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Abstract 
IPCC has estimated that the aviation industry is responsible for two percent of all 
man made carbon emissions (IPCC, 2007). An expected increase (ICAO, 2013) of 
this share puts the aviation industry in front of big challenges for the future. The 
main obstacle lies within how the industry can grow but at the same time 
decrease their carbon emissions. 
 
As a first step to meet this challenge this report examines a potential pilot plant 
in connection to Bromma Airport that will provide the airport with bio-jet fuel. 
The jet fuel will be produced through plasma gasification and through 
catalysation with biomass as raw material. The total production is assumed to be 
50.000 tons of fuel per year, which would make Bromma Airport completely 
neutral with carbon emissions. The report focuses on the techno economical 
aspects of a plant and is aimed to investigate if the plant is profitable or not. 
 
The purpose of the report is to give a realistic image of the economical 
consequences for Swedavia AB in the event of setting up a pilot plant in 
connection to Bromma Airport. This is done by estimating the total investment- 
and production costs as well as by comparing the calculated competitiveness of 
the bio jet fuels with todays’ fuel prices. In order for the report to give a 
satisfactory image of the pilot plant from a techno-economical point of view the 
report also investigates possible financing models. 
 
The studys’ results have been ascertained by dimensioning the plant based on 
comparisons with a number of reference projects. The configuration of the plant 
form the basis of the calculations which have been done to estimate the fuel 
production, the need for raw materials, electricity production and consumption 
as well as the total investment- and production costs. To get results for the pilot 
plants profitability, a price for bio jet fuel and net present value (NPV) has been 
put together. The financing models, which have been developed and 
investigated, derives from information given by Swedavia AB, as well as 
comparisons with existing models from already existing projects.   
 
The result, which this study has accomplished, is that the pilot plant investment 
costs are expected to reach approximately 6440 MSEK. Production costs were 
calculated to be 1250 MSEK, which made the fuel price 6,1 SEK/liter. The NPV 
for the pilot plant, with the assumed yield requirements of nine percent, the 
operating time 8000 hours per year and the financial support from 
Energimyndigheten on 25 percent, was calculated to -285 MSEK with a payback 
time of 27 years. As the technical life was assumed to be 25 years it could be 
concluded that the pilot plant with these assumptions would not be profitable.  
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Sammanfattning 
Den internationella flygtrafiken står idag för två procent av det totala 
koldioxidutsläppet (IPCC, 2007). Denna andel förväntas öka (ICAO, 2013), vilket 
innebär att flygindustrin kommer ställas inför stora utmaningar i framtiden. Den 
största utmaningen kommer vara att hitta en lösning på hur industrin ska kunna 
växa och samtidigt minska sin andel av koldioxidutsläppet.  
 
Som ett första steg i att möta denna utmaning undersöker denna rapport en 
möjlig pilotanläggning i anslutning till Bromma flygplats för att förse flygplatsen 
med bio-jetbränsle. Jetbränslet ska framställas genom plasmaförgasning och 
katalysering med biomassa som råvara. Den totala produktionen har antagits 
vara 50000 ton bränsle per år, vilket skulle göra Bromma Flygplats helt 
koldioxidneutral. Rapporten fokuserar på de tekno-ekonomiska aspekterna av 
en sådan anläggning och syftar till att utreda anläggningens lönsamhet.  
 
Rapporten har ingen beställare. Syftet är dock att ge en verklighetstrogen bild av 
de ekonomiska konsekvenserna för Swedavia AB vid eventuell uppbyggande av 
en anläggning i anslutning till Bromma flygplats. Detta görs genom att de totala 
investerings- och produktionskostnaderna uppskattas samt genom att jämföra 
det beräknade bio-jetbränslets konkurrenskraft med dagens bränslepris. För att 
rapporten ska ge en fullgod bild av anläggningen ur ett tekno-ekonomiskt 
perspektiv utreds även möjliga finansieringsmodeller. 
 
Studiens resultat har tagits fram genom att anläggningen dimensionerats utifrån 
jämförelser med ett antal referensprojekt. Denna anläggningskonfiguration har 
sedan legat till grund för de beräkningar som genomförts för att uppskatta 
bränsleproduktionen, råvarubehovet, elproduktionen och elkonsumtionen samt 
de totala investerings- och produktionskostnaderna. För att få fram ett resultat 
beträffande anläggningens lönsamhet har därefter ett pris för bio-jetbränslet och 
ett nettonuvärde tagits fram. De finansieringsmodeller som sedan tagits fram och 
undersökts har utgått ifrån uppgifter från Swedavia AB samt jämförelser med 
befintliga modeller i samband med referensprojekt som studerats.  
 
Det resultat som denna studie har kommit fram till är att anläggningens 
investeringskostnader förväntas uppgå till ungefär 6440 Mkr. 
Produktionskostnaderna beräknades till 1250 Mkr, vilket gav ett bränslepris på 
6,1 kr/liter. Nettonuvärdet för anläggningen, med ett antaget avkastningskrav på 
nio procent, driftstid 8000 timmar/år och finansieringsstöd från 
Energimyndigheten på 25 procent beräknades då till -285 miljoner kronor med 
en återbetalningstid på 27 år. Eftersom anläggningens tekniska livslängd har 
antagits vara 25 år blir slutsatsen att anläggningen med de angivna antagandena 
inte skulle vara lönsam.  
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Nomenklatur  
 

Benämning  Tecken Enhet 

Jet A1-pris A1 kr/liter 

Årligt inbetalningsöverskott  ai Mkr 

Biomassa B ton 

Bio-jetpris BJ kr/liter 

Chemical Engineering Plant 
cost index, nuvarande och 
ursprungligt 

CEPCIn,u - 

Drift- och underhållskostnader D Mkr 

Drifttid  d h 

Värmeinnehåll grot  e1,2 MWh/ton 

Elproduktion  ep MWh/år 

Total produktion  ex MW 

Grundinvestering G Mkr 

Totala intäkter för x IX Mkr 

Kapitalkostnader K Mkr 

Totala grotkostnader KG Mkr 

Nuvarande, ursprunglig 
kapacitet 

Kn, u tpd 

Skalningsfaktor  m  

Massa biomassa mb ton 
Fischer-Tropsch bränsle  mFTP liter 

Fischer-Tropsch bränsle  WPC mFTP,W liter 

Grot  mg ton 

Producerat biobränsle mp ton 

Sopor WPC ms,w ton 
Antal år N år 

Nettonuvärde NNV Mkr 

Nuvärde NV Mkr 

Pris, nuvarande och 
ursprungligt 

Pn,u kr 

Pris för vara x px öre/KWh 

Densitet bio-jetbränsle 𝜌b kg/m3 

Pris för vara x, år n px,n öre/kWh 

Restvärde R Mkr 
Råvarubehov Rb MW 

Kalkylränta R % 

Inflationsränta ri % 

Procentuell förändring rp % 

Totala produktionskostnader TP Mkr 
Total bio-jetbränsleproduktion TPB liter 

Totala drift- och 
kapitalkostnader   

TD+K Mkr 

Anläggningens storlek i 
förhållande till WPC 

x - 

 
 



  10 

 

Förkortning Benämning  

ACA Airport Carbon Accredition  
BPD Barrels per day  

CEPCI Chemical Engineering Plant Cost Index 
CFCE Capacity Factored Cost Estimates 

DK Direkt kapital 
EU Europeiska Unionen  

FN Förenta Nationerna 

FT Fischer Tropsch  
FTP Fischer Tropsch Process  

Grot Grenar och toppar 
IK Indirekt kapital  

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change  
Syngas Syntetisk gas 

TDK Totalt direkt kapital  

TKK Totala kapitalkostnader 
TPD Ton per dag  

WPC Westinghouse Plasma Corporation 
UU Utrustning och uppförande 

UU2 Utrustning och uppförande med plasmaförgasare 
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1 Introduktion 
Det mänskliga användandet av fossila bränslen har visat sig spela en större roll 
för den globala uppvärmningen än tidigare beräknat. I den senaste rapporten av 
IPCC, FN:s klimatpanel, slås det fast att det är den mänskliga faktorn och inte 
naturliga orsaker som ligger bakom en stor del av de klimatförändringar som 
man kan se idag (Naturvårdsverket, 2013). Mot den bakgrunden kan slutsatsen 
dras att åtgärder som främjar satsningar på hållbar energiproduktion bör vidtas 
i så stor utsträckning som möjligt för att minska den mänskliga användningen av 
fossila bränslen.  
 
Ur IPCC:s rapport går att utläsa att den internationella flygtrafiken står för 
omkring två procent av det globala koldioxidutsläppet i dagsläget. En förväntad 
ökning av flygtrafiken kommer dock ge en ökning av denna andel (ICAO, 2013). 
För att minimera flygtrafikens inverkan på miljön bör därför antalet flygresor 
reduceras eller utökade satsningar av alternativa flygbränslen övervägas - 
alternativt bör båda dessa åtgärder kombineras.  
 
De strikta restriktionerna när det gäller säkerhetsaspekterna kring flygbränslen 
har inneburit att ett av få bio-jetbränslen som är certifierat som flygbränsle och 
får användas i kommersiellt bruk är bio-jetbränsle framställt genom Fischer-
Tropsch (Hagström, 2013). Detta bio-jetbränsle är framställt genom en process 
där råvaror som innehåller grundämnena kol och väte, men inte är olja, förgasas 
till syntetisk gas och omvandlas till längre kolväten. Miljöpåverkan från denna 
process är över lag positiv eftersom utsläppen av både sulfur och partiklar 
minskar. Då biomassa används som råvara blir även nettotillskottet av koldioxid 
reducerat (Ramboll, 2013). 
 
Plasmaförgasningstekniken är relativt ny och har tidigare endast använts 
kommersiellt inom småskaliga pilotanläggningar. Tekniken har dock under de 
senaste åren fått större uppmärksamhet och har idag flera utvecklare som 
använder eller planerar att använda sig av den i framtiden.  
 

1.1 Problemformulering och projektmål  
Syftet med denna rapport är att ur ett teknoekonomiskt perspektiv undersöka en 
potentiell pilotanläggning, som i anslutning till Bromma flygplats ska förse 
flygplatsen med syntetiskt jetbränsle. Jetbränslet ska framställas genom 
plasmaförgasning och katalysering med biomassa som råvara. 
 
Rapporten fokuserar på anläggningens lönsamhet dels genom att uppskatta dess 
investerings- och produktionskostnader, dels genom att ta fram ett pris för bio-
jetbränsle. I rapporten presenteras även möjliga finansiella lösningar då syftet är 
att skapa en verklighetstrogen bild av de ekonomiska konsekvenserna för 
Swedavia AB vid ett eventuellt uppbyggande av en anläggning i anslutning till 
Bromma flygplats. 
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Projektmålen är följande:  
 

 Dimensionera och kartlägga anläggningens energibalans.  
 Uppskatta de totala investerings- och produktionskostnaderna för anläggningen 

och utvärdera anläggningens lönsamhet med valda ekonomiska analysverktyg.  
 Uppskatta priset för bio-jetbränsle utifrån dessa kostnader och utvärdera prisets 

konkurrenskraft mot nuvarande marknadspris på jetbränsle. 
 Utreda potentiella finansieringsmodeller.  

