
Kandidatexamensarbete 

KTH – Skolan för Industriell Teknik och Management 
Energiteknik EGI-2018

TRITA-ITM-EX 2018:436 

SE-100 44  STOCKHOLM 

Potential för biobränsle från svenska 

skogen 

Jakob Lundvall 

Maria Andersson Albin 



2 

Kandidatexamensarbete EGI-2018
TRITA-ITM-EX 2018:436

Potential för biobränsle från 
svenska skogen

Jakob Lundvall 

Maria Andersson Albin 

Approved 

2018-06-08 

Examiner 

Peter Hagström 

Supervisor 

Peter Hagström 

Commissioner Contact person 



 3 

Sammanfattning 

Sveriges inhemska transporter står idag för nästan en tredjedel av landets totala utsläpp av 

växthusgaser. För att kunna minska landets negativa klimat- och miljöpåverkan är en omställning 

till mer förnyelsebara drivmedelsalternativ inom transportsektorn helt nödvändig. För att skynda 

på utvecklingen har regeringen beslutat att införa en så kallad reduktionsprincip från 2018, vilket 

innebär att alla drivmedelsleverantörer blir skyldiga att minska sina utsläpp från fossila drivmedel 

med 40 procent till år 2030.  

Ett relativt nytt alternativ på biodrivmedelsmarknaden är ligninbaserade biodrivmedel, där lignin 

är en restprodukt som utvinns ur massa- och pappersindustrins tillverkningsprocesser. I tillägg till 

miljövinsterna kan ligninutvinningen bidra till en ökad lönsamhet hos massa- och pappersbruken, 

då steget där lignin annars förbränns är en vanlig flaskhals inom massatillverkningen.   

Detta projekt har till syfte att undersöka om storskaliga ligninuttag ur massa- och 

pappersindustrins tillverkningsprocesser är möjligt, samt kartlägga hur råvaruflödena från skogen 

påverkas av sådana uttag. En modell för ligninfiltration utifrån tre olika huvudscenarion för 

massaefterfrågan har tagits fram, där råvarubehovet för samtliga scenarion vid 5%, 15% 

respektive 25% ligninfiltration har studerats.  

De huvudsakliga slutsatserna utifrån arbetets resultat är att ligninutvinning ur pappers- och 

massaindustrins tillverkningsprocesser är både tekniskt och ekonomiskt genomförbart, dock 

endast för relativt småskaliga ligninvolymer. Råvarubehovet hos massa- och pappersindustrin 

kommer att öka med andelen lignin som utvinns, men ökningen kommer att kunna täckas av 

främst lågkvalitativa skogsråvaror, exempelvis GROT, då virket enbart kommer att användas som 

bränsle till förbränningsprocesserna.  
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Abstract 

Sweden's domestic transport system of today accounts for almost a third of the country's total 

greenhouse gas emissions. In order to reduce the country's negative climate and environmental 

impact, a shift to more renewable fuel alternatives in the transport sector is an absolute necessity. 

The Swedish government has decided to introduce a so-called reduction principle from 2018, 

which means that all fuel suppliers will be required to reduce their fossil fuel emissions by 40 

percent by 2030.  

A relatively new alternative to the biofuels market is lignin-based biofuels, where lignin is a 

residual product extracted from the manufacturing processes of the pulp and paper industry. In 

addition to the environmental benefits, lignin extraction can contribute to increased profitability 

of pulp and paper mills, as the step where lignin otherwise combusts is a common bottleneck in 

pulp production. 

This project aims at investigating whether large-scale lignin extraction from the pulp and paper 

industry's manufacturing processes is possible, as well as charting how the raw material flows 

from the forest are affected by such an extraction. A model for lignin removal based on three 

different main scenarios for mass demand has been developed, where the raw material demand 

for all scenarios at 5%, 15% and 25% lignin removal has been studied. 

The main conclusions from the work's results are that lignin extraction from the pulp and paper 

manufacturing industry is both technically and economically feasible, but only for relatively small-

scale lignin volumes. The raw material demand of the pulp and paper industry will increase with 

the share of lignin being removed, but the increase will be covered by mainly low-quality forest 

raw materials, as the material will only be used as fuel in the combustion processes. 
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Nomenklatur  

 

Symboler 

Tecken Benämning    Enhet 

c Specifikt bränslebehov  [MWh/t] 

η Verkningsgrad   [MWh/MWh] 

D Efterfrågan   [mn t/år] 

µ Viktdel    [sortlös] 

φ Förändring, procent  [sortlös] 

ρ Specifikt råvarubehov  [m3/t] 

 

 

Förkortningar 

GROT  Grenar och toppar 

PFE  Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri 

m3fub  Fastkubikmeter under bark 

m3fob  Fastkubikmeter obarkat 

m3sk  Skogskubikmeter 

LF  Ligninfiltration 

LN  Lignin 

MT  Mottryckskraft 

ÅG  Ånggenerering 

ÅB  Ånga förbrukning 

DB  Direkt bruk 

EF  Elenergiförbrukning 
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1. Introduktion 

Sveriges transportsystem är idag en stor bidragande faktor till vårt lands totala miljöpåverkan. 

Inrikes transporter står enligt naturvårdverket för nästan en tredjedel av landets totala utsläpp av 

växthusgaser (Naturvårdsverket, 2018). Sett till energiförbrukning svarar bensin- och dieseldrivna 

fordon för 65 TWh årligen (Energimyndigheten, 2018). Följderna av utsläppen är utöver bidrag 

till växthuseffekten även försurning av skog och sjöar samt övergödning på grund av höga halter 

av kväve och fosfor. För att Sverige på sikt ska kunna minska påverkan på klimat och miljö är 

därför en omställning inom transportsystemet en nödvändighet. Regeringen inför från och med 

2018 en så kallad reduktionsprincip som gör alla drivmedelsleverantörer skyldiga att fram till 2030 

minska utsläppen från diesel och bensin med 40 procent. För att nå de målen börjar nu flertalet 

aktörer intressera sig för biodrivmedel producerat av lignin, en restprodukt från massaindustrin. 

Lignin anses kunna bilda en stark värdekedja som både ökar lönsamheten för papper- och 

massaindustrin samtidigt som det kan få en nyckelroll i Sveriges framtida transportsystem.  

1.1 Problemformulering och mål 

Denna rapport behandlar en huvudsaklig frågeställning; Är ett storskaligt ligninuttag från den 

svenska mass- och pappersindustrins tillverkningsprocesser möjligt? Frågeställningen syftar till att 

besvara både hur mycket lignin det är möjligt att utvinna såväl som vilka tekniska begränsningar 

det finns inom industrin. Syftet med projektet är att genom en kartläggning av dagens användning 

av biomassa studera hur omställningen till en ökad användning av biodrivmedel från lignin 

påverkar skogsindustrins råvaruflöden.   

1.2 Metod 

Denna rapport har tagits fram genom en omfattande litteraturstudie inom området. Material från 

tidigare studier och rapporter, myndigheter samt nyhetsartiklar har använts.  

Utifrån antagningar och uppskattningar av det material som använts i litteraturstudien har en 

modell för hur råvaruflödena från den svenska skogen kan komma att påverkas vid ligninuttag ur 

massa- och pappersindustrins tillverkningsprocesser tagits fram.  

