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Abstract

Towards the bioenergy system 2050

Josefin Hamrefors Maria Nordin

Biogas is a renewable form of energy that can
be produced by a various type of organic
materials. In order to reduce the proportion of
fossil fuel emissions bioenergy is seen as a
future energy source that can be used for
different purposes. This report studies biogas
from gasification and the purpose has been to
investigate the potential for increased biogas
production from agriculture and forestry by
doing a sociotechnical system study. The study
is focusing on a restricted area outside of
Uppsala, Sweden, and has been carried out in
two parts. The first part consists of calculation
of the biomass potential in the area. The second
part investigates the social factors of the
bioenergy system and interviews are used to
study relevant actors in the area. Social barriers
are crucial to the realisation of technical
potentials, and are therefore important to
identify. The result shows that there are some
areas that need further development to fulfil the
bioenergy potential in the area. All farmers and
foresters say that the market is the most
important factor for the bioenergy future. The
result shows that the reliance for politicians and
energy companies need to be increased in all
parts of the system. There is also a need for
long-term political guidelines at a global and
local level. The information and knowledge
exchanges about bioenergy need to increase
between all actors involved in the system. This
implies for example farmers, foresters,
researchers, politicians and energy companies.
Among these, new networks and collaboration
need to be developed. There is also a need to
develop more commercially viable technologies
throughout the system to promote the
development of a future bioenergy system. The
result however, shows a large interest in
bioenergy from farmers and foresters and a
willingness to invest in future bioenergy projects
which creates an advantageous starting point
for the bioenergy system development.
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Sammanfattning 
Energisystemet utgör en av våra viktigaste basfunktioner i samhället, med värme, el och 
transporter som huvudsakliga delar. Energisystemet står inför stora utmaningarna och 
nödvändiga omställningar på grund av att en stor del av systemet består av fossila bränslen 
och därmed skapar klimatförändringar och miljöpåverkan. Uppsala kommun arbetar just nu 
för att ta fram en egen färdplan för ett klimatpositivt Uppsala år 2050 och som en del av 
färdplansarbetet genomförs en energiutredning som syftar till att beskriva de egenskaper som 
ett framtida energisystem i Uppsala ska kännetecknas av i linje med de uppsatta klimatmålen. 
Viktiga mål som slås fast i energiutredningen är en ökad lokal försörjning av energi, främst 
bioenergi (energi från alla typer av biomassa) en ökad grad av självförsörjning samt en 
fordonsflotta till 100 % driven av förnyelsebara drivmedel, så som biogas och el.  
Utgångspunkten för denna studie var att undersöka potentialen för lokalt producerad biogas 
genom förgasning av biomassa från jord- och skogsbruk i ett område kring tätorten Björklinge 
i Uppsala kommun. Syftet var att studera potentialen ur ett sociotekniskt perspektiv, där den 
tekniska delen baserades på potentialberäkningar för biomassa i området och studier av de 
sociala och samhälleliga aspekterna utgick från intervjuer med relevanta aktörer för att 
undersöka hinder och drivkrafter till ökat uttag av denna biomassa.  

Potentialberäkningarna för biogas genomfördes genom att två scenarier för bioenergiuttag 
skapades baserade på energiutredningens tankar kring Uppsalas energisystem 2050 och ett 
urval av de bioenergiråvaror som togs upp i rapporten. Vidare genomfördes en intervjustudie 
med aktörer i bioenergisystemets alla delar, biobränsleresurser, tillförselsystem, 
omvandlingsteknik och energibehov för att kartlägga de hinder och drivkrafter som finns för 
uttaget av den beräknade bioenergipotentialen.  

Med hjälp av tidigare forskning kopplades lärdomarna från tidigare 
bioenergisystemimplementeringar till de hinder som identifierats i denna studie. Detta för att 
komma med förslag till hur Uppsala kommun ska fortsätta arbeta med dessa hinder i linje med 
Energiutredningens visioner. 

Resultatet av studien visar att potentialen för biogasproduktion med råvaror från skog och 
jordbruk är stor i Björklingenoden. Energipotentialen för scenario 1 beräknas till 490.5 GWh 
och vid termisk förgasning ger detta 123 GWh värme och 304 GWh gas. Energipotentialen 
för scenario 2 beräknas till 705.2 GWh och vid termisk förgasning ger detta 176 GWh värme 
och 458 GWh gas. Potentialen är tillräcklig för att täcka biogasbehov i fordonsflottan samt 
uppvärmning av bostäder och lokaler är stor. Även utan en större omställning av jordbruket 
finns en stor potential vilket tyder på att den största potentialen finns inom skogsbruket. En 
större omställning av jordbruksmarken och användning av skogens restprodukter ger en ännu 
större potential vilket är önskvärt i och med visionen om ett gemensamt integrerat 
energisystem där lokalt producerad biogas nyttjas och fördelas över hela kommunen.  

De hinder som identifierats genom intervjustudien sammanfattas i följande punkter: 



 
 
 

! Förtroende för politiker och energibolag är lågt. Detta kan ses inom flera olika 
delar av bioenergisystemet. Här bör politiker och energibolag bli mer insatta i 
lantbrukarnas och skogsbrukarnas ekonomiska situation och organisation. Att alla 
känner sig delaktiga och hörda är en förutsättning. 
 

! Kunskap och informationsutbyte är bristande. Otydlighet finns i vad som ska odlas 
och vad som är ekologiskt hållbart inom produktion och teknik. Här behövs bättre 
kunskaper hos alla aktörer för att skapa en gemensam riktning för utvecklingen i 
området. Forskare och universitet bör involveras.  

 

! Lönsamheten är låg och marknaden är svag. Marknaden är komplex och beror av 
många olika faktorer. Här krävs mer långsiktiga politiska riktlinjer på en lokal såväl 
som global nivå. Politiska styrmedel har i tidigare studier/exempel visat sig ge resultat 
för utvecklingen av bioenergisystem.  

 

! Avsaknaden av samarbete och nätverk mellan aktörer. Antalet aktörer bör öka och 
samarbetet mellan dessa utvecklas. Olika aktörer har olika stort inflytande på hur 
utvecklingen ser ut och är något som bör beaktas. Här bör nätverk som involverar alla 
delar av bioenergisystemet samt aktörer, från enskilda lantbrukare, offentlig sektor, 
universitet och privata företag, utvecklas.      
 

! Teknikutveckling behövs. Teknikutveckling behövs inom bioenergisystemets 
samtliga delar, råvaror, tillförselsystem, omvandling och efterfrågan. 
Teknikutvecklingen måste ske i samarbete mellan produktion och efterfrågan för att 
kunna anpassas efter allas behov. Vem som ska ansvara och driva en sådan 
teknikutveckling är en viktig fråga.  
 

Övergripande är att det behövs långsiktighet inom alla dessa områden. Detta är något som 
idag många gånger saknas och är något som lyfts upp i samtliga intervjuer i denna studie. Idag 
finns ett stort intresse för bioenergi och hållbarhetsfrågor bland respondenterna vilket skapar 
en bra utgångspunkt för att kunna realisera delar av energiutredningens visioner. 

  

  



 
 
 

Förord 
Den här rapporten är resultatet av vårt examensarbete om 30 högskolepoäng på 
civilingenjörsprogrammet system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet. 
Examensarbetet har utförts genom Uppsala Klimatprotokoll och har varit ett gemensamt 
projekt för Uppsala universitet, Uppsala kommun och Ramböll Uppsala.  
 
Vi vill tacka vår handledare Lars Johansson på Ramböll projektledning Uppsala för att han 
gjorde detta examensarbete möjligt. Ett stort tack för ovärderligt stöd och vägledning riktas 
till vår ämnesgranskare Magnus Åberg vid Uppsala universitet. Vi vill även tacka Michael 
Åhlman på Uppsala kommun för värdefull återkoppling och medarbetarna på Ramböll 
projektledning för en trevlig vår. Avslutningsvis vill vi tacka alla respondenter och andra 
personer som ställt upp på intervjuer och värdefulla möten.  
 
Josefin Hamrefors och Maria Nordin 
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1. Inledning 
Enligt IPCCs (Intergovernmental Panel on Climate Change) rapport från 2014 är 
koncentrationerna av växthusgaserna i atmosfären idag högre än på 800 000 år på grund av 
utsläpp som människan har orsakat. Om vi fortsätter i dagens takt för åtgärderna att minska 
klimatpåverkan är risken stor att vi i slutet av detta århundrade har globala effekter på 
klimatet och ekosystemen som är så stora att de kan vara svåra att återställa. 
Klimatförändringar är tydliga tecken på att vi har pressat ekosystemen långt över vad de tål 
och att jordens ändliga resurser överutnyttjas. Detta betyder att vi redan passerat 
kapacitetsgränsen i flera av jordens viktiga system och situationen är inte hållbar. Vi står även 
inför utmaningen att energiefterfrågan förväntas öka i världen i takt med att jordens 
befolkning blir större och industrialisering sker i utvecklingsländer. Den globala energimixen 
fortsätter även att präglas av fossila bränslen och i Sverige har kärnkraftens framtid en 
avgörande betydelse för det nationella energisystemets utveckling (Uppsala kommun, 2015).  
Det är därför hög tid för människan att ta tag i omställningen mot mer hållbara samhällen och 
en långsiktig resursanvändning. Strukturella förändringar behövs när det gäller hur vi 
tillhandahåller viktiga basfunktioner så som transporter, energi, mat och vatten. Detta kräver 
förändringar av teknologier, infrastruktur, styrning, institutioner och aktörer samt sociala 
dynamiker och kulturer (Fallde, 2014). Det är inte längre frågan om när eller om denna 
omställning ska ske. Den måste börja nu, på global såväl som regional och lokal nivå. 

Uppsala kommun arbetar just nu för att ta fram en egen färdplan för ett klimatpositivt Uppsala 
år 2050. Som en del av färdplansarbetet genomförs en energiutredning som syftar till att 
koppla utvecklingen av energisystemet till kommunens samhällsutvecklingsmål och beskriva 
de egenskaper som ett framtida energisystem i Uppsala ska kännetecknas av, i linje med de 
uppsatta klimatmålen. Denna systemstudie omnämns i denna rapport som Energiutredningen.  
 
Energisystemet är en av våra viktigaste basfunktioner, med värme, el och transporter som 
huvudsakliga delar, och står inför stora utmaningarna och nödvändiga omställningar. Att 
ställa om till mer förnyelsebara energikällor samt att mer effektivt nyttja resurser är viktiga 
led i detta. Energiutredningen har kommit fram till att en fortsatt utveckling utifrån de 
konventionella förutsättningarna inte räcker för att uppnå Uppsalas långsiktiga mål. Därför 
har man tagit fram ett scenario för Uppsalas framtida energisystem som skiljer sig radikalt 
från hur det ser ut idag. Detta scenario kallas i utredningen för “Bortom det konventionella” 
och kan kort beskrivas med att de stora skillnaderna från dagens energisystem är att systemet 
är totalt integrerat för alla energibärare och har en annan struktur rent geografiskt. Den 
grundläggande tanken är att energiresurserna som är tillgängliga i närområdet ska nyttjas i så 
hög grad som möjligt. Energisystemet beskrivs med en struktur där fyra tätorter runt Uppsala 
stad fungerar som ”noder”.  I dessa noder kommer lokal råvara från tätortens 
tillförselområden att omvandlas för att tillgodose energibehovet inom transporter, värme och 
el. Energinoderna kopplas sedan samman i ett gemensamt integrerat system för att kunna 
utnyttja och fördela energiresurserna på bästa sätt inom hela kommunen och omkringliggande 



 
 
 

2 

regioner. Viktiga mål som slås fast i energiutredningen är en ökad lokal produktion av energi, 
främst bioenergi (energi producerad från alla typer av biomassa), en ökad grad av 
självförsörjning samt en fordonsflotta till 100 % driven av förnyelsebara drivmedel så som 
biogas och el. (Uppsala kommun, 2015). Denna studie utgår från en ökning av bioenergi från 
jord- och skogsbruk där hela systemet, från produktion till användning, berörs.  
 
Bioenergisystemet, som en del av det framtida energisystemet, betraktas i denna studie som 
ett sociotekniskt system. Ett sociotekniskt system utgår från interaktionen mellan tekniska och 
sociala aspekter av systemet, då dessa är starkt beroende och sammankopplade med 
varandra.  För att kunna öka potentialen för bioenergi är det viktigt att undersöka aktörers 
perspektiv och åsikter, eftersom teknisk utveckling sker i ett socialt sammanhang där aktörer 
gemensamt formar de sociotekniska systemen. För att förstå sociotekniska förändringar kan 
det ofta vara bra att börja studera ett mindre område (Fallde, 2014), vilket är en anledning till 
att studien geografiskt tar sin utgångspunkt i en energinod placerad i Björklinge, en tätort 
utanför Uppsala. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Utgångspunkten för denna studie är att undersöka potentialen för lokalt producerad biogas 
genom förgasning av biomassa från jord- och skogsbruk i en av de tänkta tätortsnoderna, 
Björklinge, i Uppsala kommun. Detta undersöks ur ett sociotekniskt perspektiv, där den 
tekniska delen baseras på potentialberäkningar för biomassa i området och studier av de 
sociala och samhälleliga aspekterna utgår från intervjuer med aktörer för att undersöka hinder 
och drivkrafter till ökat uttag av denna biomassa. Potentialen för biomassa undersöks för två 
uppsatta scenarier. Scenarierna baseras på energiutredningens tankar kring Uppsala 
energisystem 2050 och ett urval av de bioenergiråvaror som tas upp i rapporten och vilka 
lämpar sig för förgasning.   
 
Vidare kopplas detta till tidigare forskning kring utveckling av bioenergisystem för att nyttja 
erfarenheter och kunskap och på så sätt kunna ge riktlinjer för vad kommunen behöver arbeta 
med för att genomföra en omställning.   
 
Frågeställningar som besvaras är: 

! Är bioenergipotentialen från jord- och skogsbruk i området tillräckligt stor för att en 
förgasningsanläggning skulle kunna anläggas i Björklingenoden? 
 

! Vilka drivkrafter och hinder finns för produktion av biogas utifrån Björklinges 
förutsättningar? 
 

! Kopplat till tidigare forskning, hur kan de eventuella hindren som framkommit i 
studien överbyggas?  
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1.2 Avgränsningar 
Denna studie utgår ifrån ett scenario som presenteras i Uppsala kommuns Energiutredning 
2050, och som kallas ”Bortom det konventionella”. Uppdraget var från början brett 
formulerat, då kommunen önskade ett arbete som gick ut på att undersöka hur en 
systemomställning till detta scenario skulle kunna genomföras. Omfattningen av detta vart för 
stort för att kunna utföras under den givna tidsperioden och arbetet smalnades av till att titta 
på en specifik del av energisystemet. Då en stor del av Energiutredningen fokuserar på att 
ställa om till ökad lokal bioenergiproduktion var en naturlig utgångspunkt att fokusera på 
bioenergisystemet. Som beskrivits i syftet utgå studien från energinoden i Björklinge och de 
platsspecifika förutsättningar som råder och resterande planerade noder i kommunens tätorter 
ingår alltså inte i denna studie.  