  

1.2 Avgränsningar 
Denna rapport studerar enbart en plasmaförgasningsanläggning i anslutning till 
Bromma flygplats. Vid val av plats har inga andra flygplatser studerats. Bromma 
flygplats valdes som referenspunkt då denna flygplats har varit omdiskuterad. En 
anläggning som enbart producerar och använder 100 procent förnybart bränsle skulle 
eventuellt kunna bidra till att göra flygplatsen mer attraktiv. Dock kommer denna 
rapport inte att behandla den pågående politiska diskussionen kring huruvida 
flygplatsen ska läggas ner eller inte. Rapportens utgångspunkt är att flygplatsen kommer 
finnas kvar åtminstone fram till 2038 då arrendeavtalet löper ut. 
 
Denna rapport behandlar inte heller alternativa råmaterial för förgasning utan kommer 
endast att undersöka ett scenario då grot (grenar och toppar) används som råmaterial. 
Systemgränsen för den ekonomiska analysen har satts till Bromma flygplats område 
samt den mark anläggningen tar i anspråk utanför flygplatsens avgränsade område. 
Transport av bränsle utanför det avgränsade området tas därför inte med i analysen.  

2 Bakgrund 
För att nå de uppsatta målen för projektet krävs en viss kunskap på de områden som 
rapporten behandlar. I detta avsnitt presenteras därför den bakgrundsinformation och 
de data som är nödvändiga.  
 

2.1 EU:s klimatmål 
År 2005 enades Europeiska Unionen om fem mål som skulle vara uppnådda år 2020 
(Näringsdepartementet, 2012). Ett av de fem uppsatta målen var särskilt inriktat på 
klimat- och energisektorn och uppdelat i tre delmål. Delmålen är följande: 
 

 Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 procent lägre än 1990 (eller till och med 
30 procent, om förhållandena är gynnsamma). 

 20 procent av energin ska komma från förnybara energikällor.  
 Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 procent. 
 

Varje medlemsland har utifrån dessa mål ansvar för att sätta upp egna nationella mål 
som ska vara uppnådda 2020. Sverige har formulerat nya delmål som ligger en bit över 
EU:s (Europeiska Kommissionen, 2011): 
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 50 procent av den totala energianvändningen ska komma från förnybara 

energikällor. 
 Andelen förnybar energi inom transportsektorn ska vara minst 10 procent. 

 
Bioenergi stod för 32 procent av den totala energianvändningen år 2010 (Svebio, 2012). 
Enligt Energimyndigheten tyder prognoserna på att Sverige kommer att ha uppnått 
målet år 2020 då 50,2 procent av energianvändningen beräknas bestå av förnybar 
energi. För att detta ska stämma och för att målen ska uppnås har ett antal styrmedel 
införts, såsom elcertifikatssystem (Näringsdepartementet, 2012). 
 
Efter FN:s klimatkonferens i Cancun i Mexico 2010, fastslogs ytterligare långsiktiga mål 
för EU, vilket innebär minskade koldioxidutsläpp motsvarande 80-95 procent till 2050. 
Sveriges miljömålsberedning arbetar under 2015 med att ta fram ett klimatpolitiskt 
ramverk för att Sverige ska bidra till att uppnå dessa mål (Naturvårdsverket, 2014).  
 

2.2 Swedavia AB 

Swedavia AB (Swedavia) är ett svenskt företag som ägs av den svenska staten. Företaget 
äger och driver tio flygplatser i Sverige. Bromma flygplats är en av dessa. I dagsläget 
finansieras Swedavia helt av egna intäktsströmmar från sin affärsverksamhet och är inte 
beroende av skattemedel. Verksamheten är indelad i två affärssegment – en 
fastighetsverksamhet och en flygplatsverksamhet, vilken är den mest centrala 
verksamheten (Swedavia, 2013).   
 

Swedavia är världsledande inom klimatarbete. Samtliga av Swedavias alla tio flygplatser 
blev 2014 certifierade enligt högsta nivån i Airport Carbon Accredition (ACA). Den 
högsta nivån innebär att nettotillskottet av koldioxidutsläpp är noll under ett helt år. Det 
är dock svårt för en flygplats att uppnå detta utan att använda andra medel för att 
kompensera för sina utsläpp (Airport Carbon Accredition, 2014). Detta medför att 
många flygplatser klimatkompenserar för utsläpp som inte kan elimineras. Detta gör 
även Swedavia för att uppnå den högsta nivån i ACA. När Swedavia beräknar sitt totala 
koldioxidutsläpp innefattas utsläpp från alla fordon som flygplatsen använder. Detta 
innefattar därför utsläpp från exempelvis snöröjnings- och grusfordon, tankningsbilar, 
utsläpp från olika behandlingsmedel för flygbanan samt allt utsläpp från flygplanen upp 
till 3000 fot.   
 

Swedavias klimatmål är att år 2020 vara 100 procent koldioxidneutrala utan att 
klimatkompensera. För att stärka sin verksamhet ytterligare har Swedavia konkreta 
finansiella mål, varav ett är att ha ett avkastningskrav på nio procent på eget kapital 
över en konjunkturcykel samt en soliditet på minst 35 procent (Swedavia, 2013). 

2.3 Bromma flygplats  
Bromma flygplats är belägen 7 km väster om centrala Stockholm. Figur 1 visar områdets 
exakta gränser (Swedavia, 2013). Området ägs av Stockholms stad och arrenderas av 
Swedavia. Arrendeavtalet löper ut år 2038.  
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BP och Shell förser tankningsstationen med bränsle och den genomsnittliga 
förbrukningen har de senaste åren uppgått till 50 000 m3 flygbränsle per år.  
 
Några nyckeltal för Bromma flygplats anges i Tabell 1 (Swedavia, 2015).  
 

Tabell 1: Data från Bromma flygplats 

Kategori 2013 
Antal resenärer 2,4 miljoner 
Antal rörelser per år 60 000  
Flygbränsleförbrukning 40 200 ton 
Klimatkompensation 300-400 ton 

 

Bromma flygplats har ett avtal med Stockholm stad och flygplatsens verksamhet får 
maximalt omfatta 80 000 rörelser per år (Swedavia, 2015).  
 

2.4  Placering av anläggning  
I Figur 1 framgår att det område som Swedavia arrenderar är mycket begränsat. I 
nuläget finns det inte plats för några ytterligare byggnationer inom områdets gränser. 
Det finns även stränga restriktioner på vad som får byggas i närheten av en flygplats 
eftersom det inte får utgöra någon fara för flygplanen vid start och landning (Swedavia, 
2015). På grund av områdets begränsade yta och de byggnadsrestriktioner som finns 
kommer den aktuella pilotanläggningen att ligga utanför själva flygplatsområdet.  
 
När det gäller val av plats finns två potentiella placeringar som visas i Figur 2 (Google 
Maps, 2015). 
  
 
 

Figur 1: Områdesgränser för Bromma Flygplats 
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Figur 3: Områdeskarta över område (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid område (1) finns ett större grönområde som anläggningen potentiellt skulle kunna 
placeras på. Anledningen till att detta område inte är bebyggt idag är att det finns 
fornlämningar där (Bromma hembygd, 2015). Dessa fornlämningar ligger i stadsdelen 
Riksby som gränsar till Bromma flygplats. Fornlämningar, som är en del av vår 
kulturmiljö, anses skyddsvärda och bestämmelser till skydd för dessa finns i 
Kulturmiljölagen (1988:950). På grund av reglerna som skyddar fornminnen kan 
anläggningen inte byggas på detta kulturhistoriska område.  
 
Det andra området (2) ligger i direkt anslutning till den befintliga tankningsstationen. 
Detta område används i dagsläget inte, utan är ett öppet, fritt område. Områdets storlek 
är 10 000 m2 eller ett hektar. Området skulle eventuellt kunna bli ännu större om vissa 
hus och anläggningar skulle kunna omplaceras. Översiktskarta på område (2) visas i 
Figur 3 (Google Maps, 2015).  
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2.5 Plasmaförgasning 
Plasmaförgasningstekniken är en relativt ny teknologi som tidigare endast använts 
kommersiellt inom småskaliga pilotanläggningar. Tekniken har dock under de senaste 
åren fått alltmer uppmärksamhet och har idag flera utvecklare som använder eller 
planerar att använda sig av tekniken i framtiden.  
 
Ur finansiell synvinkel innebär en avancerad teknologi i ett sådant här tidigt 
utvecklingsskede en del svårigheter. En återkommande trend i andra projekt som 
studerats är att många investerare har varit engagerade i ett tidigt stadium för att sedan 
dra sig ur i takt med projektets utveckling. Stora investeringskostnader och höga 
driftkostnader på grund av hög elkonsumtion gör tekniken till ett klassiskt exempel på 
en ny teknik som ännu inte bevisats kostnadseffektiv (Ducharme, 2010).   
 
Den plasmaförgasningsteknik som valts för den här anläggningen är den som 
tillhandahålls av Westinghouse Plasma Corporation (WPC) och Alter NRG. Valet 
baserades på att bolaget, enligt flera källor, har en ledande roll som utvecklare av 
teknologin och även störst erfarenhet. I en rapport av SWECO från år 2013 
konstaterades att WPC och Alter NRG är en klar ledare inom 
plasmaförgasningstekniken. Trots att tekniken fortfarande är associerad med en viss 
teknisk risk anses bolagens erfarenhet av tekniken också vara betydligt större än andra 
aktörer på området (NNFCC, 2009). 
 

2.6 Tekniken i plasmaförgasningsanläggningen  
Inne i förgasaren utsätts råmaterialet för extremt heta gaser från plasmaförgasaren. Den 
extrema värmen bryter sönder de kemiska bindningarna i råmaterialet till enkla 
molekyler och omvandlar dem till syntetgas, även kallat syngas. Det oorganiska 
materialet smälts och bildar en trögflytande massa som är ofarlig och kan användas som 
fyllnadsmassa i bland annat byggnadsmaterial och vägar. Denna typ av 
avfallsförbränning har minimala krav på förbehandling och sortering eftersom flera 
råvaror kan blandas och förbrännas samtidigt. Råmaterial som kan användas är bland 
annat medicinskt avfall, farligt avfall och biomassa. Vid plasmaförgasning bildas ingen 
aska vilket minimerar och underlättar restavfallshantering (Plagazi, 2015).  
 
Syngasen som producerats i förgasningen leds till rengöring och är i detta skede fri från 
tjära och sot. Syngasens sammansättning övervakas kontinuerligt när den lämnar 
förgasaren då det endast får vara medellånga till långa kolväten som lämnar processen. I 
rengöringen kyls syngasen vilket medför att alla oönskade gaser avlägsnas som 
svaveldioxid (SO2), väteklorid (HCl) och vätesulfid (H2S). För att säkerställa att syngasen 

uppfyller specifikationerna som krävs i Fischer-Tropsch processen justeras och 
säkerställs vätgas och kolmonoxid, H2:CO –förhållanden. Kolmonoxid och vätgas i 
förhållande från 1:1 upp till cirka 1:2 kallas syngas (Solena Fuels, 2015b). 
 