I arbetet har följande antaganden för både skogen, massa- och pappersindustrin såväl som för 

marknaden antagits;  

• Ökade uttag av skogsråvara är möjliga utan ekologisk påverkan på skogen 

• Uttag av skogsråvara genomförs oavsett transportavstånd eller ekonomisk lönsamhet 

• Statiskt uttag av biomassa antas, ingen hänsyn har tagits till plötsliga förändringar till följd av 

stormar eller skifte mellan hög-/lågkonjunktur  

• Globalt konjunkturläge anses vara statiskt och därmed jämnt i efterfrågan av import-/ 

exportvaror  

• Ingen hänsyn har tagits till eventuellt förändrad internationell konkurrens för varken lignin- eller 

massaproduktion i framtiden  

• Linjär projicering för framtida utveckling antas vara möjlig trots omställningar och 

energieffektiviseringar inom industrin 

• Konkurrensen om skogsråvaror från andra inhemska industrier, exempelvis ökad användning av 

GROT för kraft- och värmeproduktion, har inte studerats utan råvarutillgången antas följa dagens 

fördelning 
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• Efterfrågan på andra typer av hållbara drivmedel för bilar, exempelvis el eller etanol, har inte 

studerats och anses därför inte påverka marknadens efterfrågan på ligninbaserat biodrivmedel i 

framtiden 

Arbetet har i stora drag tagit vid där rapporten ”Råvaruströmmar från skogen – tillgång och samband” 

avslutades, samt resultat och slutsatser diskuteras och jämförs med resultaten i rapporten 

”Bioenergi från skog och skogsindustri”, som behandlar en liknande frågeställning. Båda rapporterna 

presenteras kortfattat nedan;  

IVL Svenska Miljöinstitutet har genom rapporten ”Råvaruströmmar från skogen – tillgång och 

samband” från år 2015 kartlagt hur råvaruströmmarna för svensk skogsbiomassa ser ut idag. 

Rapportens övergripande syfte var att studera om den svenska skogen på ett ekonomiskt och 

ekologiskt hållbart sätt kommer kunna tillgodose en ökad efterfrågan på skogsråvaror vid 

övergången till en biobaserad ekonomi år 2050. Rapporten har inte studerat ligninuttag från 

massa- och pappersindustrin som potentiell råvara för biodrivmedel samt dess påverkan på 

råvaruflödena från skogen (Staffas, et al., 2015).  

Pöyry Management Consulting AB tog på uppdrag av Skogsindustrierna fram rapporten ”Bioenergi 

från skog och skogsindustri” år 2016. Det övergripande målet för rapporten var att studera dagens 

faktiska användning av biomassa från den svenska skogen samt prognostisera utvecklingen fram 

till år 2050. Rapporten har utgått från två olika huvudscenarion. Ett basscenario som grundar sig i 

dagens användning av biomassa, samt ett möjligt framtidsscenario utifrån bedömningar av den 

biologiska samt tekniska utvecklingspotentialen för energi från skog och skogsindustri. I båda 

scenariona har ligninuttag från massatillverkningen använts samt möjligheten att använda GROT 

som ersättningsbränsle till processerna diskuterats (Pöyry Management Consulting AB, 2016).  
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2. Biomassa från skogen 

Skogen är den största källan till biomassa i Sverige och ger upphov till ett flertal olika 

produktströmmar. De största industrierna med skog som råvara är sågverksindustrin, pappers- 

och massaindustrin samt kraftvärmeverk. Sågverksindustrin har högst kvalitetskrav på råvaran 

och även högst värde på slutprodukten. Papper- och massaindustrin använder i stor utsträckning 

det virke som inte lämpar sig för sågade varor. GROT används idag i stor utsträckning i 

kraftvärmeverk som bränsle (Staffas, et al., 2015).  

2.1 Rundved 

Rundved, även kallat rundvirke, avser kvistade, kapade och eventuellt barkade men i övrigt 

obehandlade stamdelar. Majoriteten av all rundved förädlas vidare av skogsindustrin, men 

rundved av främst lägre kvalitet kan även användas direkt till stolpar eller pålar. En liten andel 

rundved eldas som bränsle i exempelvis kraftvärmeverk.  

Skogsindustrin svarade för 91% av Sveriges totala användning av rundved år 2013 (Fridh & 

Christiansen, 2015). 

Vid förädlingsprocesserna skapas biprodukter som kan användas som råvara för andra industrier. 

För ett genomsnittligt sågverk uppstår följande strömmar (Staffas, et al., 2015);  

• Sågad trävara, ca 50 % av rundvirket. 

• Sågspån, ca 20% av rundvirket. Används främst till pellets. 

• Kutterspån, ca 1 ton/10m3 sågad trävara. Används huvudsakligen i kraft- och 

värmeproduktion.  

• Bark, ca 10% av rundvirket, om det levereras obarkat. Används som biobränsle i kraftverk 

och sågverk.  

• Flis, ca 20 % av rundvirket. Används i massa- och pappersindustrin. 

 

2.2 GROT 

GROT är en förkortning av GRenar Och Toppar och avser det spill som uppstår efter att 

trädstammen apterats. GROT-mängden varierar stort med beståndens volym, geografiska 

placering, trädslag samt formen på trädkronan. Vid slutavverkning är uttaget av GROT ofta 

betydligt större än vid gallring, aptering av gran genererar generellt större volymer GROT än 

aptering av tall. Skogsstyrelsen rekommenderar att minst 20 % av GROT-uttaget lämnas kvar i 

skogen, vilket i praktiken inte är något problem då ris ofta lämnas kvar i körspår, längs kanter och 

i fuktigare partier för att marken ska hålla bättre (Schelin, 2006). 

Kvaliteten på GROT varierar kraftigt, därför finns det, till skillnad mot för andra 

virkeskategorier, ingen gemensam prislista för GROT-sortimentet. Hela uttaget av GROT flisas 

och används i dagsläget främst som bränsle vid förbränning för produktion av el och värme. 2014 

togs 30% av all GROT som uppstod vid avverkningen ut, vilket motsvarade 5 miljoner m3fob, 

2190 kton eller 9,7TWh (Staffas, et al., 2015). 

2.3 Stubbar 

Uttag av stubbar är en relativt ny och oprövad metod för att kunna ta tillvara större mängd 

biomassa från skogen. Dagens uttag av stubbar i Sverige är mycket begränsat och sker främst 

som försöksverksamhet. Stubbuttag för energiproduktion har stor potential och intresset för 
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metoden ökade kraftigt under åren 2005-2010 till följd av samhällets ökade efterfrågan på 

biobränslen. Åren 2010-2015 skedde dock en kraftig minskning av stubbuttag till följd av ett 

beslut från Svenska FSC i maj 2011 gällande att stubbskörd endast får bedrivas i liten skala och 

främst som försöksverksamhet (Stendahl & Drott, 2016). Beslutet grundar sig i att Svenska FSC 

anser stubbskörd vara en ny metod med stora kunskapsluckor om dess påverkan på skog och 

miljö (Svenska FSC, 2011).   

2.4 Lignin 

Lignin är ett samlingsnamn för komplexa makromolekyler av en kraftigt förgrenad och amorf 

struktur, vilket innebär att makromolekylens atomer saknar en ordnad position. Lignin är den 

vanligast förekommande naturliga aromatiska polymeren i naturen (Fang & Smith, 2016). 