Studien är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär men fokus ligger främst på de 
kvalitativa delarna samt aktörers åsikter och tankar snarare än de tekniska aspekterna av en 
förgasningsanläggning.  

1.3 Disposition 
Efter det inledande kapitel bestående av syfte och frågeställning för studien, följer kapitel 2, 
som fungerar som bakgrund till studien. I detta kapitel beskrivs Uppsala kommun samt en 
introduktion av Energiutredningens vision som studien tar sitt avstamp i. Därefter följer 
kapitel 3 med en bakgrund till biobränslen och energiomvandling samt en mer ingående 
beskrivning av de biobränslen som valts för denna studie. I kapitel 4 förklaras det teoretiska 
ramverk som studien använder sig av som beskriver bioenergisystemet och de icke-tekniska 
faktorer som påverkar systemet samt en kort beskrivning av aktör- och nätverksteorin. Det 
teoretiska ramverket följs av kapitel 5, där en genomgång av tidigare forskning görs. Både 
hinder samt tidigare implementeringar av bioenergisystem, med exempel både från Sverige 
och utomlands presenteras. Därefter följer kapitel 6 som är en beskrivning av studiens metod 
och arbetssätt för att svara på frågeställning och syfte. Kapitel 7 och 8 består av resultat från 
studien. Kapitel 7 redovisas resultatet för bioenergipotentialen i området i form av 
beräkningar och sammanställningar av Scenario 1 och 2. Därefter följer kapitel 8 som tar upp 
de samhälleliga aspekterna av ett framtida energisystem. Detta är den kvalitativa delen av 
uppsatsen där intervjuresultaten presenteras. I kapitel 9, som består av rapportens 
analyserande diskussion, lyfts hinder fram som framkommit i resultatet med koppling till det 
teoretiska ramverket. Här presenteras även förslag på vilka områden som behöver utvecklas 
för att övervinna dessa hinder med hjälp av de tidigare lyckade implementeringarna av 
bioenergisystem. Studien avslutas med kapitel 10 som innehåller en sammanfattande slutsats 
som knyter an till frågeställningarna.  
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2. Bakgrund till studien 
Då studien utgår från Uppsala kommuns energiutrednings vision för Uppsala energisystem 
2050 beskrivs i detta kapitel Uppsala kommun, dess nuvarande energisystem och 
Energiutredningen som tagits fram av kommunen under 2014-2015. Här beskrivs även 
scenariot ”Bortom det konventionella”, som denna studie har sin utgångspunkt i.  

2.1 Platsbeskrivning: Uppsala kommun 
Uppsala kommun är befolkningsmässigt Sveriges fjärde största kommun (Uppsala kommun, 
2015) och hade år 2014 ett invånarantal på cirka 207 000 personer (Statistiska Centralbyrån, 
2015). Uppsala är en växande kommun och antalet invånare ökar med cirka 3-4000 personer 
per år. I kommunen finns 23 tätorter, där de 11 största av dessa visas i figur 1. 
(Regionförbundet, 2008). Uppsalas ekonomi domineras av offentlig sektor med kommunen, 
landstinget (Akademiska sjukhuset och flera myndigheter), samt två universitet och 
läkemedelsindustri (Uppsala kommun, 2015). 

 
Figur 1. Karta över Uppsala kommun med de 11 största tätorterna samt Uppsala stad 

markerade (Regionförbundet, 2008). 

2.2 Uppsalas energisystem idag 
Energiförsörjning i Uppsala består idag av en blandning av lokalt producerad och importerad 
energi. Nästan all uppvärmning i Uppsala stad sker med hjälp av fjärrvärme. Fjärrvärmen 
produceras lokalt och distribueras av Vattenfall Värme i Uppsala som producerar i snitt 1338 
GWh värme per år. Av Vattenfalls tillförda energi kommer 51 % från avfall, 29 % från torv, 8 
% el, 7 % från trä, 3 % från olja och 2 % från spillvärme. Totalt beräknas andelen förnybart i 
bränslemixen för fjärrvärme till 49 % då torven inte är inkluderad och avfall räknas som 
förnybart till 60 % (Vattenfall, 2013).  Avfallet som förbränns kommer delvis från närområdet 
men under höst, vinter och vår är det ett underskott av avfall i närområdet, vilket gör att stora 
mängder avfall importeras från utlandet, bland annat från Irland (Graf Morin och Månsson, 
2014).  Även torv och olja importeras från andra länder (Byfors, 2014).  
 
Vattenfall Värme i Uppsala producerar även el i kraftvärmeverk, 244 GWh per år (Vattenfall, 
2013) Denna el utgör cirka 12.4 % av Uppsalas totala elförbrukning, resten importeras 
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(Byfors, 2014). Nuvarande kraftvärmeverk har varit i drift i 40 år och det ska nu byggas en ny 
effektivare anläggning där förnybart trädbränsle ska användas och torven ska fasas ut. Målet 
är att den nya anläggningen ska vara helt klar innan 2020 (Vattenfall, 2015).  Bioenergiuttaget 
som idag sker i Uppsala län kommer främst från skogsbränsle, åkerbränsle och avfall samt en 
liten del energiskog. I 6 av de 11 tätorterna kring Uppsala finns idag ett antal mindre 
närvärmenät som används vid distribution av värme (Uppsala kommun, 2015). 
 
En stor del av växthusgasutsläppen i kommunen kommer från transportsektorn, se figur 2, 
vilket gör att en ökad användning av förnybara drivmedel är motiverad. Ett alternativ till 
dagens drivmedel är en ökad användning av biogas (Bylund, 2014), vilket motiverar 
byggande av förgasningsanläggningar i kommunen för att öka tillgängligheten. 
 
 

 
Figur 2. Växthusgasutsläpp sektorsvis i Uppsala kommun 2008 (Byfors, 2014). 

 
Uppsala kommuns potential för ökad bioenergi bedöms vara god, på grund av stor tillgång till 
skogsbruksmark som gör det möjligt att öka uttaget av biomassa. Hälften av kommunens 
mark består av skogsmark och cirka en fjärdedel av jordbruksmark. Resterande mark utgörs 
av bebyggd mark, vatten, berg och myrmark. Andelen mark som användes för produktion av 
biomassa 2010 var endast 0.2 % av kommunens totala areal. Inom jordbruket idag finns ingen 
tydlig trend som pekar på att det kommer ske en ökad odling av energigrödor. Istället är man 
kvar i det traditionella sättet att bruka marken och krafttag behövs ifall produktionen av 
energigrödor ska öka (Uppsala kommun, 2015). 

2.3 Energiutredningen 2050 
Uppsala kommun har som en del av Färdplan klimatpositivt Uppsala 2050 utformat en 
systemstudie som kallas Energisystemet i Uppsala kommun- nuläge till år 2050, 
Energiutredningen 2050. I utredningen beskrivs nuläget för Uppsala kommuns 
energiförsörjning samt vilka mål kommunen vill uppnå till år 2050. Fram till år 2050 ska 
energisystemet i Uppsala kommun: 
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! Vara fossil- och kärnbränslefritt. 
! Vara i harmoni med ekosystemen lokalt och globalt och bygga på ett hållbart 

kretslopp samtidigt som det tar hänsyn till de sociala mänskliga rättigheterna och 
säkerhetsställer de mänskliga behoven av energi. 

! Ha en hög grad av självförsörjning samt vara motståndskraftig mot yttre störningar 
och förändringar. 

! Vara resurseffektivt och bidra till en långsiktigt lönsam utveckling av 
samhällsekonomin. Det ska stödja och utveckla lokalproducerad energi och skapa 
möjligheter för miljöteknikutveckling. 

! Vara ett ledande exempel för andra med en demokratisk styrd kontroll och 
utveckling av energisystemet. Ett system som ska vara öppet för alla aktörer som 
kan bidra och effektivt ta tillvara energin i samhället. (Uppsala kommun, 2015) 

 
För att uppnå denna målbild har Energiutredningen tagit fram ett alternativt scenario 
tillsammans med systembeskrivningar. Detta scenario är mer radikalt och skiljer sig väsentligt 
från dagens energisystem vilket anses nödvändigt för att kunna uppnå Uppsalas långsiktiga 
utvecklingsmål. Detta innebär en omstrukturering av energisystemet från grunden och berör 
såväl den fysiska strukturen som aktörsstrukturen kopplat till systemet. Detta mer 
transformativa scenario är det som kallas för Bortom det konventionella scenariot och 
beskrivs i nästa avsnitt. 

2.4 Scenariot ”Bortom det konventionella” 
Den övergripande tanken för scenariot Bortom det konventionella är att energisystemet 2050 
är ett integrerat system, med ett gemensamt nät för värme, kyla och vatten. Tanken är ett 
ömsesidigt utbyte mellan Uppsala stad och omkringliggande tätorter som ligger i anslutning 
till tillförselområden från landsbygden, se figur 3. 
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Figur 3. Kommungeografisk energistruktur i Uppsala 2050 (Uppsala kommun 2015b). 

 
Energiresurserna som är tillgängliga i närområdet ska användas i så hög utsträckning som 
möjligt för att uppfylla målen om ökad självförsörjning och lokal produktion. I bortom det 
konventionella scenariot ingår följande punkter: 
 

! Markanvändningen i kommunen ska öka markant. Mer odlingar för livsmedel och 
energiförsörjning samt att lokal skogsråvara i så stor utsträckning som möjligt ska 
användas som en resurs i energisystemet. 

! Kretsloppslösningar för återföring av restprodukter ska ligga som grund för hela 
energisystemet. Spillenergi från verksamheter och hushåll ska tas tillvara i hög grad. 

! Ökad samverkan med grannkommuner för tillförsel av biobaserade råvaror. All 
tillförsel av energiresurser till omvandlingspunkter ska ske med gemensam hållbar fast 
struktur, som järnväg, gasnät och andra kulvertbaserade system.  Införsel av råvaror 
från närliggande områden, till exempel skog, ska transporteras till tätorternas 
omvandlingsanläggningar. 

! Vid de tillfällen det finns överskott på el i systemet sker en systematisk omvandling av 
solenergi till vätgas för att kunna säsongslagra energin. 

! Fordonsflottan ska vara 100 % driven av förnyelsebara drivmedel. 

Tanken är ett multikulvertsystem som tillgodoser flera samhällstekniska försörjningsbehov 
genom gemensam infrastruktur. Import och export av energigaser kan ske med hjälp av det 
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gemensamma Mälardalsnät1 som eventuellt ska byggas. Aktörsrollerna i detta scenario 
kommer att skilja sig från hur dagens system ser ut. Tanken är att den kommunala 
organisationen, alternativt den aktör som arbetar på kommunens uppdrag, kommer ha ansvar 
för samtliga samhällstekniska nätsystem. Detta innebär nätansvar för energigasnät och 
vattenbaserade nät. Elnätets ansvar kommer att ligga kvar på dagens aktörer inom 
elbranschen. 

Den grundläggande tanken med det nya systemet är att man vill nyttja energiresurser mer 
effektivt och för fler användningsområden än idag. Gemensamma anläggningar för 
omvandling till flera produkter ska etableras i samverkan mellan energianvändare inom 
näringsliv, offentlig verksamhet och energibolag. Omvandlingsanläggningar för förgasning av 
biomassa, framförallt från skogsråvara, till biogas ska etableras vid ett antal tätorter inom 
kommunen. Detta för att öka tillgången på biogas i ett led att ställa om till en 100 % fossilfri 
fordonsflotta. Dessa omvandlingsanläggningar kallas för energinoder (Uppsala kommun, 
2015).    

2.5 Energinoder 
Som beskrivits i tidigare avsnitt är Uppsala kommuns grundläggande tanke för tillförsel att i 
största möjliga mån använda energiresurser som är tillgängliga i närområdet. Som tidigare 
nämnt är en av skillnaderna från idag att energisystemet 2050 ska använda lokal skogsråvara i 
en betydligt högre grad än idag och mark över lag används i högre utsträckning för energi- 
och livsmedelsproduktion. Tillförsel av biobaserade råvaror ska ske i samarbete med 
grannkommuner och är en central del i tillförselsystemet. Småskaliga 
omvandlingsanläggningar planeras i fyra av Uppsalas omkringliggande tätorter samt i 
stadskärnan.  
 
Denna studie utgår från en av energinoderna i tätorterna, placerad i tätorten Björklinge. I 
energinoderna kommer värme, energigas, returprodukter, el, omvandling av förnyelsebar 
solenergi samt värme i vattenburna system tillhandahållas. I energinoden kommer förgasning 
av biomassa, framförallt från skogsråvara och jordbruk, vara en viktig del, vilket är fokus för 
denna studie (Uppsala kommun, 2015). Figur 4 visar hur Energiutredningen beskriver 
strukturen för energinoderna i tätorterna runt Uppsala stad. 

                                                
 

1 BioMil AB har anlitats inom projektet Biogasnät i Mälardalen, som leds av Biogas Öst, för 
att utreda de grundläggande förutsättningarna för att länka samman befintliga lokala 
biogasledningar i Mälardalen (Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Örebro) i ett regionalt 
biogasnät (Forsberg, 2014) 
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Figur 4. Energinod i tätort (Uppsala kommun, 2015). 

 

2.6  Energinod Björklinge 
Björklinge är ett samhälle beläget 20 km norr om Uppsala. Samhället består främst av villor 
och radhus, men även av hyreslägenheter och bostadsrätter. I tätorten finns barnomsorg, 
förskolor, skolor årskurs 1-9, livsmedelsaffär, restauranger, bensinmack och äldreboende. 
Orten har ett stort sågverk som också är den största arbetsplatsen på orten. Sågverket har en 
egen biopanna som levererar värme till ett närvärmenät på orten som försörjer två skolor och 
ett ålderdomshem med värme och varmvatten med 3000 MWh/år. Ett fastighetsbolag har även 
ett mindre närvärmenät i Björklinge som värmer upp deras lokaler på orten med hjälp av en 
pelletspanna (Hollinder, 2015). I Björklingeområdet bor drygt 3000 personer. Tätorten är 
omgiven av gårdar som bedriver jord-och skogsbruk samt djurskötsel (Björklinge, 2015). 
Denna studie utgår från en potentiell omvandlingsanläggning belägen i Björklinge, där man 
använder biomassa från ett begränsat område kring tätorten.  