Den rengjorda syngasen bestående av kolmonoxid och vätgas leds via mikrokanaler till 
en katalysator. Därefter tillförs vatten i katalysatorn vilket skapar en kemisk reaktion 
där syngasen omvandlas till paraffinkolväten, vax bestående av långa kolkedjor 
(Velocys, 2015). All gas kommer inte att reagera med vattnet. Den gas som inte reagerar 
med vattnet kommer istället att användas för att förse anläggningen med el och 
överskottet kan säljas vidare.  
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Uppgraderingsprocessen av FT-vax används idag i raffineringsindustrin. För att 
konvertera FT-vaxer till olika flytande bränslen raffineras de långa kolkedjorna och de 
bearbetade strömmarna separeras därefter in i biojet, biodiesel och bionafta. Den 
restgas som uppstår i uppgraderingsprocessen dirigeras till kraftproduktionen (Solena 
Fuels, 2015b).   
 

Restgaserna som uppstår i uppgraderingsprocessen är brännbara och kan används till 
att förse anläggningen med el. Restgaserna förbränns i en gaspanna. Ångan bildas i en 
ångbildare och ångan används för att driva en ångturbin som driver en generator som 
genererar elektrisk energi. För att maximera effektproduktionen och 
energieffektiviteten i anläggningen transporteras även ångan som producerats i process 
till ångturbinen som i sin tur genererar elektrisk energi (Solena Fuels, 2015b). 
 

2.7 Referensprojekt  
I dagsläget finns det inte några anläggningar i världen som i kommersiellt bruk 
producerar syntetiskt jetbränsle framställt genom plasmaförgasning och katalysering. 
Detta gör att den information som finns att tillgå är mycket begränsad. För att kunna 
dimensionera den aktuella pilotanläggningen har därför jämförelser med 
referensprojekt genomförts. Nedan presenteras de projekt som genomgående används 
vid jämförelser i rapporten.  
 

2.7.1 GreenSky London 
GreenSky London kommer att bli den första anläggningen i världen som ska producera 
jet-bränsle från sopor genom plasmaförgasning. Totalt ska denna anläggning framställa 
120 000 ton bränsle per år producerat av 575 000 ton sopor. Slutprodukterna som 
genereras är nafta, diesel, bio-jet och elektricitet (Solena, 2014). 
 

2.7.2 Förstudie för biobaserat flygbränsle för Stockholm-Arlanda  
Detta är en förstudie för biobaserat flygbränsle för Stockholm-Arlanda Flygplats. Studien 
fokuserar på två olika områden, Brista och Igelsta. Området Brista är det område som 
denna rapport kan jämföras med. I anläggningen förgasas biomassa och sedan Fischer-
Tropsch används. Anläggningen ska producera 50 000 ton flygbränsle per år och vara i 
drift 8000 timmar om året. En anläggning med denna kapacitet har beräknats ta 17 
hektar i anspråk enligt Ekbom (Ekbom et al., 2009) och 1 hektar enligt Fogdal och Låås 
(Fogdal och Låås, 2015).   
 

2.8 Krav på bio-jetbränsle 
Ett alternativt jetbränsle måste uppfylla vissa krav innan bränslet kan godkännas för 
användning. Flygtransporter rör sig till skillnad från marktransporter ofta över en 
större region och i de flesta fall även globalt. De tekniska lösningarna och regelverken 
för de förnybara flygbränslena måste därför kunna införas internationellt för hela 
flygplansflottan. Flygplan har dessutom en betydligt längre livslängd än de flesta andra 
fordon och kräver därmed ett större och mer påkostat underhåll än andra fordon. Ett 
alternativt flygbränsle bör därför vara kostnads- och energieffektivt för att lyckas 
(Hagström, 2013). 
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I dagsläget finns flera godkända processer för tillverkning av alternativa flygbränslen. 
Inom en snar framtid förväntas ytterligare ett antal bli certifierade. För att ett alternativt 
flygbränsle skall bli godkänt och klassat som certifierat krävs att det är blandbart med 
redan existerande bränsle, helt kompatibelt med redan existerande varukedja för 
bränsletillförsel och teknik i flygplanet, så som motorer (Ekbom et al., 2009).  
 
Bio-jetbränsle som framställs genom FTP uppfyller EU:s hållbarhetskriterier. Genom 
livscykelanalys har man i tidigare studier kunnat visa på att bio-jetbränslet minskar de 
totala koldioxidutsläppen med 81 procent jämfört med Jet-A1 (Ramboll, 2013).   
 

2.9 Biomassa 
Biomassa är en kemisk lagrad källa av solenergi. Träd och växter samlar in solenergi 
genom fotosyntes i vilken koldioxid fångas och omvandlas till växtmaterial främst i form 
av cellulosa. Eftersom energin som finns i biomassan är energi från solen som fångas av 
naturliga processer av fotosyntes kan biomassa klassas som förnybar energi. Termen 
biomassa innefattar en mängd olika organiska material och kan uppsamlas och 
omvandlas till användbar bioenergi (IEA, 2007).  
 

2.9.1 Grot 
Idag är skogen det svenska energisystemets största bioenergiresurs 
(Energimyndigheten, 2014a). De skogsråvaror som valts att användas till 
förgasningsprocessen i pilotanläggningen är främst grenar och toppar (grot). Dessa 
uppkommer efter avverkning och gallring av skog och har ett stort energiinnehåll 
(Skogforsk, 2014). Enligt Energimyndighetens bedömning kan grot skördas från 60 
procent av all avverkad skog. Av den skördade groten kan sedan 60 procent användas 
som energiråvara. Detta innebär att en tredjedel av all grot kan användas som bioenergi 
samtidigt som det fortfarande finns utrymme att öka energiuttaget av skogsrester.  
 
Enligt de senaste rapporterna bedöms det möjliga grot-uttaget variera mellan 16 och 36 
TWh per år från slutavverkning beroende på restriktionsnivån samt mellan 9 och 19 
TWh per år från gallring (Börjesson et al., 2013). Energiinnehållet i grot varierar från 2,5 
till 2,97 MWh/ton (Skogsstyrelsen, 2008) och har ett energiinnehåll som är jämförbart 
med sopors (Grimvall, 2015).   
 

2.10 Statliga subventioner  
För att stimulera satsningar och investeringar i ny energiteknik subventionerar svenska 
staten teknik som bedöms ha positiva effekter på klimatet. Biogas och solceller är två 
exempel på sådana tekniker. Dessa anslag är olika beroende på den sittande regering 
men i det senaste budgetförslaget har regeringen öronmärkt 680 miljoner kronor under 
perioden 2015-2018 för att stödja effektiv energiteknik (Regeringen, 2015).  
 

2.11 Ekonomiska analysverktyg 
För att kunna avgöra om en investering är lönsam för den enskilda aktören eller inte kan 
ekonomiska analysverktyg användas. För att investeringen ska vara ekonomiskt lönsam 
bör grundinvesteringen vara hållbar jämfört med de inbetalningsöverskott som den 
förväntas generera. Inbetalningsöverskottet är det förväntade överskottet från 
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inbetalningar minus utbetalningar för en period. Vid  den ekonomiska analysen av ett 
projekt är det viktigt att endast de intäkter och kostnader som är en direkt följd av 
projektet och dess åtgärder tas med (Naturvårdsverket, 2003).  
 
Vid analysen måste även hänsyn tas till att det inte går att jämföra inbetalningsöverskott 
från olika år. När kassaflöden räknas ihop måste därför penningvärdets förändring över 
tid tas med i beräkningarna (Europeiska Kommissionen, 2006). Eftersom resultaten av 
den ekonomiska analysen kommer att bero på ett antal parametrar vars tillförlitlighet 
kan variera kommer en känslighetsanalys att genomföras. I denna kommer de 
parametrar som förväntas ha störst inverkan på resultatet att varieras för att ge en bild 
av hur känslig investeringen är för eventuella framtida förändringar (Berk och De 
Marzo, 2014). 
 

2.11.1 Nuvärdesmetoden 
Denna metod går ut på att jämföra alla in- och utbetalningar vid tillfället då 
investeringen görs, den så kallade nolltidpunkten. Detta görs genom att alla 
betalningsöverskott och betalningsunderskott räknas om så att resultatet blir hur 
mycket deras värde skulle vara idag, det vill säga deras nuvärde. För att en investering 
ska anses lönsam bör dess totala nuvärde vara större än de totala 
investeringskostnaderna. Ekvation 1 visar hur en investerings nettonuvärde kan 
beräknas.  
 

𝑁𝑁𝑉 = 𝑁𝑉 − 𝐺 =  
𝑅

(1+𝑟)𝑛 +  ∑
𝑎𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝐺     (1) 

 
 
NNV – nettonuvärde [kr] 
NV – nuvärde [kr] 
G – grundinvestering [kr] 
R – restvärde [kr] 
r – kalkylränta [%] 
ai – årligt inbetalningsöverskott [kr] 
n – förväntad ekonomisk livslängd [år] 
 
Denna metod bygger alltså på såväl förutspådda värden på kalkylräntan som på 
betalningar vid olika tidpunkter. Detta kan ge en ökad osäkerhet i beräkningarna. Dock 
bedöms ofta denna metod som den bästa för att utvärdera en investering (Skärvad och 
Ohlsson, 2007). 
 

2.11.2 CEPCI – Chemical Engineering Plant Cost Index 
Chemical Engineering Plant Cost Index är ett index som används i kemikalieindustrin för 
att jämföra kostnader i anläggningar över tid. De aktuella indexen publiceras 
internationellt månadsvis. Indexet tar hänsyn till bland annat teknisk utveckling och 
inflation för att ge en sanningsenlig uppskattning av värdet på kostnader från tidigare 
år. Ekvation 2 visar hur det nya priset förändrats över tid (Dysert, 2001).  
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Figur 4: Översiktsbild på metoden för att nå projektmålen 

𝑃𝑛 =  𝑃𝑢 ∙ (𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼𝑛 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼𝑢⁄ )         (2) 
 
Pn – Nuvarande pris [kr] 
Pu – Ursprungligt pris [kr] 
CEPCIn – Nuvarande Chemical Engineering Plant Cost Index 
CEPCIu – Dåvarande Chemical Engineering Plant Cost Index  
 

2.11.3 Capacity Factored Cost Estimates  
En av de mest använda metoderna för kostnadsuppskattningar inom den petrokemiska 
tillverkningsindustrin är en metod som på engelska benämns Capacity Factored Cost 
Estimate Method (CFCE). Metoden beräknar kostnaden av en ny anläggning/delprocess 
av önskad storlek genom jämförelse med en liknande anläggning.  
 
Detta görs genom att metoden tar hänsyn till den önskade kapaciteten för den nya 
anläggningen/delprocessen samt kostnaden och kapaciteten för den likande 
anläggningen, med hjälp av Ekvation 3 (Dysert, 2001). 
 