I cellväggarna fungerar lignin som det ”klister” som binder samman cellulosa och hemicellulosa 

för att ge växten dess mekaniska styrka. Ligninets hydrofoba egenskaper bidrar även till att 

skydda cellväggen mot mikrobiell nedbrytning (Vanholme , et al., 2008). 

Barrved består till 30-35% av lignin (Staffas, et al., 2015). 

Lignin från massaindustrin återfinns i kokluten, där ämnet uppvisar olika kemiska egenskaper 

beroende på om det utvunnits genom sulfit- eller sulfatprocessen. Majoriteten av Sveriges 

massaproduktion sker idag genom sulfatprocessen, där ligninet tillsammans med hemicellulosan 

är en restprodukt som framförallt återanvänds som bränsle för att driva de interna 

tillverkningsprocesserna. Brukens interna behov av lignin som energiråvara medför därför att det 

i dagsläget inte finns utrymme för storskaliga uttag av rent lignin från massaindustrin. Det ökade 

intresset för lignin som råvara inom både energi- och kemikaliebranschen i kombination med 

pågående energieffektiviseringar inom massa- och pappersindustrin förväntas dock medföra att 

en allt större andel lignin inom en snar framtid kommer kunna tas ut utan att påverka brukens 

interna processer (Staffas, et al., 2015). 

Värmevärdet för lignin är 6 000 MWh/ton rent lignin (Energimyndigheten, 2017).  

Bulkdensiteten för lignin med en fukthalt på 30-40% är 500-600 kg/m3 respektive 630-720 kg/m3 

för torrt ligninpulver (Backlund & Nordström, 2014). 

2.5 Cellulosa 

Cellulosa är naturens vanligaste organiska substans då den utgör huvudkomponenten i växters 

cellväggar. Cellulosa är en homopolymer som består av mycket långa kedjor uppbyggda av 

glukosenheter, i storleksordningen 7 000-15 000 enheter. Cellulosa är ogrenad och bygger genom 

vätebindningar starka och regelbundna strukturer (Chuan-Fu Liu, 2010). 

Barrved består till 40-50% av cellulosa (Staffas, et al., 2015). 

Färska cellulosafibrer är huvudråvara vid framställningen av massa. Den barkfria cellulosaflisen 

återfinns i stockens yttre delar, vilket medför att sågverkens förmåga att kunna leverera 

kontinuerliga samt stora flöden av högkvalitativ färskråvara uppskattas av pappers- och 

massaindustrin (SDC, 2014).  

2.6 Hemicellulosa 

Hemicellulosa är den näst vanligaste biopolymeren i växtriket, efter cellulosa. Hemicellulosa 

skiljer sig från cellulosa genom att vara en sampolymer, som förutom glukosenheter även kan 

innehålla xylos, mannos, galaktos och arabinos i olika mängder, beroende på källan. 
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Hemicellulosakedjorna är betydligt kortare än cellulosakedjorna, i storleksordningen 500-3000 

enheter (Jun-Li Ren, 2010). 

Barrved består till 20-25% av hemicellulosa (Staffas, et al., 2015).  

3. Råvaruflöden 

Sedan 1985 har Virkesmätningsutveckling, en avdelning inom Skogsnäringens informationsnav, 

genomfört regelbundna virkesmätningar på uppdrag av skogsorganisationer. Informationen 

publiceras med jämna mellanrum i ”Skogsindustrins Virkesförbrukning samt Produktion av 

Skogsprodukter” där råvaruflöden från skogen redovisas för olika användningsområden. 

Statistiken bygger på information från branschen som lämnas frivilligt från samtliga företag inom 

skogsnäringen med en produktion över 1000 m3 sågad vara (Virkesmätningsutveckling, 2017). 

Dagens råvaruflöden från skogen illustreras tillsammans med möjliga framtida råvaruströmmar i 

en översiktsbild i Figur 1. Dagens råvaruströmmar är markerade med fyllda pilar, möjliga 

framtida flöden representeras av streckade pilar. Data är hämtad från ”Skogsindustrins 

Virkesförbrukning samt Produktion av Skogsprodukter 2012-2016” (Virkesmätningsutveckling, 

2017) samt från ”Råvaruströmmar från skogen – tillgång och samband” (Staffas, et al., 2015). För 

alla sortiment används 2016 års data förutom för GROT där data från 2014 använts. Alla värden 

är angivna i mn m3fub, miljoner fastkubikmeter under bark, där inget annat angetts. För * avses 

mn ton samt för ** avses mn m3fob, miljoner fastkubikmeter obarkat. För omräkning mellan 

bruttoavverkning, nettoavverkning och rundvirke används allmänt vedertagna omräkningstal från 

skogsstyrelsen (Virkesmätningsutveckling, 2017). 

 

Figur 1. Översiktsbild som visar dagens, samt potentiella framtida, råvaruflöden för biomassa från svenska skogar.  
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Massaindustrin använder utöver rundvirke direkt från skogen även stora mängder sågverksflis, en 

restprodukt från sågverksindustrin. Flis importeras också till massabruk i Sverige från utlandet. 

Sågverksindustrin är därför både en konkurrent om råvara men ger samtidigt upphov till billig 

biomassa i form av flis. Kraftvärmeverk använder idag till största del GROT som bränsle och 

konkurrerar därmed inte nämnvärt med övriga industrier om råvara. Skulle massaindustrin i 

framtiden använda en större andel GROT för direkt bruk som bränsle till processer skulle 

flödena påverka även kraftvärmeverkens bränsletillgång.  

3.1 Skogsbestånd 

Virkesförråden används som mått för skogsbeståndet, den mängd virke som finns uppbunden i 

skogar. Balansen mellan avverkning och tillväxt avgör förändringen på virkesförråden över tid. 

Sedan 20-talet har virkesförråden i Sverige fördubblats och fortsätter idag att öka. Historiskt sätt 

har utvecklingen drivits av att äldre skog med ett lågt virkesförråd har avverkats och ersätts av 

yngre skog. Idag sker största delen av ökningen av virkesförråden på mark som är undantagen 

från skogsbruk. Andelen mark som är skyddad genom olika typer av naturvårdskydd påverkar 

både virkesförråden och på sikt skogens genomsnittliga bonitet, markens förmåga att producera 

virke (Skogsstyrelsen, 2014). Virkesförråden kommer över tid öka även vid en avverkning på 110 

% av dagens volymer, Figur 2 (Claesson, et al., 2015).  

 

Figur 2. Virkesförråd år 2010 – 2110 (Claesson, et al., 2015) 

3.2 Tillväxt i skogen 

Av Sveriges totala landareal täcks 57 procent, eller 23,2 miljoner hektar av produktiv skog. 

Skogen har det senaste århundrandet ökat mycket i volym. Tillväxten är cirka 116 miljoner m3sk 

på den aktiva produktiva skogsmarken. Medelboniteten för hela landet är 5,3 m3sk per hektar 

men skiljer sig mycket åt över landet (Skogsstyrelsen, 2014).  

3.3 Geografiska skillnader 

Skogsbruket skiljer sig stort över landet, Tabell 1. I norra Sverige finns de största områdena med 

skog medans betydligt mindre andel av den svenska skogen finns i södra halvan (SLU, 2017). 