3. Biobränslen och energiomvandling 
I detta avsnitt presenteras en genomgång av olika typer av energiråvaror som kan användas i 
bioenergisystemet. Här beskrivs de specifika biobränslena salix, rörflen, halm och 
skogsbränsle som behandlas i denna studie. Sedan följer en övergripande genomgång av 
termisk förgasning av dessa råvaror.  
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3.1 Biobränslen  
Biobränslen har många fördelar i och med att det kan användas i flera typer av energisystem, 
bidra till en minskad miljöpåverkan, en större lokal energiförsörjning samt en starkare lokal 
ekonomi. Detta genom att en ökad tillförsel från lokala och regionala råvaror kan bidra till 
minskad import av fossila bränslen och en ökad sysselsättning inom regionen (Ammenberg 
m.fl., 2014). Det är främst fossila bränslen så som olja, bensin, diesel, kol och naturgas som 
ger en negativ miljöpåverkan, då de bildar koldioxid när de förbränns i bilmotorer, 
kraftvärmeverk och pannor. Koldioxid är en växthusgas som ger långsiktiga 
klimatkonsekvenser för vår planet. Biobränslen bildar också koldioxid vid förbränning, men 
bidrar inte till ökade koldioxidutsläpp eftersom de ingår i ett kretslopp då den koldioxid som 
frigörs tas upp av nya växter.  Bioenergi kan därför beskrivas som koldioxidneutrala råvaror 
från växtriket och kan ses som lagrad solenergi (Bioenergiportalen, 2015a). En fördel med 
bioenergi är att det finns många olika bioenergiråvaror och många olika sätt att använda 
biomassan (Svebio, 2015). Det finns flera kategorier av biobränslen beroende på var de har 
sitt ursprung, se figur 5. 

 

Figur 5. Schematisk bild av indelningen av biobränslen (Källa: Bioenergiportalen, 2011a). 

Trädbränslen är bränslen av träd eller delar av träd som inte gått igenom någon kemisk 
process. Denna kategori kan delas in i tre delar, där den ena delen är Skogsbränsle som kan 
delas in i primärt skogsbränsle eller biprodukter från industrin. Primärt skogsbränslet kan vara 
brännved eller träd från avverkning så som grenar och toppar (grot) och stubbar. Till 
biprodukter från industrin ingår spån, bark och spillvirke.  I trädbränslen ingår även kategorin 
Energiskog, vilket innebär bränsle från snabbväxande träd och buskar med ett högt 
energiinnehåll. Till dessa hör bland annat salix, hybridasp och poppel. Den tredje kategorin 
som tillhör trädbränslen är Återvunnet trädbränsle, som innebär träd som tidigare använts 
till annat, så som till exempel rivningsvirke (Bioenergiportalen, 2011a).  

Returlutar innebär bränslen som kommer från biprodukter från pappersmassindustrin. Detta 
bränsle används idag för intern värme- och elproduktion inom industrin i deras sodapannor 
(Bioenergiportalen, 2011a).  
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Åkerbränslen är exempelvis halm, spannmål, oljeväxter och andra restprodukter från 
jordbruket. Halm kan exempelvis användas till förbränning och spannmål och oljeväxter kan 
användas för framställning av drivmedel (Bioenergiportalen, 2012).  

Avfall innebär organiska restprodukter från bland annat hushållsavfall och 
livsmedelsindustrin. Detta bränsle kan antingen rötas för biogas eller brännas i fjärr- och 
kraftvärmeverk (Bioenergiportalen, 2012). 

3.2 Biobränslen i Björklingenoden  
Olika råvaror kräver olika typer av omvandlingstekniker och bildar olika slutprodukter. 
Denna studie begränsas till att titta på torra cellulosarika växter. Dessa växter är lämpliga att 
använda till förgasning och innefattas av skogsbränsle, energiskog, halm, rörflen och hampa 
(varav hampa är den enda som inte berörs i denna studie) se figur 6. Anledningen till att 
denna grupp av bränslen valts är att Energiutredningen beskriver nyttan av en omställning till 
ökad produktion av dessa typer av bränslen för att användas i termisk förgasning. Dessa typer 
av biobränslen presenteras nedan. (Bioenergiportalen, 2011b).  

 

 

Figur 6. Olika typer av biobränslen och dess omvandlingsmetoder. Den röda markeringen 
visar de grödor som kan förgasas och uppgraderas till biometan (Bioenergiportalen 2011b + 

egen bearbetning). 

3.2.1 Skogsbränsle 
I den svenska skogen finns potential för ett ökat uttag av biomassa och skogsråvara. Den 
svenska skogens tillväxt är betydligt högre än den årliga avverkningen och kan ökas genom 
intensifierad skötsel (Energimyndigheten, 2013). De primära skogsbränslen räknas rester som 
blir kvar på avverkningsplatsen vid stamskörd, så som grenar och toppar (grot), stubbar och 
skadat virke. Sekundära skogsbränslen innebär biprodukter från skogsindustri och sågverk, då 
man behandlar och arbetar med den avverkade skogen, stamveden. I sågverk blir ungefär 
hälften av den totala stamveden till restprodukter i from av råflis, spån, bark och flis. Råflis 
används till pappersmassa medan spån, bark och flis är det som kan användas som bränsle 
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(Länsstyrelsen Dalarnas län, 2007).  Mycket av de sekundära bränslena används redan idag 
och många sågverk har till exempel en egen värmepanna för att producera värme till torkning 
av virke. Biomassa från primära skogsbränslen är alltså det som har störst potential att öka då 
dessa inte redan används i lika stor utsträckning som de sekundära (Egnell, 2009).  

3.2.2 Energiskog - salix 
Salix är en flerårig energigröda som odlats sedan 1970-talet i Sverige. Salixodlingar bidrar 
många gånger till en ökad biologisk mångfald då den blir ett välbehövligt inslag i homogena 
jordbrukslandskap. Salix växer snabbt och har en bra förmåga att ta upp tungmetaller och 
näringsämnen i jorden. Detta gör att salix har goda miljöeffekter då den kan användas för att 
rena åkermark (Arkelöf m.fl., 2012). Odling av salix sker med fördel på jordar med god 
vattentillgång. (Börjesson, 2007). Förädlingen av salix går snabbt framåt och de grödor som 
finns på marknaden idag beräknas ge 30-50% högre biomassaskörd än de som fanns i slutet 
av 1990-talet. Detta gör att det finns goda förhoppningar om att skördenivåerna i framtida 
planteringar kommer öka markant (Börjesson, 2007).  Salix kan skördas ungefär var tredje år 
och en odling kan nyttjas i cirka 20 år. Salix skördas helst på vintern och då måste andra 
maskiner än de som brukas vid skörd av traditionellt spannmål användas (Paulrud och Laitila, 
2007). 

3.2.3 Åkerbränsle - Halm 
Halm är en restprodukt från spannmålsodling och konkurrerar därför inte med matproduktion 
som odling av andra energigrödor kan göra. Istället ökar halmproduktionen i takt med att 
spannmålsodling ökar. Andelen halm som uppskattas vara tillgänglig för energiproduktion 
varierar mycket mellan olika studier och potentialen är beroende av vilket typ av spannmål 
som odlas samt vilken mängd som odlas. En annan faktor som påverkar är längden av 
grödornas strån (Björnsson m fl., 2014). Det är inte rimligt att räkna att all halm bärgas från 
alla fält varje år utan det blir ofta kvar rester i form av stubb, agnar och spill vid skörd. 
Mängden halm som finns tillgängligt för bärgning kan uppskattas med något som kallas för 
halm;kärnakvoter. Genom denna kvot kan nettohalmmängden beräknas. Enligt studier från 
2009 har det visat sig att halm;kärnakvoterna har minskat i grad de senaste decennierna på 
grund av utveckling inom jordbruket. Skördemaskinernas kapacitet har ökat och gör att högre 
stubb ofta lämnas kvar.  Siffrorna varierar också mycket beroende på vilken typ av spannmål 
som avses (Nilsson och Bernesson, 2009). All nettohalm kan inte bärgas från alla fält varje år 
eftersom en del av halmen bör sparas för att behålla åkerns mullhalt och en del försvinner i 
spill. Därför är mängden bärgningsbar halm lägre än den tillgängliga nettohalmmängden och 
bedöms grovt till cirka 70 procent av nettohalmskörden (Börjesson, 2007).  Andelen 
bärgningsbar halm har dock potential att förändras i framtiden om värdet på halm ökar (SOU, 
2007).  

3.2.4 Åkerbränsle - Rörflen 
Rörflen är en vallgröda som vanligtvis används som fodergräs, men som lämpar sig bra för 
energiproduktion. Det är ett grovt flerårigt gräs som kan bli upp till två meter högt 
(Biogasportalen, 2015). Rörflen är en perenn växt som för med sig vissa miljömässigt 
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önskvärda effekter, så som god förmåga att lagra kol och lämpas att odla på platser där varken 
salix eller ettåriga grödor trivs (Sternberg, 2013). Vid odling av rörflen är marken i många år 
täckt av gräs, vilket innebär att urlakning av fosfor och kväve minskar, vilket är önskvärt ur 
miljösynpunkt. Rörflen är en energieffektiv gröda och en välskött rörflensodling kan hålla i 
minst 10 till 15 år. Vid skörd och anläggning kan de traditionella jordbruksmaskinerna 
användas. Odlingen bidrar även till en positiv effekt för den biologiska mångfalden på grund 
av att gräset är flerårigt, marken endast bearbetas vid plantering och att skörden sker under 
våren (Landsten och Hollsten, 2011). 

3.3 Omvandling av biobränslen via termisk förgasning 
Termisk förgasning av biobränslen är en metod som i dagsläget inte är kommersiellt gångbar, 
men som det forskas mycket kring. Förgasning sker av biomassa genom omvandling till 
syntesgas som sedan förädlas till biogas, som i huvudsak innehåller metan och är 
kvalitetsmässigt likt naturgasen. Detta medför att biogasen sedan kan distribueras på samma 
nät som naturgas (Energimyndigheten, 2014). I Sverige finns en stor potential för att 
framställa biometan via termisk förgasning på grund av god tillgång på skogsråvara och 
uppskattas till 59 TWh/år (Held och Wiklander, 2014).  

Renewable Energy Technology International AB har gjort en studie på småskaliga 
förgasningsanläggningar, där man lyfter fram att nya teknikgenombrott gör att förgasning och 
metanisering i mindre skala har blivit mer intressant. Detta har öppnat upp för möjligheter att 
producera syntesgas som är lämplig för metanisering i anläggningar som är mindre än 100 
MW. 

Fördelar med att använda sig av småskalig förgasning och metanisering istället för storskalig 
förgasning är att det är: 

! lättare att säkra upp råvarutillförsel. 
! enklare att organisera logistiken eftersom mindre mängd råvara måste transporteras. 
! lättare att matcha överskottsvärme med lokalt värme- och ångbehov. 
! lägre ekonomisk risk eftersom investeringen blir mindre än för en stor anläggning. 

Gasen kan antingen distribueras via lastbil i komprimerad eller flytande form eller via 
inkoppling på ett distributionsnät (Held och Wiklander, 2014). Uppsala kommun har som 
förslag att gasen ska kopplas in via ett gasnät. Detta är att föredra eftersom det då går att 
distribuera stora mängder biometan över längre avstånd (Uppsala kommun, 2015).  

För att kommersialisera tekniken i småskalig skala krävs demonstrationsanläggningar för att 
bygga upp förtroendet för tekniken och för att sprida kunskap och erfarenheter. Det är därför 
viktigt att regionala aktörer och staten tar ett ansvar då de första anläggningarna inte kommer 
bli lönsamma av sig själva. Däremot anses investeringskostnaderna minska i takt med att fler 
anläggningar byggs (Held och Wiklander, 2014).   
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Enligt rapporten finns det mycket som talar för en småskalig framställning av biometan via 
förgasning och att metanisering kan bli lönsam med ett initialt investeringsstöd. Om ett stort 
antal småskaliga anläggningar byggs upp kan detta leda till att teknikmognad snabbare uppnås 
än för stora anläggningar, vilket leder till att utbyggnaden av standardiserade moduler blir 
större. Detta ger möjligheter för en minskad investeringskostnad. Det pågår en ständig 
teknikutveckling vilket leder till effektivare anläggningar som kräver mindre underhåll. 
Därför kan det antas att till 2050 är tekniken mer utvecklad och det finns stora möjligheter för 
att detta skulle kunna realiseras (Held och Wiklander, 2014).   

3.3.1 Demonstrationsanläggning - Gobigas 
I dagsläget finns bara en demonstrationsanläggning för förgasning i Sverige, Gobigas som 
utvecklats av Göteborg Energi. År 2014 invigdes anläggningen och är den första i sitt slag för 
produktion av biogas med hjälp av restprodukter från skogsbruket (Energimyndigheten, 
2014). Processens delar består av: 

! Bränslemottagning med bränsletork 
! Processdel för förgasning 
! Processdel för metanisering och gasrening 
! Anslutning till befintliga distributionssystem som gas- och fjärrvärmenätet (Lundberg, 

2011). 
 

I Gobigas är energiverkningsgraden på 90 % och gasutbytet på ca 65 % vilket betyder att 
spillvärme utgör 25 % av energiinnehållet (Burman). Vid förgasning bildas spillvärme i form 
av ånga som kan utnyttjas för elproduktion och värmetillskott i fjärrvärmenätet. 
Förgasningsanläggningen kan med fördel placeras i närheten av ett fjärrvärmenät för att 
kunna nyttja spillvärmen effektivt (Lundberg, 2011). I beräkningarna i denna studie görs 
antagandet om en verkningsgrad i samma storlek som Gobigas- anläggningen har. 
Verkningsgraden i förgasningsanläggningen beror på fukthalten i bränslet. Ju torrare bränsle 
desto bättre gasutbyte. Bränslen med hög fukthalt innebär att mer energi går åt för att förånga 
vattnet innan bränslet kan börja förgasa (Bioenergiportalen, 2011b).. Förgasningsprocessen 
har bättre gasutbyte i jämförelse med rötning (Bioenergiportalen, 2011b). 

4. Teoretiskt ramverk: Bioenergisystemets struktur  
Med ett sociotekniskt perspektiv menas att något studeras genom att beakta tekniska, sociala 
och humana aspekter. Bioenergisystemet är ett tekniskt system men det är beroende av 
omkringliggande sociala och ekonomiska system för att kunna fylla sin funktion och utgör 
alltså ett sociotekniskt system. Ett tydligt exempel på detta är utvecklingen av 
biobränsleproduktion. För detta behövs teknisk utveckling men samtidigt krävs det även en 
social förändring. Det måste finnas en vilja att köpa fordon drivna med biobränsle och 
tankställen som vill inkludera biobränsle i sitt utbud. Det måste dessutom finnas lantbrukare 
som är villiga att odla dessa grödor (Isaksson, 2013). Denna studie undersöker 
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bioenergisystemet ur ett helhetsperspektiv vilket innebär att studien utgår från biobränsle, 
tillförselsystem, omvandling och slutanvändning. Att göra en systemstudie är intressant för att 
kunna analysera potentialen och hur olika delar av systemet kan utnyttja och påverka varandra 
(Berg m fl., 2007). I detta avsnitt presenteras utifrån bioenergisystemets struktur och aktörer 
ett teoretiskt ramverk som används för att analysera studien.  