𝑃𝑛 = (
𝐾𝑛

𝐾𝑢
)

𝑚

 ∙  𝑃𝑢          (3) 

 
Pn - Nuvarande pris [kr] 
Pu - Ursprungligt pris [kr] 
Kn - Nuvarande kapacitet [tpd] 
Ku - Ursprunglig kapacitet [tpd] 
m -Skalningsfaktor  
 

3 Metod 
Detta avsnitt redogör för vilken metod som används när rapportens resultat tagits fram. 
Figur 3 visar ett flödesschema för de olika delarna som har utgjort grunden för hur 
arbetet lagts upp.  
 
 
 

 
Det första steget i metoden var dimensionering av anläggningen. Detta steg innebar ett 
visst förarbete som bestod av antaganden och bestämmelser kring bland annat vilken 
typ av teknik som skulle användas. Detta redovisas under avsnitten 1.2 Avgränsningar 
och avsnitt 2. Bakgrund. 
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Nästa steg bestod av en kostnadsanalys där ett nettonuvärde togs fram med hjälp av 
nuvärdeskalkylering, följt av en känslighetsanalys. Slutligen har möjliga 
finansieringsmodeller undersökts.  
 
För att kunna genomföra de olika delstegen i metoden har data samlats in från bland 
annat Bromma flygplats, kontaktpersoner på Svenska bioenergiföreningen (Svebio) 
samt olika referensprojekt. Datainsamlingen från Bromma flygplats har gjorts dels vid 
två studiebesök på Swedavia samt genom litteraturstudier.  
 

3.1 Variabler, parametrar och antaganden  
För att kunna uppskatta anläggningens lönsamhet approximeras och beräknas 
kostnader med hjälp av såväl gjorda antaganden som valda variabler och parametrar, 
vilka visas i Tabell 2.  
 
Tabell 2: De finansiella parametrarna som antagits i beräkningarna 

Finansiella parametrar Värde 

År (för val av index) 2014 
Kalkylräntaa 9 % 
Inflationsräntab 2 % 
Teknisk livslängdc 25 år 
Timmar i drift 8000 h/år 
Växelkurs kr, 2015-05-02d USD, $ 1 = 8,0479 kr 
 
Noteringar: 

a) Kalkylräntan valdes efter Swedavias mål på 9 % avkastning på eget kapital (Swedavia, 2013).    
b) För närvarande (2015-05-07) har Sverige en inflation på -0,25 %. Trots detta har inflationsräntan 

valts efter Riksbankens inflationsmål på 2 % på årlig basis.  
c) Teknisk livslängd (Ekbom et al., 2005). 
d) Swedbank, säljkurs. 

 
För att kunna beräkna investeringskostnaderna används både priser från WPC samt 
data från förstudien Stockholm-Arlanda. För att anpassa priserna till pilotanläggningens 
storlek och eventuellt fluktuerande kostnader för stålmaterial och ingenjörsarbete 
skalas därefter priserna om med valda skalfaktorer och CEPCI-index. 
Approximationerna med omskalning gör att osäkerheten i beräkningarna ökar mer än 
om alla kostnader hade kommit direkt från ett färdigt och anpassat budgetförslag för 
den specifika anläggningen. Osäkerheten i redan omräknade kostnadsapproximationer i 
använda källor har en osäkerhet på ±40 procent. Ytterligare omskalning adderar en 
osäkerhet på ±10 procent, varför beräkningarna av investeringskostnaderna i den här 
rapporten kan sägas ligga runt ±50 procent (Ekbom et al., 2005). Detta stämmer överens 
med Tabell 3, vari man kan utläsa att en kostnadsuppskattning gjord med hjälp av 
omskalning av kapaciteter med index har en osäkerhet på ±30-50 procent (Dysert, 
2001).   
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Tabell 3: AACE:s klassificering och metoder av uppskattningar 

Klassificering Noggrannhet Beskrivning Estimeringsmetod 
Storleksordning -30 till +50 Konceptuell 

screening 
  

Index Capacity 
curves 
Capacity ratios 

Budget -15 till +30 Preliminärt 
anslag 
 
 
Halvdetaljerad 

Component ratio 
Equipment 
factored 
 
Square foot, 
Parametric or 
Elemental 

Definitiv -5 till +15 Detaljerade 
budgetförlag 

Detaljerad 
prissättning 

 
 

3.2 Energibalans  
För att kunna uppskatta priset på bio-jetbränsle måste energibalansen i anläggningen 
beräknas. I detta avsnitt ges en detaljerad beskrivning av hur den totala energibalansens 
i anläggningen beräknas. Det vill säga hur stor bränsleproduktionen är och hur stort 
råvarubehov anläggningen har samt hur stor produktionen är av el.  
 

3.2.1 Bränsleproduktion  
För att uppskatta Bromma flygplats behov av bio-jetbränsle beräknas hur många ton 
flygbränsle varje rörelse motsvarar. En rörelse innebär en start eller en landning. Vid 
enhetsomvandlingar används ämnesdata från Tabell 4 (Ekbom et. al, 2009).   
 

Tabell 4: Ämnesdata för nafta, bio-jet och tung diesel 

Produkt Densitet  Värmeinnehåll 
Nafta 867 kg/m3 12,35 MWh/ton 

Bio-jet 804 kg/m3 11,99 MWh/ton 
Tung diesel 754 kg/m3 12,24 MWh/ton 

 

3.2.2 Råvarubehov  
Råvarubehovet beräknas utifrån WPC:s råvarubehov, då plasmaförgasaren antas köpas 
från detta företag. Skillnaden är att WPC använder sopor som råvara. WPC:s 
plasmaförgasare G65 beräknas producera 785 BPD och ha ett råvarubehov på 1000 ton 
per dag av sopor (Westinghouse, 2015). Energiinnehållet i sopor och grot är dock 
ungefär detsamma och därför kan råvarubehovet beräknas utifrån WPC:s produktion för 
sopor.  
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För att beräkna detta används Ekvation 4 och förhållandena antas vara linjära. 
 

𝑥 =
𝑚𝐹𝑇𝐵 

𝑚𝐹𝑇𝐵,𝑊
          (4) 

 
x – Anläggningens storleksordning i förhållande till WPC 
mFTB – Fischer-Tropsch bränsle [liter] 
mFTB,W – Fischer-Tropsch bränsle WPC [liter] 
 
För att beräkna det totala behovet av grot används Ekvation 5.   
 
𝑚𝑔 = 𝑥 ∙  𝑚𝑠,𝑤         (5) 

 
mg - Grot [ton] 
mS,W – Sopor WPC[ton] 
x – Anläggningens storleksordning i förhållande till WPC  
 
Värmeinnehållet i grot varierar mellan 2,5 och 2,97 MWh/ton och det totala 
råvarubehovet beräknas med Ekvation 6.  
 

𝑅𝑏 =  
(𝑒1+𝑒2)

2
∙ 𝑚𝑔         (6) 

 
Rb - Råvarubehov [MW] 
e1 - Minsta energiinnehåll i grot [MWh/ton] 
e2 - Största energiinnehåll i grot [MWh/ton] 
mg – Grot [ton] 
 

3.2.3 Elproduktion- och konsumtion  
Anläggningen kommer att producera energi genom restgaserna som dirigeras till en 
ångturbin, vilken i sin tur genererar elektricitet. För att kunna bedöma om anläggningen 
kommer att generera intäkter eller skapa kostnader måste energibalansen kartläggas. 
Plasmaförgasaren är en viktig delprocess och för att identifiera energibalansen i 
anläggningen har jämförelser gjorts mot plasmaförgasare av företaget WPC.  
 
WPC har publicerat siffror på en anläggning som har en kapacitet på motsvarade 1000 
ton sopor per dag. Denna anläggning skulle producera 58 MW elektricitet netto, ha en 
elkonsumtion på 19 MW, vilket skulle medföra att 39 MW kan säljas till det nationella 
elnätet (Westinghouse, 2015). För att beräkna denna anläggnings energibalans används 
kvoten som beräknades med Ekvation 4 och Ekvation 7.  
 
För att få ett mer tillförlitligt resultat genomförs ytterligare jämförelser med 
elproduktionen från en modellering av en kombinerad plasmaförgasningsanläggning. I 
modelleringen uppgår bränslebehovet i form av sopor till 156 960 ton per år och en 
elproduktion på 21,9 netto (Minutiollo et al., 2009). Drifttiden i de båda anläggningarna 
är 8000 timmar per år och beräknas att vara i drift 24 timmar om dagen.  
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𝑒𝑝2  =  𝑥 ∙ 𝑒𝑝1          (7) 

 
𝑒𝑝1 – Elproduktion per år, anläggning 1 [MW] 

ep2 – Elproduktion per år, anläggning 2 [MW] 
x – Anläggningens storleksordning i förhållande till WPC  
 

3.3   Investeringskostnad 
För att kunna uppskatta de totala investeringskostnaderna för anläggningen har data 
använts från förstudien Stockholm-Arlanda, WPC samt data från andra referensprojekt. 
Eftersom förstudien Stockholm-Arlanda är tänkt att byggas på ungefär samma sätt som 
den nu aktuella pilotanläggningen, förutom förgasaren, har de investeringskostnader 
som presenterats i Arlanda-studien kunnat användas som utgångspunkt för de flesta 
delprocesser i den här rapporten.  
 

3.3.1 Beräkning med CEPCI  
För att den investeringskostnad som beräknats i Arlanda-studien ska kunna användas 
och anpassas till den nu aktuella anläggningen måste hänsyn tas både till anläggningens 
storlek och förändringen av priset över tid. Som redan konstaterats är båda 
anläggningarna, tänkta att vara uppbyggda på samma sätt med samma delprocesser 
förutom förgasaren.  Det behövs därför ingen upp- eller nedskalning av kostnaderna för 
resterande delprocesser. Däremot måste förändringen över tid ha en påverkan på 
investeringskostnaderna för de olika processerna. Detta har korrigerats med hjälp av 
beräkningar med CEPCI (Ekbom et al., 2005).  
 
De senaste publicerade slutgiltiga indexen för varje komponent som finns att tillgå är 
från september 2014. Dessa värden används därför vid beräkning av de nya 
investeringskostnaderna. CEPCI är uppdelat i fyra huvudkomponenter, varav en av 
dessa i sin tur är uppdelad i sju kategorier. Varje delkomponent och kategori har ett eget 
tillhörande index, se Tabell 5 (Chemical Engineering, 2015). 
 
Tabell 5: CE index maj 2009 och sep 2014 års värden på varje delkomponent 

 CE Index, maj 2009 CE Index, sep. 2014 
Utrustning 596.8 704.6 
Värmeväxlare 529.9 650.9 
Processmaskineri 583.0 668.1 
Rör, ventiler och 
kopplingar 

748.1 877.4 

Processinstrument 389.0 413.4 
Pumpar och 
kompressorer 

896.7 939.0 

Elektrisk utrustning 458.9 515.7 
Strukturella stöd 602.4 775.1 
Arbetskraft vid 
konstruktion 

326.6 323.9 

Byggnader 485.4 546.3 
Teknik och 
övervakning 

347.9 321.4 
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För att få ut en total kostnad för grundinvesteringen delas varje delprocess i 
anläggningen in under rätt delkomponent och kategori med rätt index, se Tabell 6.   
 