Skogsmarken i Sverige är enligt skogsvårdslagen uppdelad i tre grupper. Produktiv skogsmark 

täcker 23,6 miljoner hektar, improduktiv skogsmark täcker 4,7 miljoner hektar medan träd- och 
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buskmark täcker 2,4 miljoner hektar. Produktiv skogsmark klassificeras som ”skogsmark som 

enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per 

hektar och år” (Skogsstyrelsen, 2017).  

Tabell 1. Fördelning av skogsmark i landet (Skogsstyrelsen, 2014). 

 

Andelen produktiv skogsmark är högre längre söderut, men norra Norrland är trots det landets 

största skogstillgång sett till yta. Produktionsförmågan skiljer sig också åt avsevärt över landet, 

Tabell 2. I norra Norrland är medelboniteten 3,1 m3sk/ha, år. Götaland är den landsdel med 

högst medelbonitet, 8,8 m3sk/ha, år (Skogsstyrelsen, 2014).  

Tabell 2. Bonitet över landet 

 

 

 

 

 

Anledningen till skillnaderna i skogsbrukets produktivitet är att klimatet inte är det samma över 

hela landet. Förutsättningarna för skogen skiljer sig åt vilket även påverkar vilken typ av skog som 

växer bäst. I södra Sverige växer exempelvis betydligt mer lövskog än i norra delen av landet. 

Tillgängligheten till skogen följer av faktorer som till exempel topografi, infrastruktur påverkar 

också i vilken mån skogen kan användas och till vilka ändamål. Ju längre transporter som krävs, 

desto högre krav ställs på lönsamhet för en viss skogsprodukt. Det innebär att vissa produkter 

som är mindre lönsamma, exempelvis GROT, kräver ett kortare transportavstånd för att vara 

intressant för marknaden (Staffas, et al., 2015). 

4. Pappers- och massaindustrin 

Massa- och pappersindustrin producerar varje år ca 12 miljoner ton massa i landets massabruk. 

De största kategorierna av produkter är tidningspapper, trähaltigt tryckpapper, träfritt 

tryckpapper, förpackningspapper, kartong för packning och wellpapp (Skogsstyrelsen, 2014). 

Råvaran är huvudsakligen den ved som inte lämpade sig för sågning, gallringsved samt flisrester 

från sågverksindustrin. Massa produceras genom antingen kemiska processer där cellulosan 

avskiljs från ligninet och hemicellulosan, alternativt genom en mekanisk process där veden mals 

Landsdel Produktiv skogsmark 

(1000 ha) 

Improduktiv 

skogsmark (1000 ha) 

Summa 

(1000 ha) 

Norra Norrland 7193 2568 9761 

Södra Norrland 5936 1078 7014 

Svealand 5405 629 6034 

Götaland 5078 376 5454 

Summa 23612 4651 2863 

Landsdel Medelbonitet 

(m3sk/ha) 

Norra Norrland 3.1 

Södra Norrland 4.3 

Svealand 6.3 

Götaland 8.8 
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till massa utan att skilja de olika ämnena åt. Olika tillverkningsprocesser ger inte bara upphov till 

olika produkter utan skapar även olika flöden av restprodukter (Staffas, et al., 2015).  

4.1 Sulfatprocessen 

Den vanligaste processen för massaproduktion är sulfatprocessen där veden kokas under tryck 

tillsammans med en alkalisk lut. Luten består av natriumhydroxid och sulfiter. Namnet till trots 

återfinns sulfat idag endast som förorening i kokluten (Skogen, 2018).  

Det är ur sulfatprocessen ett framtida storskaligt uttag av lignin skulle vara möjligt. En stor 

drivkraft för bruken att ställa om till separering av lignin är att belastningen på returlutspannorna 

minskar, vilka är en vanlig flaskhals som begränsar produktionskapaciteten (Backlund & 

Nordström, 2014). 

Ligninet, som återfinns i svartluten, används idag som bränsle för att driva de interna 

processerna. Utan att tillsätta annat bränsle för att driva returlutspannan har tester visat att upp 

till ca 30% av ligninet kan separeras ut innan pannans funktion påverkas negativt av ojämn eller 

utebliven överhettning (Vakkilainen & Välimäki, 2009). 

Strömmar från sulfatprocessen (Staffas, et al., 2015); 

• Massa, cirka 60 procent av inkommande veden 

• Bark, cirka 10 procent av inkommande veden 

• Svartlut, 1,7 ton/ton massa 

o Lignin, 30-35 procent av inkommande veden 

o Hemicellulosa, 20-25 procent av inkommande veden 

• Tallolja, 35 kg/ton massa 

• Metanolkondensat, 10 kg/ton massa 

• Terpentin, cirka 3-5 kg/ton massa 

4.2 Sulfitprocessen 

Sulfitprocessen utvecklades under 1860-talet i USA och används för framställning av kemisk 

pappersmassa från flisad granved. Massan produceras genom att vedflis kokas under tryck i en 

vattenlösning med koksyra av svaveldioxid och sulfit. Metoden har under senare tid använts i allt 

mindre omfattning (Skogen, 2018). 

Strömmar från sulfitprocessen (Staffas, et al., 2015); 

• Massa, cirka 60 procent av inkommande veden 

• Bark, cirka 10 procent av inkommande veden 

• Koklut – så kallad rödlut eller brunlut 

o Lignosulfonat, vilket är lignin i en annan form 

4.3 Mekanisk massaprocess 

Mekanisk massa erbjuder ett högt utbyte av massa men har samtidigt ett stort energibehov. 

Mekanisk massa är relativt svag jämfört med massa framtagen genom andra processer och 

används därför främst till tidningspapper, journalpapper, vissa typer av kartong samt mjukpapper 

(Skogsindustrierna, 2018). 
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4.4 Energiförbrukning för pappers- och massaproduktion 

Massaproduktion kan delas upp i tvåhuvudkategorier, avsalumassa som torkas och säljs vidare till 

pappersindustri för vidare förädling, samt pumpmassa som utan att först torkas direkt förädlas i 

bruk med integrerad papperstillverkning. Beroende på vilken massatyp som produceras redovisas 

energiförbrukningen för bruket på olika sätt. För bruk som tillverkar avsalumassa redovisas 

samtliga steg i produktionen, från intag av vedråvara till balning av torkad massa. För pumpmassa 

i bruk med integrerad pappersframställning redovisas energiförbrukningen från intag av 

vedråvara till lagring av massa i massalagringstornet, vilket är det sista steget innan 

papperstillverkningen inleds (Wiberg & Forslund, 2012).  

En schematisk översiktsbild för bränsle- och energiförbrukningen i en genomsnittlig anläggning 

visas i Figur 3. De markerade gränserna i figuren avser olika sätt att mäta och redovisa 

förbrukningen. Gräns A visar den externa bränsleförbrukningen, gräns B den totala 

bränsleåtgången, dvs. tillförseln av både internt och externt bränsle. Gräns C markerar den totala 

elenergiförbrukningen, dvs. både internt producerad el genom mottryckskraft och köpt elkraft 

från nätet. Gräns D avser enbart den externt levererade elkraften från nätet. 

 

Figur 3. Schematisk översiktsbild över de olika gränserna för att redovisa bränsle- och energiåtgången för papper- och massaproduktion. Bildkälla: 
(Wiberg & Forslund, 2012) 

Sedan 1973 har skogsindustriernas miljö- och energikommitté genomfört regelbundna 

kartläggningar av energianvändningen i Sveriges massa- och pappersindustri. 