4.1 Bioenergisystemets delar 
Bioenergisystemet kan delas in i fyra komponenter: biobränsleresurser, tillförselsystem, 
omvandlingsteknik och energibehov. Bioenergisystem är komplexa till sin natur och inget 
system är likt det andra. Det finns möjlighet att utnyttja en stor mängd olika råvaror. 
Dessutom finns olika omvandlingstekniker att tillgå och energitjänster att tillgodose. Detta 
gör att bioenergisystem finns i en oändlig mängd kombinationer (Biodiverse, 2008). 
Bioenergiresurser kan till exempel innebära råvaror från jord- och skogsbruk som finns 
tillgängliga för energiproduktion, så som halm, gödsel och skogsavfall. Tillförselsystem är 
den logistik och de system som finns kring hantering, skörd och insamling av dessa resurser. 
Gemensamt för alla bioenergisystem är dock att dess delar påverkas av ett antal icke-tekniska 
faktorer, som McCormick identifierar som marknadsförhållanden, hållbarhetsfrågor, och 
organisatoriska upplägg. Bioenergisystemets komponenter och dess faktorer illustreras i 
figuren nedan se figur 7. Många gånger är de tekniska problemen kring bioenergisystemen 
tydliga, medan de icke-tekniska ignoreras och därför är detta område som behöver mer 
uppmärksamhet och forskning (McCormick, 2005). 
 

 
Figur 7. Bioenergisystemet och dess delar (Egen bearbetning).  
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4.2 De icke-tekniska faktorerna som påverkar bioenergisystemet 
McCormick och Kåberger har i ett antal studier, i Europa och Sverige, studerat 
bioenergisystem och vilka hinder och drivkrafter som finns i utvecklingen av dessa utifrån ett 
sociotekniskt perspektiv. Alla typer av samhällssystem verkar i en kontext och påverkas av en 
omgivning med olika faktorer och förutsättningar. Faktorer som McCormick och Kåberger 
definierar beskrivs i detta kapitel.  

4.2.1 Marknadsförhållanden  
Marknaden och de ekonomiska förutsättningarna påverkar utvecklingen av alla typer av 
förnybar energi. Förutsättningarna formas av politiska ramverk och riktlinjer vilka påverkar 
mycket, speciellt i de tidiga stegen i utvecklingen av den här typen av system (McCormick, 
2005). 
 
För att nå en ökad produktion av energigrödor behövs det en fungerande marknad samt nya 
typer av tjänster. För att detta ska uppnås behövs tydliga riktlinjer för vilken roll 
energigrödorna ska ha i omställningen av energisystemet, annars är det svårt att få berörda 
aktörer att satsa på utvecklingen (Liljeblad m.fl., 2009). Det kräver en ökad kunskap inom 
försäljning, förädling och organisatoriska upplägg för lokala aktörer och för att åstadkomma 
en växande marknad kring energigrödor krävs bland annat nya organisatoriska upplägg 
gällande kontrakt och skötsel av energiodlingar, avtal om arrenderad mark för etablering av 
energigrödor samt förbättrade kontraktsmöjligheter för den enskilde lantbrukaren. 
Utvecklingen av utbud och användning av energigrödor påverkas även av utvecklingen på 
andra marknader eftersom energigrödor konkurrerar med andra bränslen och energibärare 
(Berg, 2007). 
 
Gemensamt för bioenergisystem som finns idag, både i Europa och Sverige, är att alla varit 
starkt beroende av investeringsbidrag och politiska riktlinjer. Sverige anses ligga i framkant 
när det kommer till användandet av förnybara energiråvaror och bioenergi och det finns flera 
anledningar till detta. Till exempel ses införandet av koldioxidskatt som en starkt bidragande 
faktor till att företag började ställa om till fossilfria energiråvaror. Koldioxidskatten infördes i 
Sverige på 1990-talet och innebar en beskattning på utsläppt koldioxid vid användning av 
fossila bränslen vilket skapade incitament för att ställa om till andra typer av bränslen. 
Beskattningen gjorde att förnybara energiråvaror blev konkurrenskraftiga med olja och kol på 
marknaden samt att en efterfrågan skapades på bland annat bioenergiråvaror. Under 1990-
talet fanns även några olika typer av bidragsystem för att stimulera odling av bland annat salix 
(McCormick, 2005). Sverige har sedan 2003 infört ett elcertifikatsystem vilket fungerar som 
ett stödsystem för att öka produktionen av förnybar el (Energimyndigheten, 2015b). Rent 
teoretiskt skulle detta eller något liknande stödsystem kunna tillämpas på produktion av 
biogas i framtiden och detta visar hur politiska riktlinjer spelar en stor roll för utvecklingen. 
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4.2.2 Organisatoriska upplägg 
Bioenergisystem skapar en kedja av olika aktiviteter och verksamheter. Detta involverar, som 
tidigare nämnts, många olika aktörer, vilket gör samarbete och organisering mellan dessa 
viktigt. Vid produktion av bioenergigrödor krävs organisering kring skörd och transport. 
Vidare behövs teknologier för omvandling och distribution. Detta skapar möjligheter till 
företagsamhet och arbetstillfällen och här kan formella och informella samarbeten mellan 
enskilda individer såväl som större företag uppstå (McCormick, 2005). 
 

 Ett exempel på organisering är ”privata-offentliga partnerskap”, där ett samarbete mellan 
privat och offentlig sektor sker. Denna typ av samarbete kan återfinnas i utvecklingen av flera 
bioenergisystem då finansiella resurser, kunskap och expertis nyttjas på ett bra sätt. Detta 
skapar en plattform där offentliga aktörer med sitt fokus på socialt ansvar och hållbarhetstänk 
kan samarbeta med den privata sektorns effektivitet och entreprenöriella kunskap. Samarbete 
med universitet och forskare kan också ses som viktigt i utvecklingen av bioenergisystem. 
Forskarsamarbete är viktigt under hela utvecklingen av bioenergisystemet, från planering till 
implementering och utvärdering av systemet i fråga (McMackormic, 2005).  

4.2.3 Hållbarhetsfrågor 
För att nå målen om mer hållbara samhällen är implementering av bioenergisystem en viktig 
del. Hållbarhet i sig är ett komplext begrepp som innehåller många aspekter. Denna studie har 
valt att fokusera på ekologisk hållbarhet och social acceptans, kopplat till bioenergisystemet. 
Ekologisk hållbarhet syftar till jordens ekosystem och allt som det innehåller bland annat luft-
land-vatten-system och deras kvalité, klimatsystem och biodiversitet (KTH, 2014).  I linje 
med detta har Sverige ett antal miljömål som innebär bland annat att andelen förnybar energi 
ska öka, den biologiska mångfalden bevaras och att landets naturresurser används på ett 
resurseffektivt sätt. I detta ingår bland annat att koldioxidutsläppen ska minska och mark och 
vattendrag bevaras för framtida generationer (Regeringskansliet, 2014).  

Hållbarhetsaspekter kan också kopplas till en social acceptans av bioenergisystem. Många 
gånger finns en oro kring odling av energigrödor och hur detta kommer påverka miljön och 
området. Grödornas påverkan på marken och nya tekniker som används kan ses som en 
osäkerhet och miljörisk gentemot mer beprövade odlingssätt och tekniker. Detta bygger ofta 
på okunskap och här måste den lokala ledningen gå in och sprida kunskap och skapa forum 
för kunskapsutbyte och dialog (McCormick, 2005). 
 
Även det lokala engagemanget och planer på att främja ett hållbart samhälle är viktiga 
aspekter vid utvecklingen av bioenergisystem. De lokala drivkrafter som finns samt 
förtroendet för det lokala styret är avgörande faktorer. Lokala och regionala politikers uppgift 
är att utveckla strategier och koncept för att dessa idéer och mål om hållbarhet ska kunna 
spridas i samhället och få förankring. Även globala åtagande kring hållbarhet, till exempel 
inom Europeiska unionen (EU), är viktiga för att sätta normen och agendan på utvecklingen 
(McCormick, 2005).  
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4.3 Aktör- nätverksteori (ANT) 

För att analysera hur olika aktörer i det tilltänkta systemet påverkar varandra kan man 
använda sig av aktörnätverksteorin, ANT. Detta är en teori som kan användas för att studera 
utvecklingsprocesser av tekniska system, snarare än system som redan är etablerade. ANT 
beskriver ett sociotekniskt system som är bestående av både sociala och tekniska 
komponenter. Genom att använda ANT som systemteori kan aktörer som verkar inom 
systemet, deras värderingar och de informella regler som finns studeras. Även myndigheter 
och organisationer som påverkar det nya systemets utveckling kan studeras. I denna studie 
görs en kartläggning av de aktörer som påverkar bioenergisystemets olika delar. Utifrån 
aktörerna i systemet kan det analyseras vilka relationer som finns och jämföra deras makt i 
förhållande till varandra, deras inflytande över det nya systemet samt för att få en bild över de 
involverande aktörernas syn på utvecklingsmöjligheten av det nya systemet. De olika 
aktörerna kan ha olika syn på systemets framtid och därför är det intressant att jämföra dessa 
framtidsvisioner med varandra, utifrån vilka aktörer som har mest inflytande på systemet, för 
att få en bild över vilka utvecklingsmöjligheter som är mest sannolika (Ljungstedt, 2009).  

5. Tidigare studier av bioenergisystem 
I detta kapitel presenteras en översikt av tidigare forskning och studier som gjorts inom 
området. Bioenergisystemet kan appliceras på olika platser med olika förutsättningar, vilket 
gör att typ av resurser, omvandling och slutprodukter kan variera. Slutligen beskrivs fyra 
fallstudier för att skapa en bild av olika bioenergisystem och hur implementeringar av dessa 
kan se ut. Som tidigare beskrivits kan bioenergisystemet delas in i fyra komponenter, 
biobränsleresurser, tillförselsystem, omvandlingsteknik och energibehov, se figur 8.  
 

 

Figur 8. Bioenergisystemets kompontenter som påverkas av de icke-tekniska faktorerna (Egen 
bearbetning). 

 

5.1 Barriärer för utvecklingen 
Bioenergi står idag för 32 % av alla energi som används i Sverige och landet anses ligga i 
framkant i användandet av bioenergi (Bioenergiportalen, 2010). Trots Sveriges goda tillgång 
på bioenergiråvaror har utvecklingen gått långsamt framåt och produktionen har inte nått upp 
till de nivåer som förutspåtts (Berg m fl., 2007).  I kommande avsnitt beskrivs de barriärer och 
hinder som finns vid utvecklingen av bioenergisystem som identifierats i tidigare studier och 
forskning. 
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5.1.1 Biobränsleresurs  
Bioenergisystemets första komponent, biobränsleresurser, kan innebära råvara från 
skogsbruket eller jordbruket. Tillgången på bioråvara från skogen, finns redan stor potential i 
form av grot och stubbar, och ingen aktiv omställning behövs göras eftersom det är 
restprodukter från skog som idag redan avverkas. I Sverige finns stor potential när det gäller 
uttag av grot och även i viss mån av stubbar utan att det ska få negativa konsekvenser för 
miljön. För att detta ska kunna ske hållbart är det viktigt att man uppfyller några 
förutsättningar så som askåterföring, näringskompensation, att körskador på marken 
förhindras och att det huvudsakligen är grot från barrskog som tas upp. Idag uppfylls i stort 
sett redan dessa förutsättningar och bör därför inte vara orealistiska att uppnå (de Jong m.fl., 
2012). 

För biobränsleresurser från jordbruket innebär det ofta en större omställning till produktion av 
energigrödor i samband med en bioenergisystemetablering. Då är det framförallt lantbrukaren 
som aktör som står i fokus. Enligt studier finns olika faktorer som hindrar lantbrukare att 
ställa om från konventionellt odlande till att odla energigrödor. Omständigheter som kan 
påverka är förändrad landskapsbild, ändrad sysselsättningsgrad och arrendefrågor, men även 
lantbrukarens egen kunskap och inställning till energigrödor är faktorer som påverkar (Berg, 
2007). 
 
Lantbrukare ser ofta risker med bioenergimarknadens utveckling och framtida politiska 
beslut. Några risker är att energigrödorna ofta är fleråriga och gör att det krävs goda 
ekonomiska förutsättningar för att kunna ställa om till denna typ av odling då intäkterna 
kommer först efter några år. Ett annat hinder är att 45 % av jordbruksmarken i Sverige är 
arrendemark, med kontrakt som löper mellan ett och fem år, vilket då kan utgöra ett hinder för 
långsiktiga investeringar inom energigrödor. (Liljeblad m.fl., 2009) För att kunna minska de 
upplevda riskerna kring energigrödor är det viktigt att undersöka potentiella odlares intresse, 
attityder och kunskap angående risker kring odlingen. Det är viktigt att identifiera incitament 
och hinder för att nå en utveckling av biomassaproduktion (Berg, 2007). 
 
I en studie gjord av Svenska Miljöinstitutet, IVL, gjordes en enkätstudie med 2000 
lantbrukare runt om i Sverige och deras inställning till odling av energigrödor och värderingar 
av energigrödors odlingsegenskaper. Resultatet av analysen visade att det idag finns ett 
intresse bland lantbrukarna att odla energigrödor i större omfattning så länge 
spannmålspriserna är låga och att intäkten för grödorna är tillräckligt stor. Den huvudsakliga 
anledningen till att man inte ville ställa om var i första hand att det var för liten lönsamhet, 
följt av traditionella värderingar om att åkermark ska användas till livsmedel samt praktiska 
problem kring odling och skörd (Paulrud och Laitila, 2007). 
  
Denna studie stärks även i en rapport från Värmeforsk där det framkommer att de främsta 
orsakerna till att lantbrukare inte var intresserade av att satsa på salixodlingar var att de inte 
visste vilken ekonomisk vinning de skulle få vid skörd, samt om salixen skulle vara möjlig att 
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skörda. Många tyckte även att det var negativ att man binder upp marken under en lång tid 
och att det påverkar landskapsbilden negativt. Rapporten tittar även på andra typer av 
energigrödor än salix, och då det kommer till bland annat halm framkommer det att andelen 
halm som bärgas beror av kostnaden i förhållandet till arbetsinsatsen. Om kostnaden blir för 
hög i förhållande till priset på halmen bärgas inte halmen (Liljeblad m.fl, 2009).  

5.1.2 Tillförselsystem  
Bioenergisystemets andra komponent, tillförselsystemet, innehåller delarna skörd, hantering, 
transport och lagring av biobränsleresurserna. Det krävs fungerande och organiserade 
tillförselsystem som möter behovet hos alla inblandade aktörer. Här finns aktörer som 
lantbrukare, avverkningsentreprenörer och logistikföretag. För att systemet ska fungera 
behövs förutom organisering av aktörer, även teknologi för skörd, omvandling och lagring av 
biomassan (McCormick, 2007).  
 