Tabell 6: Delprocesserna med tilldelat index för 2009 och 2014. 

Delprocess Kategori CE Index [2009, 2014] 

Luftseparation Processmaskineri 583.0, 668.1 
Gasrening Processmaskineri 583.0, 668.1 
FT-system Processmaskineri 583.0, 668.1 
Panna och ångturbin Pumpar och kompressorer 896.7, 939.0 
 
 
Efter att de rätta värdena på alla delprocessers CE index tagits fram har den uppskattade 
investeringskostnaden för varje delprocess beräknats med hjälp av Ekvation 3. 
 

3.3.2 Plasmaförgasare 
För att räkna ut kostnaden för plasmaförgasaren hämtas siffror för en plasmaförgasare 
från WPC. Denna plasmaförgasare har en kapacitet på 300 ton biobränsle/dag och en 
kostnad på 27 400 000 USD. Eftersom kapaciteten skiljer sig från pilotanläggningens 
kapacitet som ligger på ungefär 2700 ton biobränsle/dag skalas plasmaförgasarens 
kapacitet om med hjälp av Ekvation 3. Skalningsfaktorn som valts är 0,7 (Perry et al., 
1997). Omräkningar av prisets förändring över tid görs därefter med hjälp av Tabell 5 
och Ekvation 2.    
 
 
Tabell 5: CE Index för plasmaförgasaren 2010 och 2014. 

Delprocess Kategori CE Index [2010, 
2014] 

Plasmaförgasare Processmaskineri 627.0, 668.1 
 
 
Den totala kostnaden för plasmaförgasaren fås då i amerikanska dollar och omvandlas 
därför med hjälp av dagens valutakurs, som hämtas från Swedbank, till svenska kronor 
(Swedbank, 2015).  
 

3.3.3 Indirekta kostnader 
I samband med en anläggning av detta slag tillkommer indirekta kostnader i form av 
markhyra, personalkostnader, temporär utrustning, ägarkostnader m.m. Dessa 
kostnader tas med i beräkningen av den totala investeringskostnaden med hjälp av 
viktade värden av den totala kostnaden för utrustningen och uppförande (UU2). 
Procentsatser och tillvägagångssätt för uträkningen visas i Tabell 6 (Sieweng et al., 
2011). 
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Tabell 6: Indirekta kostnaderna med givna procentsatser 

  
Specificering, Direkta Kapital (DK) Kostnadsuppskattning (% av UU + 

plasmaförgasare) 
Instrument och kontroll 5,0 
Byggnader 1,5 
Nätverk 5,0 
Markförberedelser 0,5 
Civilarbete 10,0 
Elektronik 7,0 
Rörläggning 4,0 
  
Totalt Direkt Kapital (TDK) UU2 + DK 
  
Specificering, Indirekt Kapital (IDK) Kostnadsuppskattning (% av TDK) 
Ingenjörsarbete 15 
Beredskap 10 
Avgifter/omkostnader/vinster 10 
Uppstart 5 
  
Totala kapitalkostnader  IDK + TDK 
 
Den totala investeringskostnaden beräknas därefter genom att de totala kostnaderna för 
Utrustning och uppförande, Plasmaförgasaren och de Totala kapitalkostnaderna (TKK) 
summeras. 

3.4 Produktionskostnader för anläggningen 
För att beräkna anläggningens totala produktionskostnader måste alla intäkter och 
kostnader beräknas. Vilka intäkts- och kostnadsposter som ska beräknas för 
anläggningen visas i Tabell 7 och är baserade på den publicerade Arlanda-studien.  
 
Tabell 7: Intäkter och kostnader som ska beräknas 

Produktionskostnad Enhetspris Anläggning 
Tung diesel   kr/MWh  Mkr  
Nafta  kr/ MWh Mkr  
El kr/MWh Mkr  
Totala intäkter   Mkr 
Grot  kr/MWh Mkr 
Drift och underhåll - Mkr 
Kapitalkostnader - Mkr 
Totala kostnader  Mkr 
Bio-jetkostnad  - kr/kWh  
Bio-jetkostnad -  kr/m3 

 

3.4.1 Inkomst från nafta och tung diesel 
De biprodukter som uppkommer i FT-processen, d.v.s. nafta och tung diesel, kan säljas 
vidare och kommer således att generera intäkter till anläggningen. För att beräkna 
priset på nafta och tung diesel approximeras ett värde på samma sätt som gjorts i 
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referensstudien. För nafta görs detta genom att priset för råolja antas med en adderande 
kostnad på 2,5 USD/ barrel plus en extra energi- och koldioxidskatt för bensin MK1 på 
5,63 SEK/liter. För tung diesel antas priset för råolja med en adderande kostnad på 8,0 
USD/barrel plus en extra energi- och koldioxidskatt för Eo1 på 3,90 SEK/liter. (SPBI, 
2015) 
 
För att få fram ett startvärde på kostnaden för nafta och tung diesel samt den 
procentuella förändringen av säljpriserna över tid för de båda biprodukterna studeras 
det genomsnittliga spotpriset för råolja från år 2010 till 2014. De extra tilläggen och 
energi- och koldioxidskatten antas i den här rapporten följa inflationen, dvs. öka med två 
procent per år.  
 
Tabell 8: Brent-oljepriserna för år 2010-2014 

År Pris för brentolja (USD/barrel) 
2010 79,61 
2011 111,26 
2012 111,63 
2013 108,56 
2014 99,02 

 
Det genomsnittliga spotpriset för råolja år 2014 var 99,02 USD/barrel. Det 
sammanlagda priset för nafta och tung diesel blir då efter omräkning; 1006 SEK/MWh 
respektive 1010 SEK/MWh. Detta är de priser som rapporten utgår ifrån. Den 
genomsnittliga ökningen kan utläsas ur Tabell 11 och motsvarar en procentökning på 
ungefär sju procent per år.  
 
För att beräkna framtida pris för nafta och tung diesel används Ekvation 9.  
 
𝑝𝑛 =  𝑝 ∙ (1 + 𝑟𝑝)𝑛         (9)  

 
pn – pris år n [kr/MWh] 
p – ursprungligt pris [kr/MWh] 
rp – procentuell förändring [%] 
n – antal år [år] 
 

3.4.2 Inkomst från elproduktion 
Anläggningen kommer att producera el som kan användas för att tillgodose 
anläggningens egen elkonsumtion. Överskottet kan säljas vidare och generera intäkter. 
För att beräkna de inkomster som elproduktionens överskott genererar måste elpriset 
fastställas. Elpriserna fluktuerar över tid och för att räkna med ett pris som tar hänsyn 
till detta, beräknas ett års-medelvärde sedan 1 januari 2012. Anledningen till att data 
enbart presenteras från 2012 beror på att Sverige under 2012 delades in lokalt och att 
elpriserna därmed blev lokala. Före år 2012 hade Sverige ett gemensamt elpris, 
oberoende av var man bodde. Prisutvecklingen som presenteras i Figur 5 är för region 
Stockholm (Nordpool, 2015). 
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Figur 5: Prisutveckling spotpriser från 2012 till 2015  

Figur 6: Prisutveckling elcertifikat från 2012 till 2015  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I spotprisernas utveckling i Figur 5 har inte elcertifikat inkluderats. I Figur 6 kan det 
genomsnittliga månadspriset utläsas (Svensk kraftmäkling, 2015).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det genomsnittliga spotpriset för el år 2014 var 289 kr/MWh och spotpriset för 
elcertifikat uppgick till 179 kr/MWh. Det sammanlagda priset blir således 468 kr/MWh, 
vilket är det priset som rapporten utgår ifrån. Den genomsnittliga ökningen motsvarade 
en procentökning på ungefär fyra procent per år.  
 
För att beräkna framtida elpris kan Ekvation 9 användas. Alla priser är inklusive 
elcertifikat. För att räkna ut de totala intäkterna som elproduktionen genererar används 
Ekvation 10.  
 

Figur 5: Prisutveckling spotpriser för el från år 2012 till 2015 
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Figur 7: Prisutvecklingen kvartalsvis på skogsbränsle under åren 
2010-2013 

𝐼𝑋 =  𝑝
𝑥,𝑛

∙ 𝑒𝑋 ∙ 𝑑        (10)  

       

IX - Total intäkt från x [Mkr] 
px,n - Pris för vara x, år n [kr/MWh] 
eX - Total produktion för x [MW]  
d - Drifttid [h]  
 

3.4.3 Kostnader för grot 
En av de största kostnaderna i samband med produktion av syngas är kostnaden för 
råvaran. Prisutvecklingen på grot förändras precis som andra råvaror över tid. Dock är 
det svårt att estimera ett pris på grot då priset beror på ett flertal olika parametrar 
såsom fukthalt, transport och grotens skick vid leverans (krossad, flisad osv.). 
Marknaderna är också mycket lokala och priset varierar därefter. Prisutvecklingen för 
skogsbränslen från första kvartalet 2010 till det tredje kvartalet 2013 går att utläsa i 
Figur 7.  Skogsflis är ett samlingsnamn för grot- och träddelsflis vilket innebär att 
prisförändringen för skogsflis även visar prisförändringen för grot (Energimyndigheten, 
2014b).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Prisförändringen för skogsflis har varit relativt prisstabil och i stort sett varit noll under 
en treårsperiod, vilket går att utläsa i Figur 7. I dessa beräkningar kommer grotpriset 
därför att antas vara 200 kr/MWh.  
 
Den totala kostnaden för grot räknas ut med Ekvation 11. Trots att grotpriset varit 
relativt stabilt kommer prisförändringen i rapporten att sättas till en procents ökning 
per år, på grund av den ökade efterfrågan (Energimyndigheten, 2014a). Grotens 
förväntade pris beräknas på samma sätt som nafta, diesel och elpriset beräknas i 
Ekvation 9. 
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𝑈𝑋 =  𝑝
𝑥,𝑛

∙ 𝑒𝑋 ∙ 𝑑        (11)  

       

UX - Total utgift från x [Mkr] 
pn - Pris för vara x, år n [kr/MWh] 
eX - Total produktion för x [MW]  
d - Drifttid [h]  
 

3.4.4 Drifts – och underhållskostnader 
Anläggningens drift, underhåll - och kapitalkostnader har beräknats utifrån 
Arlandastudiens beräknade kostnader. De kostnader som inkluderas är allt från licenser 
och löner till underhållskostnader. Eftersom anläggningarna har samma kapacitet och 
driftstid antas kostnaderna vara desamma, men skalas om med hjälp av CEPCI. De årliga 
CE-indexen går att utläsa ur Tabell 12 och i denna rapport används CEPCI för åren 2009 
och 2013 (Chemical Engineering, 2015).  
 
 

Tabell 9: CEPCI 2009-2015 

 

 

 

 

 

För att beräkna kostnaderna för drift och underhåll räknas värdet år 2009 om till dagens 
pris med Ekvation 2. 
 

