden i 

resultat mellan de tre olika transportsträckorna för lastbil: närregion, 15 mil och 

30 mil är betydande. Mellan fallen närregion och 30 mil skiljer det lite drygt 2,6 

procent i kostnader och mellan närregion och 15 mil skiljer det 2 procent i 

produktionskostnad. Resultaten pekar på att det är fördelaktigt att köpa råvaran i 

närregionen av biodieselanläggningen, förutsatt att priset på den närproducerade 

råvaran följer marknadspriset. Som den ekonomiska bedömningen av 

transporterna visar kommer logistiken att vara en viktig aspekt att ta hänsyn till. 
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Marknad 
Prissättningen på råvara och biodiesel kommer vara avgörande för 

biodieselanläggningens lönsamhet. Detta beror på att råvara och biodiesel är de 

överlägset största flödena och en liten prisvariation på någon av dem ger stora 

utslag på lönsamheten. 

 

Restprodukt 
Restprodukten kommer att ha liknande inverkan som råvarumarknaden se Tabell 

4. Det skulle kunna vara fördelaktigt att ha ett samarbete med Svensk Biogas 

kring glycerolen då det skulle säkra marknaden för båda parter.  
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6.2 Hållbarhetsprofil 
Ammenberg (2004) skriver att om ett företags produkter har bra 

miljöegenskaper och att företagets kunders miljömedvetenhet är hög så bör 

företaget satsa på en miljöinriktad marknadsföring och föra in miljöarbetet i 

varumärket. Detta stämmer väl överens med en biodieselproducent som verkar 

på en miljödriven marknad. För att skapa konkurrensfördelar kan ett 

miljöinriktat företag använda sig av en strategi som kallas för 

differentiering/profilering. Ammenberg (2004) skriver att strategin innebär att 

företaget utvecklar produkter med en bättre miljöprestanda och tar betalt för 

denna förbättring och använder den i sin marknadsföring.  

 

En differentiering som en biodieselanläggning kan satsa på är att utforma 

produktionen av biodiesel efter hållbara principer. För att den miljöinriktade 

marknadsföringen ska få genomslagskraft är det viktigt att varumärket som står 

bakom har en stark trovärdighet. En förbättrad miljöprestanda kan därmed sägas 

ha inverkan på den producerade biodieselns efterfrågan. Därför är 

hållbarhetsprofilen en viktig produktionsförutsättning att ta hänsyn till när 

lönsamheten för en biodieselanläggning ska undersökas. Vilka åtgärder som kan 

vidtagas för att stärka biodieselanläggningens hållbarhetsprofil beror på vilka 

möjligheter till samverkan som de närliggande industrierna erbjuder, därmed kan 

ett samband mellan valet av lokalisering och hållbarhetsprofil ses. 

 

Ett hållbart samhälle bygger på att så lite avfall som möjligt skapas. Ett steg mot 

att bedriva en mer hållbar produktion av biodiesel skulle vara genom att använda 

industriell symbios. Chertow beskriver en typ av industriell symbios som sker 

mellan lokala industrier som är relativt närliggande. Utgående från redan 

etablerade industrier i området identifieras och skapas symbioser mellan de olika 

industrierna. Chertow menar också att denna etablering av symbioser kan locka 

till sig andra industrier som skulle kunna tillgodogöra sig en restprodukt, eller 

hitta avsättning för någon av sina egna restprodukter via industriell symbios.  

 

Detta fallet beskriver situationen på Händelö idag. Det finns etablerade 

symbioser mellan E.ON och Agroetanol samt mellan Agroetanol och Svensk 

Biogas. En biodieselproducent skulle kunna vara lockad av att etablera sig i 

närheten av Svensk Biogas eftersom restprodukten, glycerol, från 

biodieselprocessen är ett värdefullt substrat för biogasanläggningen. Genom att 

ta hand om en restprodukt med ett lågt ekonomiskt värde och omvandla den till 

ett biobränsle menar Martin att biogas erbjuder en möjlighet till att öka både 

energiutbytet och värdet av restprodukten glycerol.  

 

Enligt Martin så beror verkningsgraden i en biobränsleindustri till stor del på 

vilket energisystem som försörjer produktionsprocesserna. Detta talar för att 

möjligheten att ansluta biodieselanläggning till ett fjärrvärmenät är viktig ur en 

hållbarhetssynpunkt. För en biodieselproduktion på Händelö skulle detta 

innebära en anslutning till E.ONs fjärrvärmenät som till största del drivs av 

förnyelsebart bränsle. Valet av energisystem styr därmed till viss del var en 

etablering av en biodieselanläggning kan ske. Om anläggningen är tänkt att 

värmas med fjärrvärme styrs valet av produktionsplats till var det lokala 

fjärrvärmenätet finns tillgängligt. 
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Kluster 
Chertow skriver att en eko-industriell park är en konkret realisering av 

kriterierna för industriell symbios inom ett industriområde. I en EIP söker 

enskilda industrier som är lokaliserade nära varandra samarbeten och utnyttjar 

möjligheten att skapa symbiosaktiviteter. Genom att samarbeta kan industrierna i 

en EIP sträva mot att uppnå en större gemensam lönsamhet som är större än 

summan av de individuella industriernas lönsamhet som de kan uppnå på egen 

hand. Om de symbiosaktiviteter som har tagits upp genomförs på Händelö finns 

det en möjlighet att utveckla en eko-industriell park uppbyggd kring ett 

biobränslekluster.  