Tekniken för tillförselsystemet är en barriär som lyfts fram i flera studier. Ett exempel är vid 
skörd av energigrödor som salix, som kräver andra maskiner än vid traditionell 
spannmålsskörd. Detta innebär ofta en kostnad för lantbrukaren som måste hyra in maskiner 
eller extern hjälp vid skörd av dessa grödor. Vid skörd av andra energigrödor som till exempel 
rörflen kan dock samma typer av maskiner användas som används vid skörd av vall vilket är 
en fördel rent kostnadsmässigt (Paulrud och Laitila, 2007).  
 
Studier visar även att det ibland är hanteringen av bioenergigrödor som är det dyra, snarare än 
transporten (McCormick, 2005). Det behövs teknikutveckling som gör det effektivare att 
packa och hantera bränslena. Energigrödor behöver inte hålla samma kvalité som till exempel 
grödor som ska användas till livsmedel och foder, vilket öppnar upp för enklare och billigare 
lösningar (JTI, 2013). När det gäller transporterna är det däremot viktigt att få ner 
transportsträckorna av andra skäl än de ekonomiska, så som till exempel utsläpp av koldioxid. 
Därför är det eftersträvansvärt med lokalt och närproducerade bioenergiråvaror. Vad som 
också påverkar kostnaderna för transporter är fukthalten för energiråvaran. Pellets och andra 
energibränslen med låg fukthalt är billigare att transportera långt i jämförelse med 
energigrödor med hög fukthalt, som till exempel salix. Energiråvaror med hög fukthalt är 
även svårare att lagra (McCormick, 2005). Studier har visat att vid rörflensodlingar finns 
osäkerhet kring logistik av grödan från åker till energibolag, både när det gällde teknik och 
ekonomi. Det finns även osäkerheter kring priset på grödan i förhållande till 
produktionskostnaderna (Liljeblad m.fl., 2009). 
 
Vid uttag av grot och stubbar är den största utmaningen, enligt forskning från Sveriges 
lantbruksuniversitet, dålig lönsamhet samt miljöpåverkan. För att detta ska kunna överbyggas 
krävs nya lösningar inom logistik och teknik samt en politisk vilja. Det är viktigt vart den 
geografiska placeringen av produktionsanläggningarna är, eftersom det kommer påverka 
transportsträckan. Konkurrensen mellan olika industrier om den tillgängliga skogsråvaran kan 
också komplicera lokaliseringen av produktionsanläggningen. Därför är det viktigt att öka 



 
 
 

21 

resurseffektiviteten och ett steg i detta skulle kunna vara att göra en integrerad 
drivmedelsproduktion i befintliga industrier eller fjärrvärmesystem. Då kan befintliga 
kunskaper och erfarenheter nyttjas samt att råvaror och restprodukter används på ett 
effektivare sätt. (Bergling m.fl., 2013) 

5.1.3 Omvandlingsteknik 
Ett stort hinder för att öka produktionen av biogas genom termisk förgasning är bristen på mål 
och långsiktiga regler i Sverige, vilket hindrar företagens vilja att investera i ny teknik för 
omvandlingsanläggningar. Det finns inte heller någon tradition i Sverige när det gäller 
användning av gas som energikälla, endast 3 % av svensk energitillförsel kommer från gas 
idag, vilket även kan vara ett hinder för att företag ska vilja investera i biogasanläggningar 
(Johansson, 2014). 

Potentialen för biogas från termisk förgasning är hög, men tekniken är i ett tidigt 
utvecklingsskede, vilket gör det svårt att förutspå om det kommer vara ekonomiskt hållbart i 
framtiden. Marknaden för biogas som fordonsbränsle är alltså inte så utvecklad och det är 
därför riskfyllt för en aktör att göra en större investering för en produktionsanläggning. Det är 
viktigt att marknaden byggs upp så att fler vågar investera och driva utvecklingen framåt 
(Johansson, 2014). 

Medborgardialog är viktigt för att anlägga en produktionsanläggning då det kan möta 
motstånd lokalt från invånare. Det är därför viktigt att involvera invånarna tidigt i processen 
genom att bjuda in till möten och ha workshops för att skapa en aktiv dialog med invånarna 
(Boverket, 2011) 

5.1.4 Energibehov  
I denna studie syftar energibehovet främst på gas, eftersom det är termisk förgasning som 
studien fokuserar på. Efterfrågan på fordonsgas är något som ökar kontinuerligt men det finns 
en del hinder för dess utveckling i Sverige. Gas representerar bara en liten del av den totala 
energianvändningen och en anledning till detta är att det till stor del saknas gasinfrastuktur. I 
södra Sverige finns dock ett utbyggt gasnät men i övriga landet är dessa nät relativt få och 
små. Att sätta upp gastankstationer och dra gasledningar är en dyr investering för kommunen 
eller för den privata bensinmackägaren. Det finns inget investeringsstöd för distribution av 
biogas och därför är behovet av ny infrastruktur det största hindret för en större introduktion 
av biogas till fordon på marknaden.  Det finns dock ett par goda exempel på initiativ som 
tagits då aktörer har gått ihop med kommuner och gjort lyckade satsningar. För framtiden är 
det viktigt att man fortsätter sprida goda exempel för att inte fastna i ett problemtänk. Precis 
som vid investeringar i odlingen av bioenergigrödor, är bristen på långsiktiga riktlinjer och 
mål ett annat hinder för att företag ska vilja investera i distribution av biogas (Johansson, 
2014). 

Från allmänheten är de vanligaste invändningarna mot gasbilar och fordonsgas att det inte 
finns någonstans att tanka bilarna och att bilarna har för kort räckvidd. För att komma över 
detta måste fler tankstationer byggas och kunskapen ökas om biogas i fordon. Regering och 
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kommuner skulle även kunna införa vissa förmåner för de som köper biogasbilar så som 
gratis parkering, miljöbilsrabatt och lågt förmånsvärde (Elmazon, 2009). 

Enligt en rapport från Biogas Öst är kunskapen om biogas generellt sett låg i samhället. 
Många har ingen kunskap alls om biogas och saknar vetskapen om att biogasbilar finns att 
köpa. Andra har en negativ bild av biogasbilar och anser framförallt att det finns för få 
tankstationer och få känner till biogasbilens fördelar, vilket påverkar efterfrågan på biogas 
(Biogas Öst, 2009). 

Vid anläggning av en förgasningsanläggning är det även aktuellt att ha anslutning till ett 
fjärrvärmenät för att kunna använda spillvärmen på ett bra sätt. Därför kan det finnas vissa 
problem att anlägga en förgasningsanläggning där det inte existerar ett fjärrvärmenät, då detta 
också kräver en infrastrukturutbyggnad. Det behövs även en efterfrågan på värme i närheten 
av produktionsanläggningen för att detta ska vara möjligt.  

5.2 Exempel på implementeringar av bioenergisystem  

Trots de hinder som finns har vissa städer och områden lyckats med satsningar inom 
bioenergisystem. I kommande avsnitt presenteras några av de lyckade exemplen och hur de 
gjorde för att lyckas öka sin omvandling av lokal bioenergi.  

5.2.1 Bioenergy village Jühnde, Tyskland  
I Tyskland finns flertalet lyckade projekt av att implementera biomassa för energianvändning 
som lett till självförsörjande byar runt om på den tyska landsbygden. Det första av dessa 
projekt var i byn Jühnde, som kallar sig själv för en ”Bioenergy village”. Detta projekt 
startade år 2000 av en tvärvetenskaplig grupp med forskare på Göttingens universitet.  Den 
grundläggande idén för projektet i Jühnde var en total förändring av energiresurserna för en 
hel tätort, från konventionella fossilenergikällor till förnybar och koldioxidneutral biomassa 
producerat från det lokala jord- och skogsbruket. Tekniken är baserad på att producera värme 
och elektricitet genom att bränna biogas i en kombinerad kraft- och värmeanläggning. Den 
elektriska effekten matas in på det nationella nätet och värmen distribueras direkt till 145 
hushåll i byn genom ett fjärrvärmenät (Wüste och Schmuck, 2012). 
 
En viktig del i genomförandet av detta projekt var den sociala implementering som baserades 
på att skapa och främja motivationen för individer och grupper i byn för att delta i projektet 
(Wüste och Schmuck, 2012). Redan innan projektet startade blev invånarna inbjudna till att 
delta i planeringsprocessen. Arbetsgrupper som bestod av både invånare och forskare startade 
för att konkretisera visionen av framtidens energisystem i deras samhälle. Denna 
deltagandeprocess gjordes för att säkra samförståndet mellan lokala behov och aktörer i 
nätverket, samtidigt som lokal kompetens och teknik kunde etableras. Ett av de formulerade 
målen i projektet var att stödja lokalt kulturellt arv och stärka tätortens framtid och identitet 
(Brohmann m.fl, 2006). Den höga graden av deltagande från byns invånare ledde till positiva 
effekter för projektet. Studien visade en ökad känsla av gemenskap, miljövänligt beteende, 
självförsörjande och ökat välmående (Wüste och Schmuck, 2012). Förändringen av 
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energisystemet i Jühnde drevs till stor del genom ett lokalt kooperativ. För att planera 
projektet krävdes investeringssubventioner från regeringen och invånarna i byn skapade ett 
kooperativ genom att starta ett lokalt energiföretag. Fler än 70 % av invånarna är medlemmar 
i detta kooperativ och betalade en startavgift på minst 1500 euro. De var även tvungna att 
betala en anslutningsavgift för att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Det krävdes även en 
involvering av lantbrukare och skogsbrukare som partner i bioenergianläggningen, vilket var 
en viktig del i projektet (IEA Bioenergy, 2013). 
 
Initiativet för ett liknande självförsörjande samhälle som i Jühnde, kan komma från individer, 
från en grupp inom byn, från ett lantbrukskooperativ eller från ett lokalt företag. Dessa 
initiativtagare kommer att behöva göra en grundläggande analys av samhällets energibehov 
och potentialen för bioenergi. Några frågor som bör ställas inför en etablering är: 
 
• Har området tillräckligt med biomassa för att på ett hållbart sätt kunna stödja 

produktionen av elektricitet och värme utan att tävla med andra viktiga behov? 
• Finns det ett intresse från invånarna att anslutas till ett värmenät? 
• Finns det stora värmesänkor inom samhället så som en pool, skola, stora byggnader eller 

industrier som kan integreras i nätverket? 
• Finns det infrastrukturprojekt som görs i samhället som skulle kunna kombineras med 

investering av fjärrvärmeledningar, så som gatuarbete? 
• På vilka områden krävs en förstudie och hur ska denna studie bli finansierad, och vilka i 

samhället kommer övervaka denna process (Kappas m.fl 2013). 
 
Några av framgångsfaktorerna när det gäller Jühnde var den personliga kontakten för att 
mobilisera och engagera byborna. Insyn i processens alla led var en viktig faktor för att få 
med invånarna och för att skapa förtroende mellan lokala invånare och grupper som drev 
projektet framåt (Wüste och Schmuck, 2012). Det var även viktigt att sätta realistiska mål. 
Målen bör inte vara för stora utan det är istället bättre att fokusera på en liten region med ett 
lokalt mål. Att uppnå små mål ger en större känsla av kontroll vilket motiverar människor att 
sedan fortsätta mot ett mål längre bort (Kappas m.fl 2013). 
 
För lantbrukarna i Jühnde var det ett bra alternativ rent ekonomiskt att odla energigrödor. Att 
producera biomassa till energi leder till en konstant grundinkomst, eftersom den traditionella 
marknaden för mat och djurfoder varierar. Driftföretaget och lantbrukarna kom överens om ett 
pris för biomassan som motsvarade priset på deras höstvetevinst (Kappas m.fl., 2013).  I 
projekt där många personer måste vara motiverade är det önskvärt att få politiker från olika 
partier att samlas i en neutral utgångspunkt och få lokalt politiskt förankrat stöd. Universitetet 
Göttingen fungerade som en utgångspunkt för detta och man lyckades få med sig politiska 
och finansiella aktörer. Man såg även till att få medias uppmärksamhet på regional, nationell 
och internationell nivå (Kappas m.fl., 2013).   
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Slutsatsen är att projektet i Jühdne blev en succé och har inspirerat över hundra andra 
samhällen i Tyskland (Kappas m.fl., 2013). År 2006 gjorde distriktet Göttingen ett 
uppföljningsprojekt för att etablera fler bioenergy villages i regionen. 34 andra byar anmälde 
sitt intresse, och ytterligare fyra byar valdes ut för att genomgå samma omställning som 
Jühnde. Även på andra platser i Tyskland har man sett detta som ett stort framgångsrecept och 
regionen Baden-Wurttemberg har beslutat att utveckla 100 bioenergy villages till 2020 
(Wüste och Schmuck, 2012). 

5.2.2 Ökad satsning på bioenergi, Enköping  
Enköping är en stad i mälardalsregionen med ca 20 000 invånare. På 1990-talet behövde 
staden uppgradera och bygga ut sin värmeproduktion och valde då att satsa på bioenergi vilket 
gör att man idag har ett värmekraftverk som enbart eldas med biobränslen. Omställningen av 
värmeproduktionen skedde i samma veva som den svenska regeringen införde 
koldioxidskatten i Sverige vilket ses som en bidragande faktor hos Enköpings energibolags 
(ENA Energi) val i att helt och hållet satsa på bioenergi (McCormick, 2005) Projektet hade 
många delmål, bland annat en stor satsning på utvecklingen av lokalt producerad salix och 
samarbete med lokala aktörer samt kunskapsutveckling. Till en början mötte projektet stor 
skepticism hos lantbrukarna i området då många inte vågade investera i energigrödor och de 
ansåg att de fick en begränsad flexibilitet.  
 
För att komma över dessa hinder krävs en bra relation och tillförlit mellan energibolag och 
lantbrukare för att man ska börja våga odla. Det måste påvisas att det finns kortsiktiga 
ekonomiska incitament tillsammans med långsiktiga åtagande för att övertyga lantbrukare om 
att börja odla. I Enköping arrenderade det lokala energibolaget mark för att etablera 
salixodlingar (McCormick, 2007).  
 
I sin övergripande analys identifierar McCormick (2005) tre faktorer som lett till att 
bioenergisystemet i Enköping lyckades expandera, dessa är: 

• Introducerandet av koldioxidskatt i Sverige, vilket gjorde bioenergi konkurrenskraftigt 
på marknaden. 

• Samarbete med forskningscenter vilket uppmuntrade investeringar i lokala 
möjligheter. 