Energiförbrukningen redovisas både för absoluta belopp samt specifika värden, 

energiförbrukning per producerad ton massa. I Tabell 3 redovisas specifika bränslebehov för 

massaindustrin som helhet från år 2011. 
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Tabell 3. Specifik bränsleförbrukning, massa- och pappersindustrin (Lidqvist, 2012) 

    2011 

    Massa- och papper totalt 

Produktion,  1000 ton          11 322     

Bränsleförbrukning, exkl mottryckskraft   

totalt kWh/ton             2 585     

För direkt bruk     

Externt, olja kWh/ton                  49     

Externt, annat kWh/ton                  69     

Externt, gasol kWh/ton                  42     

Internt kWh/ton                  26     

Totalt kWh/ton                187     

För ånggenerering     

Externt, olja kWh/ton                  95     

Externt, annat kWh/ton                331     

Internt kWh/ton             1 972     

Totalt kWh/ton             2 398     

Bränslebehov för mottryckskraft   

Totalt kWh/ton                307     

Externt, olja kWh/ton                  12     

Externt, annat kWh/ton                137     

 Internt kWh/ton                158     

Elenergiförbrukning     

Mottryckskraft kWh/ton                262     

Köpt kraft kWh/ton             1 302     

Totalt kWh/ton             1 563     

 

Vid ligninuttag från massa- och pappersindustrin påverkas energibalansen då ligninet, som har ett 

högt värmevärde om 26 MJ/kg, filtreras bort från svartluten innan den bränns i svartlutspannan 

för ånggenerering. Processen att filtrera kräver energi för att drivas, vilket ökar ångbehovet i 

massabruket. Förändringarna för ångbehov samt ånggenerering vid 25% filtrering av ligninet i 

svartluten finns sammanställt i Tabell 4. Energibehovet samt förlusten av ånga från 

svartlutspannan påverkas linjärt med ligninfiltrationen (Moshkelani, et al., 2011).  

Tabell 4. Förändring av ånggenerering och ångkraftsbehov vid ligninfiltration 

 25 procent ligninfiltration 

(µLN=25%) 

Ånggenerering, förändring -2,9 % 

Ångbehov, förändring 2,9 % 
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4.5 Energieffektiviseringar inom papper- och massaindustrin 

Sveriges papper- och massaindustri svarar tillsammans för nästan hälften av den inhemska 

industrins totala energianvändning och närmare 40 % av den totala elförbrukningen. Under 2016 

motsvarade papper- och massaindustrins förbrukning i absoluta tal en energianvändning på 72,7 

TWh samt en elförbrukning på 19,9 TWh (Energimyndigheten, 2018).   

Kostnaden för energi är betydande för lönsamheten i papper- och massaindustrin, vilket medför 

att industrin ständigt arbetar med energieffektiviseringar samt strävar efter en optimal 

energianvändning. Utöver branschens interna drivkrafter för ökad lönsamhet genom 

effektiviseringar har så gott som samtliga papper- och massabruk deltagit i Programmet för 

energieffektivisering i energiintensiv industri (framåt kallat PFE) (Wiberg & Forslund, 2012).  

PFE var ett frivilligt statligt finansierat program som inleddes 2005 med syftet att bidra till en 

ökad effektiviseringen av energianvändningen hos de deltagande företagen. PFE innebar en 

skattereduktion om 0,5 öre/kWh för elanvändningen i tillverkningsprocesserna om företagen 

uppfyllde de krav för effektiviseringar som ingick i programmet. Programmet startades till följd 

av lagen om energieffektivisering i industrin från 2004 (2004:1196) som sedermera upphävdes 

under 2012 (SFS 2012:686). Upphävningen innebar att inga nya företag kunde anmäla sig till det 

femåriga programmet efter 2012 (Energimyndigheten, 2014).  

Mellan 2007-2011 minskade den totala elförbrukningen inom papper- och massaindustrin med 

1,32 TWh eller 5,8%. Minskningen grundar sig i en kombination av effektiviseringar och lägre 

produktionsvolymer under 2011 till följd av en övergång från hög- till lågkonjunktur.  

Under samma period, 2007-2011, ökade även den interna elproduktionen genom mottryckskraft 

med drygt 8%, vilket kan sättas i relation till en total ökning av intern elproduktion på 40% eller 

1,6 TWh mellan 2000-2011. Den kraftiga ökningen av egen elproduktion är ett resultat av att 

industrin under 2000-talet har genomfört stora satsningar på både ökad turbinkapacitet samt en 

utbyggnad av biobränslekapaciteten, där intäkter från det elcertifikatsystem som initierades 2003 

varit ett tydligt incitament för utvecklingen (Wiberg & Forslund, 2012).  

Energiutvecklingsnämnden beslutade 2014 att avsätta 110 miljoner kronor till ett nytt program 

riktat specifikt till papper- och massaindustrin för ytterligare effektiviseringar. Programmet Massa- 

och pappersindustrins energianvändning – forskning och utveckling ska pågå från 1 januari 2015 till 31 

december 2019 och har som övergripande mål att främja energieffektiviseringar genom 

utveckling och tillämpning av nya processer, metoder och verktyg (Energimyndigheten, 2015).     

Skogsindustriernas Miljö- och Energikommittés ordförande Göran Lindqvist uttryckte sin syn på 

massa- och pappersindustrins framtida utveckling i förordet till Wiberg och Forslunds rapport 

”Energiförbrukning i massa- och pappersindustrin 2011” enligt citat;   

”Målsättningen är klar: De svenska anläggningarna ska till år 2020 vara 15% energieffektivare, och producera 

2 TWh mer el genom mottryckskraft jämfört med år 2007.” (Wiberg & Forslund, 2012) 

Det nya programmet i kombination med Göran Lidqvists ord från 2012 om framtiden antyder att 

papper- och massaindustrin kommer fortsätta det pågående arbetet för ytterligare 

energieffektiviseringar. 
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5. Modellering  

Råvaruflöden är kartlagda baserat på litteraturstudien från bruttoavverkning till producerad 

massa. Massaindustrin är modellerad med en linjär modell som utifrån efterfrågan på massa samt 

andel ligninfiltration beräknar totala efterfrågan på virke till industrin. Ökning i virkesmängdel 

kan tillgodoses med GROT samt stubbar och/eller annan brännved för förbränning. Resultatet 

från modellen jämförs med undersökt litteratur för att undersöka om bränsleuttaget är realistiskt 

inom en nära framtid samt ekonomiskt och ekologiskt hållbart.  

Papper- och massaindustrin har modellerats med utgångspunkt i en linjär modell baserad på 

historisk energianvändning. Specifik energianvändning beräknas uppdelat i olika 

användningsområden samt bränslesort. För beräkning av energibalans vid ligninuttag används 

data från Tabell 4 (Moshkelani, et al., 2011).  

Direktbruk av bränsle i processer har legat relativt stabilt det senaste årtiondet. Modellen utgår 

helt från historiska data utan processförändringar. Beräkningar för massaindustrins användning 

av bränslen för direkt bruk redovisas i Tabell 5. Vid ligninfiltration påverkas inte processernas 

direkta användning om inte producenten ökar tillverkningsvolymerna (Moshkelani, et al., 2011). 

Tabell 5. Direkt bruk av bränsle i tillverkningsprocesser. 