3.4.5 Kapitalkostnader 
På samma sätt som drift - och underhållskostnaderna beräknades ovan, räknas 
kapitalkostnaderna om till dagens nuvarande pris med Ekvation 3. CEPCI går att utläsa i 
Tabell 12 för 2009 och 2013. Den totala kostnaden för drift och underhåll och 
kapitalkostnader kommer att förändras över tid. Den procentuella ökningen per år 
därefter antas följa Riksbankens inflationsmål på två procent (Riksbanken, 2005).   
 
Den procentuella ökningen beräknas enligt Ekvation 12. 
  
𝑇𝐷+𝐾 = (𝐷 + 𝐾) ∙ (1 + 𝑟𝑖)

𝑛       (12) 

 

TD+K - Totala drift- och kapitalkostnader [Mkr] 
D - Drift- och underhållskostnader [Mkr] 
K - Kapitalkostnader [Mkr] 
ri - Inflationsmål [%] 
n - antal år  
 

År CEPCI 
2009 521,9 
2010 559,8 
2011 585,7 
2012 584,6 
2013 567,3 
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3.4.6 Pris för Jet-A1 
Idag tankas flygplanen på Bromma flygplats med Jet-A1 och det är Shell som förser 
Brommas tankningsstationer med bränsle. Det årliga inbetalningsöverskottet, ai, beror 
till stor del på Jet-A1:s pris. Mellan åren 2010 och 2014 steg priset i genomsnitt med 
0,16 procent per år (Indexmundi, 2015). Den procentuella ökningen per år, rp, sätts till 
0,16 procent.   
 
Listpriserna för Bromma flygplats är 8,8 kr/l (Shell, 2015). Noterbart är dock att 
listpriserna sällan gäller. Detta beror på att flygplansbolagen förhandlar fram egna 
avtalspriser med Shell (Swedavia, 2015). Dessa priser är konfidentiella. Denna uppsats 
kommer således att utgå från det senaste listpriset på 8,8 kr/ liter.  
 

3.4.7 Pris för bio-jetbränsle 
Bio-jetpriset beror på ett flertal olika parametrar, som alla i sin tur tar hänsyn till 
prisutveckling över tid. För att beräkna bio-jetpriset används Ekvation 13 och 14.  
 
𝑇𝑃 = (𝐾𝐺 + 𝑇𝐷+𝐾) − ∑ 𝐼𝑥

3
𝑥=1       (13) 

 
TP - Totala produktionskostnader [Mkr] 
KG - Totala grotkostnader [Mkr] 
TD+K -Totala drift- och kapitalkostnader  
IX - Totala intäkter, x1 - Nafta, x2 - Diesel, x3 - El  
 
𝐵𝐽 = 𝑇𝑃  𝑇𝑃𝐵⁄         (14) 

 
BJ – Bio-jetpris [kr/liter] 
TP - Totala produktionskostnader [Mkr] 
TPB - Total produktion bio-jetbränsle [liter] 
 

3.5 Nuvärdeskalkylering 
En uppskattning av hur lönsam anläggningen skulle vara är av stor vikt vid ett eventuellt 
beslut om en fortsatt förundersökning. För att ge ett gott beslutsunderlag och för att så 
tydligt som möjligt belysa alla aspekter på vad den nu aktuella pilotanläggningen skulle 
innebära för Bromma flygplats och Swedavia har nettonuvärdet av anläggningen 
beräknats med hjälp av en nuvärdeskalkyl. Detta görs genom att alla de framtida 
besparingar som anläggningen genererar diskonteras till en nolltidpunkt. Dessa jämförs 
därefter med investeringskostnaden. För att kunna göra detta har Ekvation 2 skrivits om 
och anpassats till anläggningen, se Ekvation 15.  
 

𝑁𝑁𝑉 = 𝑁𝑉 − 𝐺 =  
𝑅

(1+𝑟)𝑛 +  ∑
𝑎

(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝐺    (15) 

 
Det årliga inbetalningsöverskottet, ai, utgörs av skillnaden mellan alla intäkter och 
utgifter som anläggningen genererar under ett år. Intäkterna är dels den överskottsel 
som anläggningen producerar och säljer vidare, dels försäljning av nafta och tung diesel 
samt de uteblivna kostnaderna för att köpa jet-A1. De kostnader som tas med i 
beräkningarna är produktionskostnaderna. För att få ut det årliga 
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inbetalningsöverskottet i miljoner kronor, multipliceras skillnaden mellan intäkterna 
och utgifterna med den totala produktionen bio-jetbränsle, TPB, enligt Ekvation 16.   
 

𝑎𝑖 = ((𝐴1 − 𝐵𝑗) ∙ 𝑇𝑃𝐵)       (16) 

 
ai – Årliga inbetalningsöverskottet [Mkr] 
A1 – Jet-A1 [kr/liter] 
Bj – Bio-jetbränsle [kr/liter] 
TPB – Total bio-jetsproduktion [liter] 
 

3.6 Finansieringsmodell/bidrag 
För att en anläggning av denna typ ska vara ekonomiskt möjlig för Swedavia är någon 
form av finansiellt stöd en förutsättning för ett beslut om investering. Höga 
investeringskostnader kommer kräva att en uttänkt och genomförbar modell för 
finansieringen tas fram. För att göra detta har en dialog förts med Swedavia. Dessutom 
har jämförelser gjorts med studier av befintliga anläggningar och förslag från 
förprojekteringar av referensprojekt.  
 
Ett antagande som har gjorts är att Energimyndigheten kommer bevilja ett 
finansieringsstöd på 25 procent av investeringskostnaderna. Energimyndigheten har 
2009 beslutat om beviljat stöd motsvarande 25 procent av projektet GoBiGas – en 
anläggning i Göteborg för förgasning av träråvara till metangas. Enligt 
Energimyndigheten görs det projektet ”inom ramen för programmet Demonstration och 
kommersialisering. Beslutet fattas med stöd av förordningen (2008:761) om statligt 
stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.” (Henke, 2009). 
Eftersom den nu aktuella pilotanläggningen också framställer biobränsle med hjälp av 
förgasning av skogsråvara – vilket Energimyndigheten tagit upp som ett av 
huvudargumenten för att beslutet skulle beviljas – antas att samma stöd på 25 procent 
kommer beviljas den här anläggningen. Detta antas vara rapportens basscenario vid 
lönsamhetsberäkningar i kommande avsnitt.  
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4 Resultat och diskussion 
I detta avsnitt redovisas alla resultat som tagits fram från de beräkningar och metoder 
som presenterats i tidigare avsnitt. Här presenteras även resultaten av den 
känslighetsanalys som genomförts. 
 

4.1 Totala investeringskostnaden 
Kostnaden för alla delprocesser förutom plasmaförgasaren, det vill säga kostnaden för 
Utrustning och Uppförande, presenteras i Tabell 10. De kostnader som hämtades från 
Arlanda-studien presenteras i den vänstra kolumnen och de nya beräknade 
kostnaderna, vilka är anpassade till den nu aktuella pilotanläggningen presenteras i den 
högra kolumnen.  
 
Tabell 10: Kostnaderna för UU före och efter omskalning och omräkning. 

Delprocess Uppskattad 
investeringskostnad  
2009 [Mkr] 

Uppskattad 
investeringskostnad 
2014 [Mkr] 

Luftseparation 178 204 
Gasrening 535 613 
FT-system 1156 1 325 
Panna och ångturbin 284 297 
Utrustning och 
Uppförande  

 2 439 

 
 

Efter anpassning av förgasaren till den nu aktuella anläggningen uppgår 
investeringskostnaden för plasmaförgasaren till 1020 Mkr, se Tabell 11. Denna kostnad 
ligger lägre än priset på 1103 Mkr för den förgasare som valts i Arlanda-studien. Priset 
skulle kunna antas ligga ännu lägre om hänsyn inte togs till inflation mm. med hjälp av 
omräkning av CEPCI.  
 
Tabell 11: Investeringskostnaden för plasmaförgasaren. 

Delprocess Uppskattad investeringskostnad 
2014 [Mkr] 

UU2 [Mkr] 

Plasmaförgasare 1020 3459 

 
 
Den totala investeringskostnaden för Utrustning och Uppförande med 
Plasmaförgasarens kostnad inräknad (UU2) blir 3459 Mkr, se Tabell 12.  
 
Med det beräknade värdet av UU2 kan de direkta kapitalkostnaderna (DK) räknas fram 
med hjälp av de viktade värdena av UU2. DK uppgår då till 1141 Mkr. För att få ut den 
totala kostnaden för direkt kapital (TDK) summerades därefter UU2 och DK, vilket ger 
ett värde på TDK på 4600 Mkr. De indirekta kapitalkostnaderna (IDK) kunde då 
beräknas till 1840 Mkr. Detta ger ett slutgiltigt värde på de totala kapitalkostnaderna, 
det vill säga den totala investeringskostnaden för anläggningen, på 6440 Mkr.  
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Tabell 12: De uträknade värdena för beräkning av den totala kapitalkostnaden. 

  
Specificering, Direkta Kapital (DK) Uppskattad investeringskostnad 

[Mkr] 
Instrument och kontroll 173 
Byggnader 52 
Nätverk 173 
Markförberedelser 17 
Civilarbete 346 
Elektronik 242 
Rörläggning 138 
  
Totalt Direkt Kapital (TDK) 1141 + 3459 = 4600 
  
Specificering, Indirekt Kapital (IDK) Uppskattad investeringskostnad 

[Mkr] 
Ingenjörsarbete 690 
Beredskap 460 
Avgifter/omkostnader/vinster 460 
Uppstart 230 
  
Totala kapitalkostnader  1840 + 4600 = 6440 
 
 
De totala kapitalkostnaderna, som utgör den totala investeringskostnaden för 
anläggningen, är höga i jämförelse med Arlanda-studien, vilken har en total 
investeringskostnad på 5084 Mkr. Detta kan bero på flera faktorer såsom ökade 
kostnader för material, arbetskraft och inflation. De indirekta kostnaderna i denna 
studie utgör vidare en större andel av de totala kapitalkostnaderna än i Arlanda-studien. 
Detta kan bero på att den teknik som valts i form av plasmaförgasare är mer 
kostnadskrävande än den teknik som används i Arlanda-studien. Även det faktum att de 
indirekta kostnaderna i den här studien beräknas med hjälp av givna procentandelar 
kan ha bidragit till en högre kostnad.  
 

4.2  Energibalans 
I detta avsnitt ges en detaljerad approximation av den totala energibalansens i 
anläggningen. Det vill säga hur stor produktionen är av bio-jetbränsle, nafta, diesel och 
el, samt hur stort råvarubehovet är.  
 

4.2.1 Bio-jet produktion  
Bromma flygplats har idag ett bränslebehov på 40 200 ton flygbränsle per år vilket 
motsvarar 0,67 ton/rörelse. Om Bromma flygplats skulle maximera sin kapacitet, vilket 
innebär 80 000 rörelser per år, skulle detta motsvara ett bränslebehov på 53 600 ton 
bio-jetbränsle.   
 