 

Anchor tenanten i detta kluster skulle vara E.O.Ns kraftvärmeverk. Det finns en 

möjlighet till samverkan mellan en biodieselanläggning och Agroetanol som ej 

tagits upp eftersom den till stor del bygger på spekulationer. Spannmålet som 

används som råvara av Agroetanol innehåller små mängder fett, som tack vare 

Agroetanol stora flöden blir en betydande mängd som skulle kunna används som 

råvara för biodieselproduktion. Om denna samverkan etableras skulle 

biobränsleklustret stärkas ytterligare.   

 

De viktigaste anledningarna som motiverar företag till att samverka i symbios är 

enligt Chertow att det innebär ekonomiska fördelar för de inblandade företagen, 

t.ex. kan ett utbyte av biprodukter innebära minskade kostnader för 

avfallshantering för det företag som säljer biprodukten och även billigare råvara 

för det företag som köper biprodukten. Industriell symbios kan även innebära en 

trygghet för de företag som samverkar, då de kan teckna avtal med varandra om 

utbyten och därmed försäkra sig om tillgången på viktiga resurser för en längre 

tidsperiod. På Händelö skulle detta innebära att de tre biobränsleproducenterna 

skulle kunna samexistera och marknadsföra sig med en hållbarhetprofil och på 

så sätt bygga upp trovärdigheten för Händelös biobränslekluster. Genom denna 

miljömässiga marknadsföring kan respektive företag nå konkurrensfördelar. 

 

När företag inom samma bransch samlas i kluster kan detta enligt Porter få 

positiva effekter för de inblande företagen. Koncentrationen av personal och 

teknik inom samma bransch leder ofta till nya tekniker utvecklas och att 

tillgången på erfaren personal är god. På Händelö skulle ett biobränslekluster 

leda till en kompetenskoncentration. Vilket kan innebära en ökad 

innovationstakt och spridning av teknik inom området. 
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7 Generellt om lokalisering av biodiesel 
Presentation av en lista i neråtgående skala på de parametrar som har inverkan 

på lönsamheten av en biodiesleproduktion.  

 

Som analys i avsnitt 6.1 har visat finns det vissa produktionsförutsättningar som 

har en större inverkan än andra på en biodieselanläggnings lönsamhet, vilket 

även kommer att styra lokaliseringen i viss utsträckning. Det som styr valet av 

produktionsförutsättningar är den hållbara profil (trovärdighet) som försöker att 

skapas. Trovärdigheten som skapas ligger sedan till grund för marknaden. 

Marknaden är den viktigaste produktionsförutsättningen, sedan kommer 

transportmöjligheter och sist valet av uppvärming. Detta kan ses som en cirkel, 

biodieselmarknaden eftersträvar en  producent med hållbar profil (viktigt inom 

biobränsle), denna profil skapas genom valen av produktionsförutsättningar. 

 

 Marknad 

 Logistik  

o Hamn 

o Tåg 

o Lastbil 

 Uppvärmning 

o Fjärrvärme 

o El 

o Diesel 

o Egenproducerad biodiesel 
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8 Slutsatser 
Detta kapitel lyfter fram slutsatserna som har dragits utifrån analysen. 

Slutsatserna svarar mot den frågeställning som gavs i början av rapporten. 

 

De produktionsparametrar som påverkar lönsamheten är främst de större 

flödena, råvara och biodiesel. Priset på biodiesel kan påverkas av en hållbar 

profil. 

 

De flöden som erbjuder möjligheter till resursutbyten med en 

biodieselanläggning på Händelö är glycerol och fjärrvärme. Glycerolen säljs till 

Svensk Biogas och fjärrvärmen tas från E.ONs kraftvärmeverk. 

 

En hållbar profil skapas genom miljömedvetna beslut, dessa är inte de mest 

lösnamma på kort sikt men under en längre period kommer ett starkt varumärke 

kunna skapas. 

 

Inom denna bransch bör man se långsiktigt och skapa en hållbar profil. 

Branschen bygger på en miljödriven marknad vilket medför att 

biodieselproduktionen bör marknadsföras med miljöargument. Profilen 

(trovärdigheten) bygger på att produktionen utformas efter hållbara principer. 

 

Valet av lokalisering bör göras med fokus på att välja en plats som erbjuder de 

symbiosaktiviteter som har föreslagits. Därigenom kan en hållbar profil med hög 

trovärdighet skapas. 
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