För direkt bruk Energityp Formel  

 Externt, olja c𝑜𝑙𝑗𝑎,   𝐷𝐵 × 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (1) 

 Externt, annat c𝑎𝑛𝑛𝑎𝑡,   𝐷𝐵 × 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (2) 

 Externt, gasol c𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙,   𝐷𝐵 × 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (3) 

 Internt c𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑡,   𝐷𝐵 × 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (4) 

 Totalt 

∑(𝑖)

4

𝑖=1

 

(5) 

 

Då ligninet filtreras bort från returluten minskar effekten i returlutspannan då lignin är ett av de 

mest energitäta ämnena i returlutarna (Wallmo, 2009). Returluten eller svartluten får på så sätt ett 

lägre värmevärde (Moshkelani, et al., 2011). Beräkningar för massaindustrins ånggenerering 

redovisas i Tabell 6. Det totala ångbehovet (8) ökar vid 25 procent ligninfiltration med 2,9 

procent på den andelen av produktionen av massa som sker med sulfatprocessen. Andelen 

sulfatmassa har antagits att för framtiden förbli densamma som för år 2016, 68 procent av totala 

produktionen från industrin (Virkesmätningsutveckling, 2017). 
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Tabell 6. Bränsleförbrukning för ångproduktion 

För ånggenerering Energityp Formel  

 Externt, olja c𝑜𝑙𝑗𝑎,   Å𝐺 × 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (6) 

 Externt, annat c𝑎𝑛𝑛𝑎𝑡,   Å𝐺 × 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (7) 

 Totalt c𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡,   Å𝐺 × 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 + c𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡,   Å𝐺 ×

𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎  × µ𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎  (1 + µ𝐿𝐹 ×

φÅ𝐺,   𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑡)  

(8) 

 Varav Internt 

(8) − ∑(𝑖)

7

𝑖=6

 

(9) 

 

I dagens massaindustri är användningen av mottryckskraft vanligt för att ta tillvara på 

energiöverskotten från ånggenereringen. Mellan 2003 och 2011 gjordes stora investeringar i nya 

turbiner och generatorer till följd av införandet av elcertifikat (Lidqvist, 2012). Lönsamheten är 

starkt kopplad till utnyttjandegraden av turbinen. Då modellen syftar till att spegla en nära framtid 

görs ett antagande att industrin framöver av lönsamhetsskäl kommer vilja använda generatorerna 

till samma utnyttjandegrad som idag. Modellen utgår därför från samma specifika bränslebehov 

för mottryckskraften per ton producerad massa som tidigare, men med en omstrukturering av var 

bränslet kommer ifrån. Då ångbehovet ökar och värmevärdet för returlutar minskar i takt med 

ökad ligninfiltration måste större andel av energi för mottryckskraft komma från externa källor, 

likt GROT stubbar eller bark. Beräkningar för bränslebehoven för mottryckskraft redovisas i 

Tabell 7. 

 

Tabell 7. Bränsleförbrukning för mottryckskraft 

Bränslebehov för 

mottryckskraft 

Energityp Formel  

 Totalt c𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡,   𝑀𝑇 × 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (10) 

 Externt, 

olja 

c𝑜𝑙𝑗𝑎,   𝑀𝑇 × 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (11) 

 Internt c𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑡,   𝑀𝑇 × 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 − ((8)

− c𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡,   Å𝐺 × 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 

(12) 

 Externt, 

annat 

(10) − (11) + (12) (13) 

 

Elenergin i massaindustrin kommer från två olika källor, delvis intern generering genom 

mottryckskraft samt elenergi från elnätet (Lidqvist, 2012). Mottryckskraften beräknas från den 

totala bränsleförbrukningen för mottryckskraft samt historiska uppgifter om specifik 

bränsleförbrukning för varje producerad MWh. Det totala elenergibehovet antas förbli likvärdigt 

med dagens. Det elenergibehov som inte produceras inom industrin importeras från elnätet. 

Beräkningar för elenergiförbrukning redovisas i Tabell 8.  
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Tabell 8. Beräkningar för elenergianvändning 

Elenergiförbrukning Energityp Formel  

 Mottryckskraft η𝑀𝑇 × (10) (14) 

 Köpt kraft (16) − (14) (15) 

 Totalt c𝐸𝐹,   𝑡𝑜𝑡 × 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (16) 

 

Beräkningarna av råvaruströmmar, Tabell 9, utgår från energitätheten i bränsletyperna som 

används samt information av lignininnehållet i returlutarna i sulfatprocessen. Förändringarna i 

externt bränslebehov till följd av ligninfiltration beräknas från förändringen i energiåtgång för 

mottryckskraften vid ligninfiltration. Råvarubehovet baseras på värmevärdet i GROT som antas 

vara den primära energikällan.  

Tabell 9. Beräkningar av råvaruströmmar till och från massaindustrin 

Råvaruströmmar Energityp Formel  

 Ref, 

råvarubehov 

𝜌 × 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (17) 

 Förändring 

externt 

bränslebehov 

(13) −  c𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑡,   𝑀𝑇 × 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (18) 

 Lignin 

produktion 

µ𝐿𝐹 × µ𝐿𝑁,   𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡𝑙𝑢𝑡 × µ𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

× 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 

(19) 

 

Modellen har använts för att beräkna tre olika scenarion med tre olika nivåer av ligninfiltration, 

Tabell 10. Vid referensscenariot används massaefterfrågan från senaste publicerade statistiken 

från 2016. För scenario 1 beräknas råvarubehovet för 5 %, 15 % respektive 25 % ligninfiltration 

vid 2016 års efterfrågan på massa. För scenario 2 beräknas samma uppgifter vid 10 procent högre 

efterfrågan är 2016 års nivå, medan scenario 3 utgår från en massaefterfrågan 10 procent lägre än 

2016 års nivå. 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Tabell 10. Scenarion för ligninfiltration 

Scenario Ligninfiltration, µ𝐿𝐹 Efterfrågan, 𝐷𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 

Ref 0 % D 

1.1  5 % D 

1.2 15 % D  

1.3 25 % D  

2.1 5 % D + 10 % 

2.2 15 % D + 10 % 

2.3 25 % D + 10 % 

3.1 5 % D - 10 % 

3.2 15 % D - 10 % 

3.3 25 % D - 10 % 

Avgränsning 

Modellen bygger på antagandet att pappers- och massaindustrin är trögrörlig. Till följd av 

industrins kapitalintensiva natur blir investeringscyklerna långa och processer kan antas drivas på 

liknande sätt under längre tid. Idag är papper- och massaindustrin i startgroparna för stora 

omställningar som på sikt kommer kunna förändra processer, produkter och affärsmodeller mer 

genomgående. Modellen som presenteras i det här arbetet kan därför inte användas på scenarion 

där en större omställning skett utan syftar till att modellera en nära framtid då befintliga industrier 

tillämpat ligninfiltration på en existerande tillverkningsprocess.  

Modellen omfattar enbart förändringar i papper- och massaindustrin och dess påverkan på 

råvaruflöden längre upp i värdekedjan. Massaindustrin är beroende av den totala konkurrensen på 

marknaden för biomassa från skogen samt efterfrågan på produkter som produceras, exempelvis 

lignin. Massaindustrin är energiintensiv och förbrukar utöver biomassa stora mängder elkraft. 