Enligt Swedavia är det inte önskvärt att uppnå maxkapaciteten varför anläggningen 
dimensioneras i något mindre skala än 80 000 rörelser per år. För att ha möjlighet att 
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utöka Bromma flygplats verksamhet ytterligare, det vill säga att öka antalet rörelser per 
år, måste anläggningen ha möjlighet att tillgodose ett större bränslebehov än det 
nuvarande. Detta kräver en större anläggning.  
 
Ytterligare en anledning till att anläggningen bör dimensioneras i något större skala är 
att anläggningen då skulle motsvara storleken på anläggningen i Arlanda-studien. 
Jämförelserna skulle då bli mer tillförlitliga. Rapporten utgår därför från att anläggning 
ska producera 50 000 ton bio-jetbränsle per år.  
 

4.2.2 Råvarubehov  
Anläggningen har ett totalbehov av 886 000 ton råvara per år och anläggningen 
planeras vara i drift 8000 timmar om året vilket innebär ett massflöde på 111 ton/h. Det 
totala råvarubehovet uppgår då till 300 MW.  
 

4.2.3 Produktion av nafta och diesel  
De biprodukter som produceras i samband med produktionen av bio-jetbränsle är nafta 
och diesel. Då både Arlanda-studien och denna anläggning har det primära målet att 
producera 50 000 ton bio-jetbränsle antas mängden (kton) biprodukter vara detsamma. 
Detta innebär att anläggningen ska producera 17,9 kton nafta och 21,4 kton diesel 
(Ekbom et al., 2009).  
 

4.2.4 Elproduktion  
Utifrån WPC:s siffror kommer anläggningen att generera elektricitet motsvarande 154 
MW per år. Av detta kommer 67 procent att kunna säljas vidare till det nationella 
elnätet. Andelen el som kan säljas vidare är således 103 MW.  
 
Andelen el som kan säljas vidare utifrån den andra rapporten (Minutiollo et al., 2009) 
beräknades till 124 MW per år. Dessa siffror ligger relativt väldigt nära varandra. 
Eftersom WPC:s siffror är från 2014 och baserade på den senaste tekniken och 
plasmaförgasaren som ska användas i den nu aktuella anläggningen kommer denna 
siffra användas som anläggningens slutgiltiga elproduktion (Westinghouse, 2014).  
 
I Tabell 13 presenteras den totala energibalansen för anläggningen. 
 
Tabell 13: Total energi in och ut 

Anläggning Massa Energi 

Biobränslekonsumtion  111 ton/h 300 MW 
Total energi in   300 MW 
Naftaproduktion  17,9 kton/år 27,9 MW 
Dieselproduktion   21, 4 kton/år 32,2 MW 
Bio-jetproduktion  50,0 kton/år 74,8 MW 
Elproduktion  103 MW 
Total energi ut   238 MW 
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4.3 Bränslepris 
Bränslepriset beror bland annat på drift, underhåll och kapitalkostnader. Vid omräkning 
av kapital- och driftkostnaderna har priserna från Arlanda-studien skalats om. Priset för 
drift och underhåll samt kapitalkostnaderna var 2009, 197 respektive 510 Mkr. De 
totala produktionskostnaderna presenteras i Tabell 14.   
 
Tabell 14: Totala intäkter och kostnader 

Produktionskostnad Enhetspris Anläggning 
Nafta  1006 kr/MWh  225 Mkr  
Tung diesel   1010 kr/ MWh 260 Mkr  
El 468 kr/MWh 386 Mkr  
Totala intäkter    870 Mkr 
Grot  200 kr/MWh 480 Mkr 
Drift och underhåll - 214 Mkr 
Kapitalkostnader - 554 Mkr 
Totala kostnader  1248 Mkr 
Bio-jetpris - 631 kr/MWh 
Bio-jetpris - 6,1 kr/liter 

 
 

De totala kostnaderna efter att inkomsterna har räknats bort fördelas på den totala 
produktionen bio-jetbränsle som är 62 miljoner liter eller 74,8 MW.  
 
Priset för bio-jetbränsle beräknades till 0,63 öre/kWh eller 6,1 kr/l. Detta går även att 
utläsa i Tabell 14. Priset är något lägre än Arlanda-studiens bio-jetpris på 0,86 öre/kWh. 
Detta beror på att elen som kan säljas vidare genererar mer intäkter än de beräknade 
intäkterna från fjärrvärmen.  
 
Marknadspriset på Jet-A1 är 8,8 kr/liter, vilket innebär att priset på bio-jetbränslet 
ligger under marknadspriset. Om hänsyn inte tas till den totala investeringskostnaden 
kommer bio-jetbränslet att vara ett konkurrenskraftigt alternativ.  

 

4.4  Förslag på finansieringsmodell  
Två finansieringsmodeller har tagits fram och undersökts i rapporten. De båda 
modellerna innehåller ett finansieringsstöd motsvarande 25 procent från 
Energimyndigheten. Modellerna är endast avsedda att utgöra ett första förslag på hur 
finansieringen skulle kunna se ut. Ytterligare undersökningar kring möjliga modeller 
bör göras för att ge en fullgod bild av hur en anläggning av den här typen skulle kunna 
vara ekonomiskt möjlig för Swedavia.  
 
Den första modellen som undersökts är baserad på Swedavias klimatkompensering. 
Som nämnts i tidigare avsnitt 2.2 har Swedavia som mål att vara 100 procent 
koldioxidneutrala. För att uppnå detta klimatkompenserar Swedavia idag ca 300-400 
ton per år. En finansieringsmodell skulle därför kunna vara att Swedavias 
klimatkompensering istället går direkt till anläggningen. Detta skulle innebära ett 
motsvarande inköp av 300-400 ton färdigproducerat bio-jetbränsle, som i sin tur skulle 
motsvara ett finansieringsstöd på 3 Mkr årligen. Resultatet av hur denna 
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finansieringsmodell skulle påverka anläggningens lönsamhet presenteras ytterligare i 
Känslighetsanalysen i avsnitt 3.6.  
 
Den andra modellen som undersökts bygger på jämförelser med den framtagna 
finansieringsmodellen för GreenSky London. Detta projekt bygger på, och delfinansieras 
genom ett samarbete mellan Solena Fuels och British Airways. British Airways har åtagit 
sig ett inköp i förskott på 50 000 ton per år av det producerade bio-jetbränslet till 
marknadsmässiga priser. Detta motsvarar ett finansieringsstöd om 500 MUSD (Velocys, 
2012). Den andra finansieringsmodellen har utformats på ett liknande sätt. Flygbolagen 
som flyger till och från Bromma flygplats, antas åta sig ett inköp på 50000 ton/år bio-
jetbränsle för 10 år i förskott. Detta skulle innebära ett direkt finansieringsstöd på 3780 
Mkr. Denna modells påverkan på anläggningens lönsamhet har analyserats ytterligare i 
avsnitt, 3.6. 
 
Den tredje finansieringsmodell som har undersökts är en kombinerad modell av de två 
ovan nämnda. Denna modell utgår från såväl ett årligt finansieringsstöd på 3 Mkr från 
klimatkompensering som ett direkt finansieringsstöd på 3780 Mkr från flygbolagen på 
Bromma flygplats. Denna modells påverkan på lönsamheten analyseras, liksom de två 
nämnda ovan, mer detaljerat i avsnitt, 3.6. 
 

4.5  Basscenariots lönsamhet  
Nettonuvärde för basscenariot är -285 miljoner kronor, vilket visas i Figur 8. Detta 
innebär att pilotanläggningen inte kommer att kunna återbetalas under sin livslängd. 
Därmed kan investeringen inte bedömas som lönsam. Om anläggningens livslängd 
däremot förlängs till 30 år kommer investeringskostnaden att kunna återbetalas efter 
27 år.  

 
Figur 8: 

Basscenariots nettonuvärde 
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4.5.1 Finansieringsmodell 1 
Finansieringsmodell 1 innebär att Swedavia klimatkompenserar för motsvarande 3 
miljoner kronor årligen genom att köpa bio-jetbränsle, där klimatkompensationen 
förväntas öka med inflationsmålet på två procent per år. Med detta finansieringsstöd 
blir nettonuvärdet efter 25 år, -168 miljoner kronor. Nettonuvärdet med 
finansieringsmodell 1 presenteras i Figur 9.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detta är 117 Mkr mindre än grundscenariot. Trots att denna finansieringsmodell har en 
betydande inverkan på investerings lönsamhet kommer den inte att innebära att 
investeringen är lönsam under sin livstid.  

4.5.2 Finansieringsmodell 2 
Finansieringsmodell 2 innebär att flygbolagen förköper 50 000 ton flygbränsle per år i 
10 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Nettonuvärde Finansieringsmodell 2 

Figur 9: Nettonuvärde finansieringsmodell 1 
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Detta medför att grundinvesteringen blir 1050 Mkr. Dock innebär denna modell att 
inkomsten för försäljningen av bio-jetbränsle uteblir de första 10 åren, vilket påverkar 
nettonuvärdet negativt eftersom återbetalningsöverskottet är negativt under de första 
10 åren. Med denna finansieringsmodell kommer investeringen alltså inte att vara 
lönsam då nettonuvärdet efter 25 år är -136 Mkr. Nettonuvärdet med 
finansieringsmodell 2 presenteras i Figur 10.  
 
Nettonuvärdet i finansieringsmodell 2 är ungefär 150 Mkr bättre jämfört med 
basscenariot. Trots detta kan investeringen inte ses som lönsam med 
finansieringsmodell 2. Däremot finns det andra positiva faktorer än just nettonuvärdets 
utfall. Det som är positivt med denna finansieringsmodell är att grundinvesteringen 
minskar avsevärt vilket är positivt då kapitalbehovet från Swedavia minskar. Eftersom 
kapitalbehovet minskar ökar Swedavias möjlighet att investera i den aktuella 
anläggningen.  
 
Ytterligare en positiv aspekt är att anläggningen har en inkomstgaranti de första tio 
åren. Detta medför att riskerna som uppkommer i samband med en sådan investering 
minskar. När riskerna minskar ökar även incitamenten att bygga anläggningen. 
 

4.5.3 Finansieringsmodell 3  
Finansieringsmodell 3 är utformad som en kombination av Energimyndighetens och 
Swedavias klimatkompensering samt flygbolagens förköp av bränsle. Denna 
kombination är det mest lönsamma alternativet eftersom finansieringsstödet är som 
störst vid denna kombination. Nettonuvärdet blir dock inte heller med 
finansieringsmodell 3 positivt under anläggningens livslängd. Nettonuvärdet år 25 är -
130 Mkr.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11: Nettonuvärde finansieringsmodell 3 

Finansieringsmodell 3 har ett nettonuvärde som är 155 Mkr bättre jämfört med 
basscenariot. Denna summa kan ses som relativt liten i förhållande till 
totalinvesteringen men är trots allt, betydligt bättre än basscenariot. 
Finansieringsmodell 3 är den modell som genererar bäst nettonuvärde. Detta i 
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kombination med argumenten för Finansieringsmodell 2 gör Finansieringsmodell 3 till 
det bästa och minst riskfyllda investeringsalternativet. 
 