• Utformning av partnerskap i regionala aktörsnätverk där privata aktörer som 
levererade biobränsle och teknologi, forskningscentrum och kommunal förvaltning 
samarbetade. Det lokala energibolaget arbetade hårt för att hitta lokala lösningar vilket 
bidrog starkt till utvecklingen av bioenergisystemet. (McCormick, 2005) 

5.2.3 Expo Växjö, ett privat-offentligt partnerskap, Växjö  
Växjö är en stad i södra Sverige som gjort stora investeringar för att bli fossilfria och har högt 
uppsatta mål. Redan 1996 bestämde lokala politiker att det skulle finnas en långsiktig vision 
för en fossilfri stad. För att uppnå detta mål har olika omställningar gjorts för att uppnå målet, 
speciellt inom värme, elektricitet och transport.  Redan nu har resultat visat sig då 
koldioxidutsläppen mellan 1993 och 2007 minskade med 32 % (Johansson, 2010). Det 
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kommunalägda energibolaget VEAB sökte lösningar för att nå större självständighet och 
valde att satsa på biomassa. Växjö ligger i Småland och är omgivet av skogar och 
skogsindustrin som kunde ge VEAB flis och sågspån som de själva inte behövde. Växjö var 
den första staden i Sverige som använde biomassa i produktionen av fjärrvärme. En ökad 
andel biomassa har lett till fördelar för Växjö så som fler lokala jobb, vilket har lett till en 
ökad skatteinkomst för staden (Johansson, 2010). 
 
När Växjö annonserade målet om den fossilfria staden skapade bioenergiföretag i Växjö och 
Smålandsregionen något som kallas för Bioenergigruppen. Bioenergigruppen är en 
arbetsgrupp som består av flera olika företag och universitet i Växjö. Gruppen har som mål att 
öka användningen av förnybar energi genom att stödja forskning och utveckling i privata 
företag. Växjö stad, Bioenergigruppen och Växjö universitet tog ett beslut att bjuda in fler 
företag och institutioner i regionen för att samarbeta. Denna grupp kallas för ”Bioenergi 
Småland- Expo Växjö”. Denna grupp är ett exempel på ett privat- offentligt partnerskap som 
skapats för att främja bioenergi. Detta projekt samordnas av Energikontor Sydost och ett av de 
viktigaste projekten är SESAC, Sustainable Energy System in Advanced Cities som 
finansieras av EU. Målet med projektet är att öka andelen bioenergi i Växjö och arbeta för att 
energieffektivisera hus i Växjö. ”Närvärme Kronoberg” är ett annat projekt som startats vilket 
involverar flera kommuner i länet, politiker, universitet och marknadsaktörer. Detta har skapat 
35 nya lokala värmeverk och energikapaciteten från biomassa har ökat markant i regionen 
(REGBIE+, 2009).  
 
Framgångsfaktorerna inom detta projekt har varit samarbetet mellan universitet, industrin och 
kommunerna samt stöd från offentligheten. Tack vare denna satsning har över 2000 nya jobb 
skapats och utvecklingen av bioenergi har lett till en stark ekonomisk drivkraft i regionen. 
Växjö universitet har etablerat ett bioenergicenter vilket lockar tekniskt intresserade besökare  
till orten (Regional Policys, 2008). Exemplet i Växjö har visat att genom att arbeta 
tillsammans kan man få en positiv effekt på miljö och klimat. Det politiska ledarskapet i en 
kommun ska visa vägen och sätta upp långsiktiga mål. Sedan kan enskilda invånare och 
lokala företag uppmuntras att se möjligheterna för omställningen (REGBIE+, 2009). 

5.2.4 Farmarenergi, satsning på salixodlingar, Västmanland  
Farmaenergi är ett företag där cirka 150 salixodlare gick ihop för att odla salix för förbränning 
och värmeproduktion. Samarbetet började i Västmanland där de hade ett eget värmeverk som 
levererade värme till orten Kolbäck. Farmarenergi hade arbetat mycket just med samarbete 
och samverkat för att sälja salixen tillsamman. När fjärrvärmeledningen från Västerås 
kopplades till orten blev värmecentralen överflödig och den avvecklades. Farmarenergis 
verksamhet gick då över till att odla salix och sälja till värmeverken och började ett samarbete 
med Mälarenergi. Företaget är just nu inne i dålig fas på grund av att Mälarenergi byggt en ny 
avfallspanna och därmed inte behöver lika mycket salix för tillfället (Farmarenergi, 2015).   
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5.2.5 Sammanfattning  
Av dessa exempel kan några viktiga punkter för en lyckad utveckling av lokalt producerad 
bioenergi lyftas fram. Det är viktigt att involvera invånare i staden för att de ska vilja ansluta 
sig till värmenätet. Det är därför viktigt att alla känner sig delaktiga och känner en 
samhörighet i projektet. En annan viktigt faktor är att flera aktörer arbetar tillsammans med 
lokala energibolag. I Växjö och Enköping har energibolagen varit kommunalägda bolag och i 
Jühnde skapades ett nytt energibolag i samarbete med invånare och lantbrukare. Exemplen 
visar även att det är viktigt med en lokal politisk förankring som stödjer projektet, gärna 
driver det, i samarbete med privata aktörer för att nå en neutral utgångspunkt och skapa 
förtroende. Ett samarbete med universitet i regionen är även något som kan ses som en 
framgångsfaktor. I Jühnde och i Farmarenergi har en viktig framgångsfaktor varit att engagera 
lantbrukare och skogsbrukare för att gemensamt driva projektet framåt. Det visar sig även att 
en ekonomisk säkerhet är viktigt för att lantbrukarna och skogsbrukarna ska vilja vara med 
och producera råvaran. I samtliga exempel kan man se att nya jobb har skapats och att den 
lokala bioenergiproduktionen har blivit en förebild för andra platser. 

6. Metod 

Som tidigare nämnts är syftet med studien att ur ett sociotekniskt perspektiv undersöka 
potentialen för ökad biogasproduktion i Björklingenoden. Val av metod i detta projekt baseras 
således på det sociotekniska perspektivet och består av såväl kvantitativa som kvalitativa 
delar.  

Den kvantitativa delen, bioenergipotentialen för systemet baseras på beräkningar för 
energiuttag från jord- och skogsbruk. För att kartlägga de faktorer som begränsar detta uttag 
har en genomgång av tidigare forskning samt en intervjustudie genomförts, vilket står för de 
kvalitativa delarna av studien. Genom att jämföra resultaten från intervjustudien med resultat 
från andra studier, till exempel beräkningar eller mätningar, fås en bättre helhetsbild och 
förståelse (Karlsson och Palm, 2009).  
 
För att få en bakgrund och förståelse för bioenergisystemet och dess utveckling deltog 
författarna vid ett antal seminarier och möten. Deltagande vid Biokraftplattformen 
genomfördes. Biokraftplattformen var ett initiativ av Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) 
tillsammans med Vinnova för att sammanföra aktörer med kunskap och intresse av att ta fram 
en vision för biokraft i Sverige. Syftet var att komma med förslag och synpunkter till 
regeringens tillsatta energikommission. Även deltagande vid Knivsta kommuns dialogdag, 
”Energieffektiv planering i små och medelstora kommuner”, genomfördes för att få mer 
information kring hur kommuner tänker kring småskaliga lösningar för förnybar energi.   
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6.1 Beräkningar 
I följande avsnitt presenteras metoden för beräkningarna av bioenergipotentialen i 
Björklingenoden, val av verktyg och utformande av Scenario 1 och Scenario 2.  

6.1.1 Val av område och användning av GIS-verktyg 
För att vidare skapa en förståelse för Björklingenodens bioenergipotential gjordes en 
kartläggning av markanvändningen i området idag.  Data och statistik från Jordbruksverket 
och SLU lade grunden till denna kartläggning. För att visualisera och förenkla hanteringen av 
data användes programvaran GIS. GIS står för geografiska informationssystem och är en 
programvara för att hantera geografiska data. GIS har många olika användningsområden, till 
exempel urval och sökning samt visualisering, vilket lämpar sig för denna studie. Då området 
baseras på en framtidsvision om energinoder i tätorterna runt Uppsala fick ett antagande göras 
angående hur stort området kommer vara. Området baserades på Energiutredningens förslag 
på fyra energinoder kring Uppsala stad samt Björklinges placering i kommunen.  

6.1.2 Utformning och beräkning av energipotential för Scenario 1 och Scenario 
2  
Utifrån insamlad data och beräkningar i tidigare liknande studier utformades två scenarier för 
vad som ansågs som en rimlig omställning i Björklingenoden. Scenario 1 baserades främst på 
uttag som skulle kunna vara realiserbart utan en större omställning av jordbruket idag medan 
Scenario 2 kräver en större omställning av produktionen för bioenergigrödor. Dessa scenarier 
baserades på de grödor som beskrevs i Energiutredningen samt vilket utbyte som är möjligt 
med dagens teknik för termisk förgasning. Till hjälp kontaktades två forskare från Sveriges 
lantbruksuniversitet, för att diskutera rimligheten för de olika scenarierna. 

Utifrån dessa data beräknades sedan det potentiella bioenergiuttaget i Björklingenoden för de 
två uppsatta scenarierna. Baserat på antagandena gjorda om omvandlingsanläggningens 
verkningsgrad beräknades värme- och biogaspotentialen för respektive scenario. För att 
undersöka om detta kommer täcka behovet i noden gjordes beräkningar och jämförelser med 
behovet för biogas till gasbilar och värmebehovet för uppvärmning av bebyggelsen i noden. I 
dessa beräkningar gjordes även antagande om att detta är framtidsscenarier och att befolkning 
och energibehovet i noden kommer öka.    

6.2 Intervjustudie 
Syftet med intervjuerna var att undersöka hur aktörerna ser på framtida möjligheter för ökat 
uttag av råvara från jordbruk och skogsbruk för biogasproduktion. Då man vill undersöka hur 
något upplevs eller hur något genomförs är någon form av kvalitativ intervju lämplig att 
genomföra och då denna studie vill undersöka vilka hinder och drivkrafter som upplevs anses 
en kvalitativ studie lämplig (Brinkmann och Kvale, 2014). Det finns olika typer av intervjuer 
och val av intervjutyp bör utgå från studiens syfte. I denna studie genomfördes ett antal 
halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Därefter bearbetades och analyserades 
resultaten av dessa intervjuer.   
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6.2.1 Ostrukturerade intervjuer/samtal  
Ett antal ostrukturerade intervjuer genomfördes för att få en grundförståelse inom ämnet. 
Ostrukturerade intervjuer utgår från ett känt frågeområde med öppna frågor och öppna 
följdfrågor baserat på respondentens svar. Denna typ av intervjuer lämpar sig bra för att skapa 
en förförståelse om ett ämne och är av explorativ karaktär (Sallnäs, 2015). Kontakt togs med 
två forskare vid SLU, för att få hjälp med struktureringen kring hur potentialscenariorna 
kunde genomföras. En ostrukturerad intervju genomfördes även med Biogas Öst, för att få 
mer information och kunskap för att kunna göra lämpliga avgränsningar för denna studie.   

6.2.2 Halvstrukturerade intervjuer 
Som grund för den kvalitativa delen av resultatet gjordes halvstrukturerade intervjuer. 
Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer i forskningssyfte skiljer sig från ett vanligt samtal, 
genom att de har en mer strukturerad form och ett bestämt syfte där personen som intervjuar 
styr och kontrollerar samtalet i högre grad. Halvstrukturerade intervjuer utgår från 
frågeområden snarare än exakta frågor. Det lämnas även utrymme för respondenten att själv 
lyfta fram vad hen anser vara viktigt (Trost, 2005). Som grund för intervjuguiden togs ett 
antal teman fram utifrån tidigare forskning. Därefter formulerades intervjufrågor vilka i sin tur 
anpassades i viss mån utifrån vem som skulle intervjuas och vilken roll i bioenergisystemet 
denne hade.  

6.2.3 Genomförandet av intervjuer 
Antalet personer i en kvalitativ intervjustudie brukar lämpligen ligga på ungefär 15 +/- 10. 
Antalet kan skilja sig beroende på tid och resurser som finns tillgängliga (Brinkmann och 
Kvale, 2014). I denna studie genomfördes 12 halvstrukturerade intervjuer vilket ansågs 
lämpligt utifrån studiens omfattning och tidsbegränsning. Intervjuerna genomfördes antingen 
hemma hos informanten, på arbetsplatsen eller via telefon utefter vad respondenten tyckte var 
lämpligast. Intervjuerna inleddes med att studiens syfte och upplägg presenterades kort och 
det gavs utrymme för följdfrågor under hela intervjun. 

Författarna var hela tiden noga med att följa upp och be informanten utveckla ifall hen sa 
något som de trodde var viktigt för studiens syfte. Alla intervjuer spelades in eftersom 
inspelningar innebär en större frihet för författarna att koncentrera sig på ämnet och 
möjligheten att ställa följdfrågor under intervjuns gång. (Brinkmann och Kvale, 2014) 
Intervjuernas längd varierade mellan 20 och 50 minuter. 

6.2.4 Bearbetning och analys av intervjuer  
Analysen av intervjuer kan ske på många sätt men ett av dem är att dela in analysen i tre 
delar, strukturering, klarläggning och meningsanalys (Brinkmann och Kvale, 2014). 
Struktureringen innebär att skriva ut intervjuerna i sin helhet. Alla intervjuer i denna studie 
transkriberades ordagrant samma dag som genomförandet. Därefter gicks materialet genom 
noga för att för att få fram mönster och gemensamma faktorer, detta kallas klarläggning. 
Genom detta identifierades ett antal övergripande teman. Slutligen sker själva analysen av 
intervjun genom så kallad meningsanalys vilket är en typ av kategorisering (Brinkmann och 
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Kvale, 2014). Intervjuerna kategoriseras genom att bryta ner dem till mindre delar för att dela 
in dem i de teman som identifierats i klarläggningen. På så sätt kunde likheter och skillnader 
mellan respondenternas utsagor identifieras. 

Intervjuerna analyserades utifrån bioenergisystemets delar biobränsleresurser, 
tillförselsystem, omvandlingsteknik och energibehov (se figur 7 i kapitel 4) vilket låg till 
grund för strukturen för analysen. Inom dessa kategoriserades respondenternas utsagor utifrån 
de tre kategorierna Marknadsförhållanden, Organisatoriska upplägg och Hållbarhetsfrågor för 
att identifiera hinder inom dessa för en utveckling av bioenergisystemet. Därefter kopplades 
dessa till de slutsatser som dragits från tidigare forskning för att sedan komma med förslag till 
kommunen om vad som kan göras för att överbygga dessa hinder i linje med studiens syfte 
och frågeställningar. För att analysera hur olika aktörer i det tilltänkta systemet påverkar 
varandra och systemet användes även aktörnätverksteorin, ANT, som är beskrivet i det 
teoretiska ramverket i kapitel 4.  

 

6.2.5 Urval och presentation av respondenter 
För att göra ett urval av aktörer kopplade till området i Björklinge arrangerades ett möte med 
Landsbyggdstrategen på Uppsala kommun. Utifrån detta möte kunde ett antal relevanta 
aktörer identifieras vilka låg till grund för urvalet av respondenter. Genom snöbollsurval 
identifierades och intervjuades ytterligare personer. Men snöbollsurval menas att ett antal 
nyckelrespondenter identifieras som sedan rekommenderar personer som de anser relevanta 
för studien (Bryman, 2011). Urvalet skedde också med utgångspunkt i tidigare forskning och 
de typer av aktörer som identifierats i samband med utvecklingen av bioenergisystem. 