Lönsamheten på ligninextraktion är starkt kopplad till elpriset. Returlutar som används för 

ligninproduktion bränns annars och överskottet på energi används istället för el-

energiproduktion.  
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6. Resultat och diskussion 

Resultatet från modelleringen av massabruken presenteras för de tre scenariona. Tabell 11 

beskriver energiförbrukningen för massaindustrin vid dagens efterfrågan av massa. Tabell 12 och 

Tabell 13 presenterar resultaten för massaefterfrågan 10 procent över, respektive 10 procent 

under dagens nivåer. Resultaten kan jämföras med referensscenariot för dagens massaefterfrågan 

utan ligninfiltration, bilaga 1.  

Tabell 11. Energiberäkningar för massaindustrin – Scenario 1 

Scenario 

Ligninfiltration 

 

1.1 

5 % 

1.2 

15 % 

1.3 

25 % 

Råvaruflöden Enhet 

   

Efterfrågan virke 1000-tal m3fub    45 577                   45 802        46 028     

Efterfrågan, massa- och papper: 1000 ton    12 130                   12 130        12 130     

Ligninuttag, massa 1000 ton          160                        480              799     

Extra externt, annat 1000-tal m3fub          113                        338              564     

Bränsleförbrukning, exkl. 

mottryckskraft 

   

För direkt bruk 

    

Externt, olja GWh          594                        594              594     

Externt, annat GWh          837                        837              837     

Externt, gasol GWh          509                        509              509     

Internt GWh          315                        315              315     

Totalt GWh       2 256                     2 256           2 256     

För ånggenerering 

    

Externt, olja GWh       1 152                     1 152           1 152     

Externt, annat GWh       4 015                     4 015           4 015     

Internt GWh    24 036                   24 267        24 498     

Totalt GWh    29 203                   29 435        29 666     

Bränslebehov för mottryckskraft 

    

Totalt GWh       3 724                     3 724           3 724     

Externt, olja GWh          146                        146              146     

Externt, annat GWh       1 893                     2 356           2 818     

Internt GWh       1 685                     1 223              760     

Elenergiförbrukning 

    

Mottryckskraft GWh       3 183                     3 183           3 183     

Köpt kraft GWh    15 776                   15 776        15 776     

Totalt GWh    18 959                   18 959        18 959     

 

Vid dagens efterfrågan på massa är det möjligt att extrahera upp till 799 000 ton lignin från 

returlutar i massa- och pappersindustrin. Filtrationen leder till delvis ett ökat ångbehov vilket 

resulterar i att användningen av interna bränslen för ånggenerering ökar för att täcka behovet. 
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Ökningen av ånggenerering i kombination med att returlutarna levererar mindre värmeutveckling 

efter filtrationen leder till att en större mängd externa bränslen används i industrin är tidigare. 

Fortfarande finns ett energiöverskott i massaindustrin, men för att utnyttja mottryckskraften i 

samma utsträckning som tidigare tillförs bränsle i huvudsak genom GROT.  

 

Tabell 12. Energiberäkningar för massaindustrin - Scenario 2 

Scenario 

Ligninfiltration 

 

2.1 

5% 

2.2 

15% 

2.3 

25% 

Råvaruflöden Enhet 

   

Efterfrågan virke 1000-tal m3fub       50 134        50 383        50 631     

Efterfrågan, massa- och papper: 1000 ton       13 343        13 343        13 343     

Ligninuttag, massa 1000 ton            176              527              879     

Extra externt, annat 1000-tal m3fub            124              372              620     

Bränsleförbrukning, exkl. mottryckskraft 

   

För direkt bruk 

    

Externt, olja GWh            654              654              654     

Externt, annat GWh            921              921              921     

Externt, gasol GWh            560              560              560     

Internt GWh            347              347              347     

Totalt GWh         2 482           2 482           2 482     

För ånggenerering 

    

Externt, olja GWh         1 268           1 268           1 268     

Externt, annat GWh         4 417           4 417           4 417     

Internt GWh       26 440        26 694        26 948     

Totalt GWh       32 124        32 378        32 632     

Bränslebehov för mottryckskraft 

   

Totalt GWh         4 096           4 096           4 096     

Externt, olja GWh            160              160              160     

Externt, annat GWh         2 082           2 591           3 100     

Internt GWh         1 854           1 345              836     

Elenergiförbrukning 

    

Mottryckskraft GWh         3 501           3 501           3 501     

Köpt kraft GWh       17 354        17 354        17 354     

Totalt GWh       20 855        20 855        20 855     

 

I Scenario 2 beräknas energibehovet för massaindustrin vid en efterfrågan på massa som ligger 10 

procent över dagens nivå. Det ökar det totala energibehovet allmänt över alla processer inklusive 

användningen av elenergi. Likt scenario 1 används i större utsträckning externa bränslen för att 

kompensera för ökat ångbehov och minskad värmeutveckling från returlutspannan. Då 

returlutspannan vanligtvis är flaskhalsen i processen möjliggör filtration av lignin en större 

produktion vid befintliga anläggningar. En ökning i efterfrågan skulle därför kunna mötas av 

dagens industri om ligninfiltration skulle utnyttjas i större grad.  
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Tabell 13. Energiberäkningar för massaindustrin - Scenario 3 

Scenario 

Ligninfiltration 

 

3.1 

5% 

3.2 

15% 

3.3 

25% 

Råvaruflöden Enhet 

   

Efterfrågan virke 1000-tal m3fub    41 019        41 222        41 425     

Efterfrågan, massa- och papper: 1000 ton    10 917        10 917        10 917     

Ligninuttag, massa 1000 ton          144              432              719     

Extra externt, annat 1000-tal m3fub          102              305              508     

Bränsleförbrukning, exkl. mottryckskraft 

   

För direkt bruk 

    

Externt, olja GWh          535              535              535     

Externt, annat GWh          753              753              753     

Externt, gasol GWh          459              459              459     

Internt GWh          284              284              284     

Totalt GWh       2 031           2 031           2 031     

För ånggenerering 

    

Externt, olja GWh       1 037           1 037           1 037     

Externt, annat GWh       3 614           3 614           3 614     

Internt GWh    21 632        21 841        22 049     

Totalt GWh    26 283        26 491        26 699     

Bränslebehov för mottryckskraft 

    

Totalt GWh       3 352           3 352           3 352     

Externt, olja GWh          131              131              131     

Externt, annat GWh       1 704           2 120           2 536     

Internt GWh       1 517           1 101              684     

Elenergiförbrukning 

    

Mottryckskraft GWh       2 865           2 865           2 865     

Köpt kraft GWh    14 199        14 199        14 199     

Totalt GWh    17 063        17 063        17 063     

 

Vid en minskning av efterfrågan på massa visas samma mönster som tidigare scenarion. 

Ångbristen kompenseras genom ökad användning av externa bränslen.  

6.1 Råvaruflöden vid ligninextraktion 

Råvarubehovet för industrin ökar med mängden lignin som extraheras. Ökningen i råvara är 

linjärt kopplad till mängden lignin som filtreras från svartluten. För Scenario 1 ökar mängden 

skogsråvara med 564 000 m3sk vid den högsta möjliga filtrationsnivån. Råvarubehovet för 

respektive scenario utifrån de olika nivåerna av ligninfiltration visas i Figur 4.  
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Figur 4. Samband mellan ligninfiltration och ökning i råvarubehov för massaindustrin 

Ökningen i råvarubehov kommer kunna täckas av lågkvalitativa skogsvaror då virket behövs till 

förbränning. Trolig källa för att täcka energibehovet är att använda GROT i högre utsträckning. 