4.6  Känslighetsanalys  
För att få bästa möjliga utfall av känslighetsanalysen bör varje kritisk variabel varieras 
en åt gången medan resterande värden hålls konstanta. Med hjälp av 
känslighetsanalysen går det att förutspå hur känslig investeringen är för förändringar av 
olika parametrar. Analysen kommer att utgå från basscenariot.  

I denna känslighetsanalys kommer totalinvesteringens känslighet att analyseras utifrån 
förändring av parametrarna; avkastningskrav och finansieringsstöd. Detta presenteras i 
Tabell 15. 

Tabell 15: Känslighetsanalys 

Scenario ravkastning 

[%] 
Finansieringsmodell 

3 avkastning [%] 
Statligt 

finansieringsstöd 

Basscenario  9 9 Ja 

Minskat 
avkastningskrav 

6 9 Ja 

Minskat 
avkastningskrav 

3 9 Ja 

Minskat 
avkastningskrav 

9 6 Ja 

Minskat 
avkastningskrav 

9 3   Ja 

Utan 
finansieringsstöd 

6  9 Nej 

 

4.6.1 Förändring av avkastningskrav  
Denna rapport har i basscenariot använt sig av Swedavias avkastningskrav på nio 
procent. Detta avkastningskrav är högt och ger ett nettonuvärde på -441 miljoner 
kronor, vilket inte är lönsamt. Minskar avkastningskravet till sex procent blir 
investeringen lönsam efter 20 år vilket innebär att anläggningen betalar av sig under sin 
livstid. Minskas avkastningskravet ytterligare till tre procent kommer anläggningen att 
ha ett positivt nettonuvärde efter 16 år. Figur 12 illustrerar nettonuvärdena för de olika 
avkastningskraven. 
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Figur 12: Nettonuvärde med olika avkastningskrav 

 
Avkastningskravet på nio procent bör dock övervägas mot bakgrund av att denna 
investering kan ses som fördelaktig ur flera perspektiv än just ett ekonomiskt 
perspektiv. Dels kommer anläggningen att producera bio-jetbränsle som är 100 procent 
förnybart och priset kommer även att ligga under marknadspriset för Jet-A1. 
Anläggningen kommer dessutom att skapa jobb under byggnadsprocessen samt under 
hela sin livstid.  
 

4.6.2 Nettonuvärde finansieringsmodell 3 med olika avkastningskrav  
I Figur 13 ändras avkastningskravet i finansieringsmodell 3.  
 

 
 

Figur 13: Finansieringsmodell 3 med olika avkastningskrav 
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Ett förändrat avkastningskrav till tre och sex procent resulterar i positivt nettonuvärde. 
När avkastningskravet är sex procent för finansieringsmodell 3 är återbetalningstiden 
för investeringen 20 år. Återbetalningstiden är densamma när basscenariot 
avkastningskrav minskas till sex procent och detta går att utläsa i Figur 12 och 13.  

 
I avsnitt 4.5.3 konstaterades att finansieringsmodell 3 är den bästa 
finansieringsmodellen utifrån nettonuvärde och risk. Detta innebär att 
finansieringsmodell 3 i kombination med ett sänkt avkastningskrav minimerar riskerna 
och kapitalbehovet vilket är fördelaktigt för Swedavia.  
 

4.6.3 Nettonuvärde med och utan finansieringsstöd  
Denna rapport har i basscenariot utgått från att anläggningen kommer att få ett 
finansieringsstöd från Energimyndigheten som uppgår till 25 procent av anläggningens 
totala investeringskostnader samt finansieringsstöd från Swedavia i form av 
klimatkompensering. Detta resultat presenteras i Figur 14 och nettonuvärdet utan 
finansieringsstöd är, -1895 Mkr. Detta är betydligt lägre än nettonuvärdet med 
finansieringsstödet, vilket visar investeringens beroende av ett finansieringsstöd på 25 
procent eller mer. 
 

 
Figur 14: Nettonuvärde med och utan finansieringsstöd 

4.6.4 Förändring av bio-jetpris 
I denna del analyseras prisets känslighet med avseende på förändring av olika 
parametrar. Parametrarna tung diesel, grot, investeringskostnad och tillgänglighet 
ändras med ±10 procent. Priset på bio-jetbränsle varierar från 4,9 till 7,3 kr/liter, vilket 
går att utläsa i Tabell 16. Den största prisförändringen sker när investeringskostnaden 
förändras vilket beror på att detta utgör den största kostnaden.  
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Tabell 16: Känslighetsanalys Bio-jetpris 

Faktor Förändring Pris 

Bio-jet  - 6,1 kr/liter 
Tung diesel  + 10 % 5,7 kr/liter 
Tung diesel  - 10 %  6,5 kr/liter  
Grot + 10 %  6,9 kr/liter 
Grot  - 10 % 5,3 kr/liter 
Investeringskostnader + 10 %  7,3 kr/liter 
Investeringskostnader - 10 % 4,9 kr/ liter 
Tillgänglighet   + 10 % 5,5 kr/liter 
Tillgänglighet - 10 % 6,7 kr/liter  
Bio-jetpris  4,9-7,3 kr/liter 

 

4.6.5 Noggrannhet och felfaktorer   
Resultatet som presenteras i rapporten har en noggrannhet på ±50 procent, se avsnitt 
3.1. Den höga felfaktorn gör att resultatet inte kan ses som ett helt tillförlitligt 
ekonomiskt underlag för att bedöma huruvida projektet ska genomföras eller ej.  När 
anläggningens råvarubehov samt elkonsumtion och elproduktion beräknades antogs 
linjära förhållanden. Detta kan vara en felfaktor vid beräkningarna. För att öka 
tillförlitligheten ytterligare bör offerter tas in som anpassats efter den aktuella 
anläggningens tänkta kapacitet. 
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5 Slutsats 
Klimatförändringarna är alarmerande och för att ta ansvar för framtida generationer 
krävs omfattande investeringar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Sverige, som 
medlemsland i EU, har åtagit sig att öka andelen förnybar energi inom transportsektorn 
till minst tio procent. En av de slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att en 
pilotanläggning som denna skulle vara en viktig del i arbetet för att motverka 
klimatförändringarna och öka andelen förnybar energi inom transportsektorn.  

Ytterligare en slutsats som kan dras från studien är att en pilotanläggning i anslutning 
till Bromma flygplats bör ha en produktionskapacitet på 50 000 ton flygbränsle per år. 
Denna kapacitet möjliggör för Bromma flygplats att utöka antalet rörelser per år 
ytterligare. Detta skulle möta IOCC prognos, som visar en förväntad ökning av 
flygtrafiken till år 2050. Dock kräver en anläggning med denna kapacitet en markyta 
som är betydligt större än det område som har identifierats som lämpligt i denna studie. 
Noterbart är att förnybart bränsle blir än mer viktigt i och med flygtrafikens förväntade 
ökning.  
 

Med hänsyn till de framräknade nettonuvärdena blir slutsatsen att investeringen inte är 
lönsam med ett avkastningskrav på 9 procent. Även om någon av de presenterade 
finansieringsmodellerna tillämpas blir investeringen inte lönsam med ett 
avkastningskrav på 9 procent.  Det framgår dock av den känslighetsanalys som har 
presenterats att totalinvesteringens lönsamhet påverkas avsevärt av förändringar i 
avkastningskravet. Investeringar inom förnybar energiproduktion förknippas ofta med 
en viss osäkerhet då teknologin inte är beprövad och informationen begränsad. Detta 
medför att osäkerheten i gröna investeringar bedöms vara relativt hög, vilket påverkar 
avkastningskravet (Ejdemo, 2014). Mot denna bakgrund och för att reducera 
osäkerheten i projektet blir vår slutsats att det är fördelaktigt att avvakta med att 
sjösätta detta pilotprojekt till dess resultat presenteras från GreenSky London. 

Om GreenSky London visar positiva resultat, vilket det finns indikationer på, reduceras 
osäkerheten i det nu aktuella pilotprojektet avsevärt. Det innebär att avkastningskravet 
kan sänkas och att investeringen därmed skulle kunna bli lönsam. Bäst lönsamhet 
uppnås med Finansieringsmodell 3 där de två finansieringsmodellerna kombineras. Vår 
bedömning är därför att denna finansieringsmodell i förening med ett sänkt 
avkastningskrav bör tillämpas om pilotprojektet genomförs.  

Det uppskattade produktionspriset för bio-jetbränslet i denna rapport ligger under 
marknadspriset för Jet-A1. Bränslet bidrar dessutom till minskade koldioxidutsläpp, 
vilket gör bio-jetbränslet till ett konkurrenskraftigt alternativ till dagens fossila 
bränslen, vilka används inom flygindustrin idag.    
 
 
 
 
 



  45 

6 Förslag på vidare studier 
Mot bakgrund av den slutsats som dras i denna studie bör en vidare och mer djupgående 
studie göras av den nu aktuella pilotanläggningen efter att GreenSky London-
anläggningen har byggts upp och visat resultat. Först då finns ett bättre underlag för att 
göra en bedömning av den relativt nya teknikens tillförlitlighet och effektivitet. Detta 
innebär i sin tur att det också finns ett bättre underlag för att fatta ett beslut om arbetet 
med förprojektering av en anläggning här i Stockholm ska fortgå eller inte.  
 
Baserat på tidigare studier och erfarenheter har denna studie avgränsats till en 
utvärdering av en viss typ av processdesign och teknik. För att säkerställa hållbarheten, 
tillförlitligheten, tillgängligheten och underhållet som krävs för en så pass stor och 
komplex anläggning som denna bör dock en mer djupgående undersökning göras av de 
olika grundteknikerna som finns innan beslut om fortsatt arbete med förprojektering av 
denna anläggning fattas. I en sådan undersökning bör andra grundteknikers effektivitet 
och påverkan på den ekonomiska kalkylen utvärderas och analyseras. 
 
En kompletterande analys inför beslut om sjösättning av projektet bör även innefatta en 
mer djupgående samhällsekonomisk analys. Denna bör ta upp och undersöka alla de 
konsekvenser som en pilotanläggning skulle innebära – även miljöpåverkan omvärderat 
i monetära termer. På det sättet skulle den samhällsnytta som antagits i denna rapport, 
och som ligger till grund för ett eventuellt beslut om sjösättning av projektet, kunna 
kartläggas. Detta skulle kunna ge ytterligare stöd för att en anläggning av denna typ 
bidrar till att minska den mänskliga påverkan på koldioxidutsläppet och visa att 
anläggningen för Sverige och Stockholm framåt i linje med de uppsatta miljömålen för 
2020.  
 
I denna rapport har grot antagits som råvara. Ett ytterligare förslag på vidare studier är 
därför att andra typer av biobränslen undersöks och jämförs mer djupgående Andra typer 
av biomassa som råvara bör undersökas för att garantera att den valda råvaran skulle 
innebära ett minskat utsläpp av växthusgaser. En undersökning av andra biobränslen 
behövs också för att kunna jämföra och utvärdera biobränslets tillgänglighet och 
effektivitet på kort och lång sikt. En mer detaljerad undersökning av logistiken kring de 
olika potentiella råvarorna skulle också innebära att det blir möjligt att göra en bättre 
utvärdering av lokalisering av anläggningen. 
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