Respondenterna bestod av ett antal lantbrukare, skogsavverkare, markägare, förvaltare och 
entreprenörer. En beskrivning av dessa respondenter finns i tabell 1. Här beskrivs även 
respondenternas befattning/roll samt tidpunkt för intervjun.  

Tabell 1. Sammanställning av aktörer som deltagit i studien.  

Aktör Beskrivning Typ av intervju 

Skogsägare/lantbrukare 
 

Driver spannmålsodling. Har även skogsbruk 
och avverkar skog. Arrenderar mark. 

Telefonintervju 
(2015-04-10) 

Lantbrukare  Driver spannmålsodling. Arrenderar mark. Intervju hemma hos 
(2015-04-14) 

Lantbrukare  Driver spannmålsodling samt en mindre 
salixodling. Arrenderar mark av markägarna i 
studien. 

Intervju hemma hos 
(2015-03-23) 

Lantbrukare  Driver spannmålsodling, salixodling samt Intervju hemma hos 
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avverkar salix åt ett hundratal salixodlare runt 
om i Sverige. Egen mark, arrenderar även lite 
mark av små privata markägare. 

(2015-04-14) 

Sågverkets driftansvarig 
 

Driftansvarig på sågverket vilka äger en 
värmepanna som försörjer två skolor och ett 
vårdhem med värme i Björklinge idag. 

Intervju i 
sågverkets lokaler, 
Björklinge (2015-
03-27) 

Vd på storgods i 
Björklinge  
(Skogsägare/lantbrukare) 

En av de största markägarna i 
Björklingeområdet. Bedriver skog och 
jordbruk. Har även salixodling. 

Intervju på Vd:ns 
kontor, Björklinge 
(2015-03-31) 

Ordförande  
Farmarenergi ab 

Företag där cirka 150 salixodlare i Mälardalen 
gått ihop för att odla salix för försäljning och 
värmeproduktion. 

Telefonintervju 
(2015-04-15) 

Jordbruksförvaltare på 
jordbruksförvaltning.  
 

En av de största markägarna i Uppsala 
kommun. Arrenderar ut mark och gårdar i 
Björklingeområdet.  

Intervju i 
förvaltningens 
lokaler, Uppsala 
(2015-04-09) 

Skogsvaktare på 
skogsförvaltning.  

En av de största markägarna i Uppsala 
kommun. Bedriver skogsbruk, avverkning och 
förvaltning.  

Intervju i 
förvaltningens 
lokaler, Uppsala 
(2015-04-15) 

Energistrateg  Arbetar inom kommunal verksamhet med 
samhällsutveckling. 

Intervju i 
kommunens 
lokaler, Uppsala 
(2015-04-08) 

Vd för närvärmeföretag Närvärmeföretag som ägs av ett antal 
kommuner. Erbjuder underhåll, drift och 
administration rörande närvärmenätslösningar. 
Äger ett närvärmenät i Björklinge idag, som 
köper värme av sågverket på orten. 

Telefonintervju 
(2014-04-07) 

Bränslehandlare/ 
skogsmästare 

Företag som bedriver virke och bränslehandel 
i Mälardalen. Utför även skogsuppdrag som 
avverkning, röjning och plantering.  

Telefonintervju 
(2015-04-21) 

Vice vd, biogasplattform  Regional plattform som genom samverkan 
mellan olika aktörer vill påverka och förbättra 
förutsättningarna för biogas i 
Mälardalsregionen.  

Intervju på kontor 
(2015-05-06) 
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Miljöspecialist 
energibolag 

Arbetar inom fjärrvärme på ett stort 
energibolag i Uppsala som miljöspecialist.  

Mailkontakt  

Hållbarhetsexpert Arbetar med återvinning av avfall och har lång 
erfarenhet och god kunskap om 
hållbarhetsfrågor och miljö. 

Intervju på kontor 
(2015-04-14) 

 

6.4 Källkritik 
Denna studie består till stor del av information från respondenter som gett information via 
intervjuer. Stor del av undersökningen går ut på att undersöka respondenternas uppfattningar 
och åsikter, vilket gör personliga möten till en bra metod. Valet av intervjupersoner har i 
denna studie fått en stor påverkan på slutresultatet eftersom det baseras mycket på de 
involverade aktörernas åsikter och uppfattningar. Det är möjligt att andra personer kunde ha 
lyft fram andra aspekter som viktiga. Valet av intervjupersonerna skedde dock inte utan 
eftertanke utan är baserade på råd från personer som är insatta i området. I slutet av 
intervjuerna har frågan ställts om respondenten hade något förslag på personer för nästa 
intervju och då har samma personer nämnts flera gånger oberoende av varandra, vilket ökar 
tillförlitligheten på resultatet.  

Genomförandet av intervjuer kan medföra en risk för missförstånd. För att minska dessa 
genomfördes samtliga intervjuer av båda författarna vilket minskade risken för missförstånd. 
Författarna fick också möjligheten av återkomma till respondenterna om några oklarheter 
skulle uppstå, vilket utnyttjades vid några tillfällen.  

Intervjuerna transkriberades vilket medför att tonfall och inlevelse förloras och kan bidra till 
att transkriberat material kan tolkas annorlunda än vad som menades vid intervjutillfället. 
Därför sparades ljudfilerna för att möjligheten att lyssna igenom dessa igen skulle finnas om 
det uppstod eventuella tveksamheter vid sammanställning av resultatet.   
 
Genom att använda sig av snöbollseffekten vid valet av respondenter kan det hända att endast 
personer som har mycket åsikter kring denna fråga får sin röst hörd, viket gör att personer 
som inte är så insatta i frågan är svåra att nå. Det har även visat sig att studien enbart 
innefattar manliga respondenter, vilket bidrar till att studien har ett svagt genusperspektiv.  

 
7. Beräknad biomassapotential, biogasproduktion och 
lokalt energibehov i Björklinge 
Den tidigare forskningen har visat vilka hinder som kan uppkomma vid ett ökat energiuttag 
från skog-och jordbruk, samt exempel på platser som lyckats med sin implementering. Denna 
studie undersöker dessa hinder och drivkrafter på ett platsspecifikt område kring Björklinge 
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utanför Uppsala. Den tekniska potentialen undersöks först genom att göra två scenarior för 
biomassauttaget för att kunna se hur mycket råvarupotential som skulle kunna finnas i 
området. I detta kapitel presenteras beräkningarna för energipotentialen. Först görs en en 
genomgång av de olika resurserna för bränsle från skogsbruk respektive jordbruk där 
antaganden och platsspecifika data presenteras. Sedan följer en beskrivning av Scenario 1 och 
Scenario 2. Scenario 1 bygger på dagens produktion av grödor samt restprodukter från skog 
och sågverk i området. Scenario 2 baseras, utöver det som finns inkluderat i Scenario 1, på en 
större omställning av jordbruket. Avslutningsvis presenteras beräkningarna för respektive 
scenario och den totala energipotentialen i noden. För fullständiga beräkningar för scenariona 
se Bilaga A.  
 
Ett område markerades med hjälp av ArcGis, se figur 9. I samråd med kommunen ansågs fyra 
potentiella förgasningsanläggningar kring Uppsala som rimligt. Dessa ska försörja hela 
kommunen vilket medför ett område till denna studie med en storlek av en fjärdedel av 
kommunens yta.  

 
Figur 9. Nodens område bestående av skogs- och jordbruksmark. 
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7.1 Användning av jordbruksmark i de studerade scenarierna  
Med hjälp av geografisk data och statistik från Jordbruksverket erhölls data över all åkermark 
i Björklingeområdet och dess arealer. Områdets totala area av jordbruksmark var 22 949 
hektar. Dock tog endast de 8 största enskilda odlingsslagen med i beräkningarna. Grödorna 
och dess areal presenteras i tabell 2.  

Tabell 2. Area av jordbruksmark i Björklinge. 
Odling Hektar 
Slåtter och betesvall på åker 5292  
Betesmark 1419  
Havre 1107 
Korn (vår) 6680 
Raps (vår) 1668 
Vete (vår) 1712 
Vete (höst)  891 
Mark i träda 2199 
Salix 186 
Totalt 21154 

 
Denna area uppgår i 21 154 hektar, vilket betyder att 1 795 hektar av åkermarken i området 
valdes att bortses ifrån på grund att odlingarna var så små. Området har en mark i träda som 
uppgår till 2 199 hektar. Detta innebär att denna mark i praktiken skulle kunna användas för 
energiändamål utan att konkurrera med dagens odling av andra grödor.  
 
Som beskrevs i metoddelen har två scenarier satts upp för att beräkna potentialen för 
energiuttag i noden. De olika scenariernas markanvändning för jordbruket illustreras i figur 
10. Figuren visar hur markanvändningen i området fördelas med avseende på hur det ser ut 
idag samt för Scenario 1 och Scenario 2.  
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Figur 10. Illustration av fördelning av markanvändningen i de olika scenarierna samt dagens 
användning. 
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7.1.1 Scenario 1 
Scenario 1 bygger på dagens produktion av grödor i Björklingenoden. Halm är en 
”restprodukt” från odling av spannmål och en outnyttjad energiresurs som skulle kunna 
utnyttjas relativt enkelt redan idag. I detta scenario beräknas hur mycket energi som skulle 
kunna fås ut av den halm som produceras i och med dagens spannmålsodlingar. Som beskrevs 
i tidigare kapitel används idag delar av halmen till djurhållning, men all halm går inte åt till 
detta. Alltså görs en överslagsberäkning av hur mycket halm som djuren i Björklingenoden 
behöver och resterande halm beräknas gå till biogasproduktion. Detta scenario inkluderar 
även all potentiell biogasproduktion från grot och stubbar från dagens skogsproduktion i 
området och den befintliga salixodlingen.  
 
Bioenergiuttaget i Scenario 1 består av: 

• Halm från dagens spannmålsodling. 
• Grot och stubbar från dagens skogsavverkning. 
• Sågens restprodukter. 
• Dagens befintliga salixodling.  

7.1.2 Scenario 2 
En aktiv omställning av lantbruket är något som Energiutredningen efterfrågar för framtiden. 
Scenario 2 baseras därför på en större omställning än Scenario 1. I detta scenario antas all 
mark som idag står i träda användas till odling av energigrödor. Vilka energigrödor som 
lämpar sig bäst att odla på denna mark är svårt att avgöra och det skulle behövas djupare 
studier och analys för att avgöra detta då många faktorer spelar in i valet av gröda. Då dessa 
scenarier är schablonmässigt beräknade har antaganden gjorts vid val av gröda. Baserat på 
energiutredningen ses salix och rörflen som möjliga grödor och antas därför odlas på 50 % 
vardera av den friställda arealen (Byfors, 2014 och Uppsala kommun, 2015). I detta scenario 
kommer 30 % av dagens åkermark avsättas för odling av salix och rörflen.  I detta scenario 
antas även att vi 2050 har 10 % färre djur på grund av en minskad köttkonsumtion. Om 
antalet djur minskar antas en andel av mark som går till betesmark och vall istället kunna 
användas för odling av energigrödor. Studier visar också att det finns en överskottsareal av 
vall i Sverige idag (Björnsson m.fl., 2014). Eftersom djurhållningen i detta scenario ska 
minska med 10 % och ett överskott av vall finns i Sverige idag, så tas ett antagande att 15 % 
av åkermarken som består av betesmark och vall skulle kunna användas till att odla 
energigrödor. Utöver dessa omställningar i jordbruket antas samma omställning som i 
scenario 1 även gälla för scenario 2.  
 
Bioenergiuttaget i Scenario 2 består alltså av:   

• Använda marken i träda till energigrödor.  
• Odling av energigrödor på 30 % av dagens spannmålsareal. 
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• 10 % färre djur samt överskott på betesmark som leder till odling av energigrödor på 
15 % av befintliga betesmarken.  

• Halm från spannmålsodling. 
• Grot och stubbar från dagens skogsavverkning.* 
• Sågens restprodukter.* 
• Dagens befintliga salixodling.*  

*samma som scenario 1 
 

7.2 Potentiell biomassaproduktion från Skogsbruk 
Här beskrivs hur potentialen för biomassaproduktion från skogsbruk i Björklinge har 
beräknats. Notera att potentialen är densamma för scenarierna 1 och 2.  

7.2.1 Grot och stubbar 
Genom statistik på den årliga skogstillväxten per hektar i Uppsala kommun samt arealerna för 
produktiv skogsmark kunde potentialen för grot-uttag beräknas. Andelen skog i det 
undersökta området togs fram med hjälp av geografisk data från SLU och deras geodatabas. 
Området hade en area på 36000 hektar skog. För att bestämma andelen produktiv skogsmark 
av denna mark gjordes ett antagande att den produktiva skogen här var samma som snittet för 
andelen produktiv skogsmark i kommunen. Utifrån data från riksskogstaxeringen räknades ett 
medelvärde för produktiva andelen skog i Uppsala kommun till 91 %. (Westerlund och 
Nilsson, 2015). 

Beräkningarna av potentialen för grot i denna rapport baseras på ett referensscenario från 
Skogliga konsekvensanalyser 2008 där tre olika potentialnivåer för grot och stubbar 
uppskattas baserat på inga begränsningar, ekologiska begränsningar samt ekonomiska- och 
tekniska begränsningar. Inga begränsningar skulle då innebära att allt skogsbränsle går att få 
ut vid avverkning. Eftersom framtidsscenariot i Uppsala kommun strävar efter att vara 
hållbart kommer denna rapport att utgå från en ekologisk begränsning, vilket innebär att 20 % 
av mängden grot och stubbar lämnas kvar. För ekonomisk och tekniska begränsningar skulle 
ytterligare 40 % lämnas kvar vid avverkning men eftersom detta är en framtidsstudie antas 
tekniken ha utvecklats till 2050 så att dessa restriktioner kan bortses från. I Skogliga 
konsekvensanalyser 2008 anges andelen grot som kan fås ut i procent avverkad 
stamvedsmängd vid föryngringsavverkning samt vid gallring. Beräkningarna i detta kapitel 
har utgått från ett medelvärde av procentsatsen för uttag av grot och stubbar vid gallring 
respektive föryngringsavverkning. Detta betyder ett antagande om att dessa sker i lika stor 
omfattning. Med ekologiska begränsningar blir denna siffra då 23.2% grot i relation till 
stamvedsmängden och 27 % stubbar i relation till stamvedsmängden (SKA-VB, 2008b). 
Värmevärdena för grot är 2.2 MWh/m3sk respektive 2.1 MWh/m3sk för stubbar (Lundberg, 
2011). 
 
I Björklingenoden finns skogsmark på ett område av 36000 hektar, baserat på geografiskt data 
från SLU geodatabas. Baserat på siffror från Riksskogstaxeringen beräknades sedan den 
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produktiva skogsmarken i området ut. Den produktiva skogsmarken i Björklingenoden uppgår 
till 32760 hektar.  