Då konkurrerar massaindustrin direkt med kraftvärmeverk om tillgång till råvara. Analyser av 

utvecklingen i skogsindustrin visar dock på att tillgången kommer öka då industrin anpassar sig 

efter ökad efterfrågan. De totala virkesförråden i Sverige tål även en ökad avverkning för att möta 

efterfrågan om massaindustrin skulle ställa om till kombinerat massabruk och bioraffinaderi, 

Figur 2.  

Vid en större efterfrågan på massa från industrin skulle även behovet av råvara för massan i sig 

öka. Vid Scenario 2.3 uppgår det totala råvarubehovet till 50 631 tusen m3fub varav 620 tusen 

m3fub kommer bestå av ökningen av virke för att täcka energiförlusterna vid 25 procents 

ligninfiltration. Kartläggningen av råvaruflödena vid scenario 2.3 redovisas i Figur 5. 
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Figur 5. Råvaruflöden för Scenario 2.3 

Till följd av returlutpannans minskade belastning efter ligninfiltrationen ökar industrins kapacitet 

som helhet om tekniken implementeras. En ökning av totala produktionsvolymer är därför trolig 

då kapitalkostnaderna per producerad enhet minskar vilket gör industrin mer konkurrenskraftig, 

vilket leder till ökat råvarubehov. Från dagens avverkningsvolymer finns möjlighet att öka uttaget 

från skogen utan att riskera framtida tillgång på skog. Ekonomiskt är en ökad volym därför 

långsiktigt hållbar över en längre tid. De ekologiska faktorerna och följderna för ekosystemet av 

en ökad avverkning ligger utanför avgränsningen av det här arbetet och kan därför inte analyseras 

närmare.  

Resultatet har jämförts med resultatet från Pöyrys rapport, vilken menar att ett ligninuttag på 6,7 

TWh/år är möjligt givet en tillförsel av alternativa skogsbränslen motsvarande 5,9 TWh/år. Pöyry 

har i sin rapport begränsat ligninuttaget utifrån hur mycket skogsråvara Skogsstyrelsen maximalt 

anser vara möjligt att ta ut ur skogen utan att det medför en för stor ekologisk påverkan. I denna 

rapport har istället massaefterfrågan setts som den begränsande parametern för ligninuttagets 

omfattning, vilket kan förklara skillnaden mellan de två olika modellernas resultat.   

7. Slutsatser  

Kartläggningen av råvaruflöden från skogen och de förändringar som sker vid ligninfiltration från 

massa- och pappersindustrin visar att det finns möjlighet för Sverige att utvinna upp till 800 000 

ton lignin. Massa- och pappersindustrin har utvecklats under lång tid mot bättre energieffektivitet 

och idag kan stora volymer av olika biobränsleprodukter utvinnas utan tillförsel av fossila 

bränslen. Elcertifikat har drivit industrin till minskad användning av fossila bränslen, vilket även 

stöder utvecklingen mot nya biobränslen, likt ligninbaserad biodiesel.   
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Resultaten från modellen visar att ur ett energibalansperspektiv är ett uttag av lignin motsvarande 

ungefär 5,5 TWh/år möjligt för massa- och pappersindustrins processer, givet dagens nivåer för 

massaefterfrågan. Vid större uttag riskerar processerna att påverkas negativt av en ojämn 

alternativt utebliven överhettning i returlutspannan.  

Ligninextraktion kan även bidra till en ökad lönsamhet för massa- och pappersindustrin. I tillägg 

till att generera nya intäktsströmmar genom försäljningen av ligninet som råvara till 

drivmedelsindustrin har ligninutvinningen även potential att öka produktionskapaciteten i bruken. 

Ökningen möjliggörs av att returlutspannan, som är en vanlig flaskhals vid massatillverkning, 

avlastas när en mindre andel lignin används som bränsle för att driva de interna processerna.   

Effekten av ett ligninuttag på 5,5 TWh årligen blir relativt liten i relation till transportsektorns 

totala energiförbrukning från fossila bränslen på nästan 65 TWh/år. En övergång till 

ligninbaserade biodrivmedel kommer inte att räcka för att nå regeringens mål om minskade 

utsläpp av växthusgaser med 40 procent fram till 2030. Däremot kan ligninbaserade biobränslen, i 

kombination med andra tekniker för förnyelsebara drivmedelsalternativ, gemensamt bidra till den 

nödvändiga omställningen av transportsektorn.    

8. Förslag på framtida arbeten 

Massa- och pappersindustrin är i dagsläget mitt uppe i stora energieffektiviseringar och en kraftig 

teknikutveckling. Även skogsindustrin står inför förändringar för att kunna möta den växande 

efterfrågan på biomassa som bränsle, i dagsläget främst i form av ett ökat GROT-uttag, men 

inför framtiden undersöks även möjligheterna till stubbuttag. Förändringarna inom både skogs- 

och massaindustrin i kombination med att modellen i den här rapporten utgår från antaganden 

och data för ett genomsnittligt kanadensiskt massabruk medför att resultaten i den här rapporten 

inte kan antas helt korrekta för den moderna svenska massaindustrin. En modern studie av hur 

bränslebehoven i massaindustrin påverkas vid ligninfiltration baserad helt på svenska 

förhållanden rekommenderas som framtida arbete. 

Den här rapporten har helt bortsett från transportavståndens betydelse för lönsamheten vid 

användning av alternativa trädbränslen som exempelvis GROT i samband med ligninextraktion i 

massaindustrin. Ekologisk hållbarhet samt störningar av den biologiska mångfalden vid ökade 

uttag av skogsråvara har heller inte studerats i den här rapporten. I en framtida simulering bör 

även dessa parametrar ingå i modellen för att mer korrekt kunna bedöma möjligheten att ersätta 

de interna bränslena med GROT eller andra skogsbränslen.     

Massa- och pappersindustrin är inte ensamma om att använda skogsråvara som bränsle, även 

kraft- och kraftvärmeverk efterfrågar en allt större andel biomassa från skogen. I ett framtida 

arbete kan dynamiken och konkurrensen om råvaror mellan olika industriers påverkan på 

råvaruströmmarna från skogen kartläggas.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Referensscenario för dagens massaefterfrågan utan 

ligninfiltration 

  

Scenario  Ref 

Ligninfiltration  0% 

   

Råvaruflöden Enhet  

Efterfrågan virke 
1000-tal 
m3fub    45 464     

Efterfrågan, massa- och papper: 1000 ton    12 130     

Ligninuttag, massa 1000 ton             -       

Extra externt, annat 
1000-tal 
m3fub -            0     

   

Bränsleförbrukning, exkl mottryckskraft  

För direkt bruk   

Externt, olja GWh          594     

Externt, annat GWh          837     

Externt, gasol GWh          509     

Internt GWh          315     

Totalt GWh       2 256     

För ånggenerering   

Externt, olja GWh       1 152     

Externt, annat GWh       4 015     

Internt GWh    23 920     

Totalt GWh    29 088     

   

Bränslebehov för 
mottryckskraft   

Totalt GWh       3 724     

Externt, olja GWh          146     

Externt, annat GWh       1 662     

Internt GWh       1 917     

   

Elenergiförbrukning   

Mottryckskraft GWh       3 183     

Köpt kraft GWh    15 776     

Totalt GWh    18 959     

 

 