Den årliga tillväxten av skog i kommunen baseras på uppgifter från riksskogstaxeringen och 
uppgår till 6.2 m3sk/ha. Utifrån detta blir den teoretiska avverkningsmängden i noden 203112 
m3sk. Denna avverkningsmängd består sedan av en viss andel grot och viss andel stubbar. 
Energipotentialen för dessa beräknades till 219 GWh/år, se tabell 3. 

Tabell 3. Energipotential från grot och stubbar. 

Uttag grot*  Uttag 
stubbar*  

Värmevärde 
grot 

Värmevärde 
stubbar 

Energipotential  

47122 m3sk 54840 m3sk 2.2 MWh/ m3sk 2.1 MWh/ m3sk 219 GWh/år 

*från den teoretiska avverkningsmängden 

7.2.2 Restprodukter från sågverket 
I Björklinge finns idag ett sågverk med ca 70 anställda och en produktionsvolym på 172 000 
m3 per år. Sågen i Björklinge använder redan idag sin bark till att producera värme för 
torkning av virke samt den värme de levererar till två närliggande skolor och ett servicehem. 
Resterande restprodukter säljs. Den totala mängden restprodukter (spån, bark, flis) från 
sågverket uppgår idag till 100 200 m3f (Strand, 2015) och teoretiskt sett skulle allt detta kunna 
användas för värmeproduktion. Värmevärdet för flis, spån och bark är cirka 2 MWh/ m3 
(Kunskapdirekt, 2011).  
 
I tabell 4 presenteras hur stor mängd spån, bark och flis som produceras per år i sågverket 
samt deras energipotential.  
 

Tabell 4. Energipotential sågens restprodukter. 
Biprodukt Mängd* Värmevärde Energipotential 
Spån 55 100 m3f 2 MWh/ m3 110 GWh/år 
Bark 31 600 m3f 2 MWh/ m3 63 GWh/år 
Flis 13 500 m3f 2 MWh/ m3 27 GWh/år 
Totalt   200 GWh/år 

*Källa: data för mängden erhölls från en respondent från Sågverket 
 

7.3 Potentiell biomassaproduktion från jordbruk  
Här beskrivs hur potentialen för biomassaproduktion från jordbruksmarken i Björklinge har 
beräknats för Scenario 1 respektive Scenario 2.  
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7.3.1 Halm 
Enligt kartläggningen av marken i Björklinge är det största spannmålsodlingarna havre, 
vårkorn, vårraps, höstvete och vårvete. Var och en av dessa har olika siffror för hur mycket 
halm som får ut beroende på vilken spannmålsgröda som odlas. Detta betyder att andelen 
halm beror på vilken gröda som odlas. I beräkningarna på energiutvinningen av halmen 
används värmevärden 5.0 MWh/ton TS halm (Börjesson, 2007).  
 
Den mängd halm från spannmålsodlingarna i området som kan gå till energiproduktion är 
beroende av hur mycket halm som kan bärgas samt hur mycket halm som måste användas för 
djurhållning. Den mängd halm som kan bärgas beräknas med hjälp av normskörden, 
spannmålets halm:kärnekvot och hur stora arealer odlingarna består av. Energipotentialen för 
halm i Björklingeområdet beräknades till 65 GWh/år, se tabell 5. 
 

Tabell 5. Energipotential från halm i Scenario 1.  
Bärgningsbar 
halm 

Halmåtgång 
till djur 

Halm till energi Värmevärde 
halm 

Energipotential 

16282.5 ton/år 3289 ton/år 12994 ton/år 5 MWh/tonTS 65.0 GWh/år 

 
Antagandet om minskad djurhållning på 10 % gör att mängden halm som går åt till 
djurhållning minskar. Den totala energipotentialen för halm i detta scenario uppgår till 42.2 
GWh/år. Se tabell 6.   
 

Tabell 6. Energipotential för halm i Scenario 2. 
Bärgningsbar 
halm 

Halmåtgång 
till 90% av 
dagens djur 

Halm för energi Värmevärde 
för halm 

Energipotential 

11397.8 ton/år 2960 ton/år 8437.8 ton/år 5 MWh/tonTS 42.2 GWh/år 

 

7.3.2 Salix och rörflen 
Idag uppskattas skördenivåerna för Salix till mellan 7 och 10 ton TS (torrsubstans) per hektar 
och år i välskötta odlingar. I denna studie beräknas skördenivån för Salix i välskötta odlingar 
och med dagens produktionsmetoder ligga i genomsnitt kring 8 ton TS baserat på tidigare 
liknande studier (Börjesson, 2007). Salixens effektiva värmevärde antas vara 4.4 MWh/ton 
TS baserat på siffor från jordbruksverket (Jordbruksverket, 2012). Befintlig salixodling i 
Björklingenoden idag är på 186 hektar. Den totala energipotentialen på denna odling är 6.5 
GWh 
 
Rörflen är ett lättodlat gräs och kan under goda förhållanden ge upp till 8 ton TS/hektar 
(Bioenergiportalen, 2015b). Grödan ger dessutom mer avkastning efter ett antal år och kan då 
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uppgå till 9-15 ton TS/hektar och år (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2007). Enligt 
Jordbruksverket ligger genomsnittsskörden på 6.12 ton TS/hektar och år. Denna rapport utgår 
från en avkastning på 7 ton TS/hektar. Rörflenens värmevärde antas vara 4.9 MWh per ton TS 
(Byfors, 2014). 
 

I Björklingenoden finns idag 2199 hektar mark i träda. Salix och rörflen odlas på vardera 
1100 hektar, se tabell 7. Där visas även energipotentialen för dessa odlingar. 

Tabell 7. Energipotential för salix och rörflen på mark i träda. 

Gröda Frigjord mark Värmevärde Energipotential 
Salix 1100 4.4 MWh/ tonTS 38.70 GWh 
Rörflen 1100 ha 4.9 MWh/ tonTS 37.81 GWh 
Totalt   76.5 GWh 

 
Då dagens spannmålsareal minskar med 30 % kommer det finnas mindre mängd halm som 
kan gå till energiomvandling. Mängden bärgningsbar halm som finns på den areal som finns 
kvar för spannmålsodling (70 % av dagens mark för spannmålsodling) kan ses i tabell 8. 

Tabell 8. Mängden bärgningsbar halm med minskad spannmålsodling. 
Mark för spannmål  
(dagens areal)  

Mark för spannmål  
(år 2050, 70% av dagens areal) 

Bärgningsbar halm  

12058 ha 8441 ha 11397.8 ton 
   
 
 
På den frigjorda marken (30 % av dagens jordbruksmark), som motsvarar en area på 3617 
hektar, odlas salix och rörflen, vilket ger en energipotential på 126 GWh, se tabell 9.  
 

Tabell 9. Energipotential av frigjord mark vid minskad spannmålsodling. 
Gröda Frigjord mark (ha) Värmevärde Energipotential 

Salix 1809 ha 4.4 MWh/ tonTS 64 GWh 
Rörflen 1809 ha 4.9 MWh/ tonTS 62 GWh 
Totalt   126 GWh 

 
Antagandet om 10 % färre djur i området och det befintliga överskottet av betesmark gör att 
15 % av åkermarken som idag består av betesmark och vall kan användas till att odla 
energigrödor på. Detta frigör 1007 hektar mark vilket ger en energipotential på 35 GWh/år. Se 
tabell 10.  
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Tabell 10. Energipotential för odling av salix och rörflen på 15 % av betesmark. 
Gröda Frigjord mark Värmevärde Energipotential 
Salix 503.5 ha 4.4 MWh/ tonTS 17.7 GWh 
Rörflen 503.5 ha 4.9 MWh/ tonTS 17.3 GWh 
Totalt   35 GWh 

 

En sammanställning av energipotentialen för Scenario 1 och Scenario 2 kan ses i tabell 11. 

Tabell 11 Sammanställning av biomassapotential från skogsbruk och jordbruk i Scenario 1 
och Scenario 2. 

Åtgärder för ökad 
energiomvandling 

Energipotential, 
Scenario 1 
(GWh/år) 

Energipotential, 
Scenario 2 
(GWh/år) 

Grot&stubbar från dagens 
skogsavverkning 

219 219 

Sågens restprodukter 200 200 

Dagens befintliga salixodling 6.5 6.5 

Energigröda på mark i träda - 76.5 

30% av spannmålet till energigrödor - 126 

-restprodukter från halm  65 42.2 

15% av betesmark till energigrödor - 35 

Totalt 490.5 705.2 

 

7.4 Bioenergipotential för Scenario 1 och 2  
En omvandling av biomassan från Scenario 1 och Scenario 2 sker i en anläggning lik 
GobiGas, se kapitel 3, med en verkningsgrad på 65 % för gas och 25 % för värme. Den totala 
energiråvaran i scenario 1 uppgår i 490.5 GWh/ där 304 GWh omvandlas till syntesgas och 
123 GWh spillvärme.  
 
Den totala energiråvaran i Scenario 2 uppgår i 705.2 GWh/år, där 458 GWh omvandlas till 
syntesgas och 176 GWh spillvärme. Se figur 11 för en sammanställning av detta resultat. 
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Figur 11. Energipotentialen i scenario 1 och scenario 2. 

 
Värmen och gasen kan jämföras med det behov som finns i Björklingenoden för att se hur 
långt potentialen räcker. Biogasens användningsområde är främst aktuell inom 
transportsektorn och värmen används för uppvärmning av hus och lokaler på orten.  
 

7.5 Beräknat lokalt energibehov i Björklinge 2050 
I detta kapitel presenteras beräkningarna för det lokala biogas och värmebehovet i Björklinge.  

7.5.1 Fordonsgas  
För att resultatet för scenario 1 och 2 ska kunna sättas i relation till en efterfrågan, undersöks 
hur många personbilar detta skulle kunna räcka till. Enligt ett räkningsexempel i 
energiutredningen kör varje bil i Uppsala kommun idag en medelsträcka på 1294 mil/år och 
enligt statistik från SCB finns idag 79 540 personbilar i Uppsala kommun. Medelsträckan på 
1294 mil/år kommer även att användas för beräkningar för år 2050. Ett kilo fordonsgas 
innehåller ungefär 13 kWh (Gasbilen, 2014).  Gasbilarna antas ha en medelförbrukning av 
biogas på 3.5 kg/100 km (Gasbilen, 2015). Denna siffra är baserad på en gasbil som existerar 
idag och som har en låg bränsleförbrukning. Bilarna år 2050 antas ha en ännu effektivare 
bränsleförbrukning än idag, vilket gör att ett medelvärde på minst 3.5 kg/100 km är motiverat. 

I Scenario 1 är energimängden av fordonsgasen 304 GWh, vilket enligt beräkningar skulle 
kunna driva 51 633 bilar som kör 1294 mil/år. Se tabell 12. 

 
 

Scenario 1  Scenario 2 

304 GWh 

458 GWh 

123 GWh 

176 GWh 

Gas Värme 
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Tabell 12. Antal bilar som kan drivas med biogas från scenario 1. 

Energiinnehåll 
fordonsgas 

Förbrukning Medeldistans/bil och 
år 

Gaspotential  
Scenario 1 

Antal 
bilar  

13 kWh/kg 3.5 kg/100km 1294 mil 304 GWh 51 633 st. 
 
 
I Scenario 2 är energimängden på fordonsgasen 458 GWh, vilket enligt beräkningar skulle 
kunna driva 77 789 bilar som kör 1 294 mil/år. Se tabell 13. 

 
Tabell 13. Antal bilar som kan drivas med biogas från scenario 2. 

Energiinnehåll 
fordonsgas 

Förbrukning Medeldistans/bil och 
år 

Gaspotential 
Scenario 2 

Antal 
bilar  

13 kWh/kg 3.5 kg/100km 1294 mil 458 GWh 77 789 st. 
 

Detta betyder att med den potential som beräknats i Scenario 2 så skulle nästan alla 
personbilar i Uppsala kommun kunna drivas med hjälp av bioråvaran tillgänglig i Björklinge.  

7.5.2 Värmebehov 
För att anläggningen placerad i Björklinge ska få en 90 % verkningsgrad är det viktigt att 
värmen som produceras i anläggningen vid biogasproduktion kan användas i området. Det är 
därför intressant att undersöka Björklinges ungefärliga värmebehov. Området inom 
Björklingenoden består idag av olika typer av bebyggelse. Här finns ett sågverk, en 
matvarubutik, en färghandel, distriktssköterskemottagning, veterinär, skolor och servicehus. 
Utöver det finns nästan enbart villor i området. I följande beräkningar görs därför ett 
antagande att bostadsbeståndet enbart består av villor. 
 
Idag bor det 3269 personer i Björklinge enligt statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån, 
2015). Beräkningarna utgår från en befolkningsökning i noden i linje med en prognos 
framtagen av Sweco för Uppsala kommun utveckling fram till 2050. Enligt rapporten tros 
Uppsala kommuns befolkning ligga någonstans emellan 283 000 och 340 000 personer år 
2050 (Sweco, 2013). Utifrån dessa siffror beräknades medelvärdet av tillväxten för 
befolkningen i Uppsala kommun till 1.5 % fram till 2050. Baserat på dessa siffror beräknas en 
ungefärlig befolkning i Björklinge till 4903 personer år 2050. Utifrån en karta över Björklinge 
skattades att det idag finns cirka 1100 villor i området. Med en befolkning på 3269 personer 
skulle detta betyda ett snitt på 2.5 personer per hushåll. Snittet i hela landet ligger på 2.2 
personer per hushåll och en siffra på 2.5 anses därför rimlig (Statistiska Centralbyrån, 2012). 
Antalet hushåll år 2050 skulle därför vara 1961 stycken baserat på dessa siffror. 
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Hur mycket energi som behövs vid uppvärmning av villor är beroende av många olika delar, 
exempelvis är viktiga faktorer hur isolering och ventilation ser ut. Energimyndigheten har 
gjort en studie över det svenska genomsnittshuset och hur mycket värmebehovet för ett sådant 
hus. Viktigt att komma ihåg är att det finns hus med betydligt högre förbrukning och hus med 
betydligt lägre förbrukning. (Energimyndigheten, 2015a) Baserat på energiutredningen görs 
antagandet att alla villor kommer vara inkopplade till ett närvärme/fjärrvärmenät. 
 
Genomsnittshuset är beräknat på en boyta av 152 kvadratmeter. Energin som går åt till 
uppvärmning av ett genomsnittshus beräknas till 16700 kWh per år, baserat på 
Energimyndighetens studie 2011, se tabell 14.  
 

Tabell 14. Uppvärmningsbehov för villor i Björklinge. 
Värmebehov genomsnittshus 
(MWh/år) 

Antal hus i Björklinge 
år 2050  

Uppvärmningsbehov totalt, 
(MWh/år) 

16.7  1961 32 755 
 
 
Uppvärmningen av andra typer av byggnader har skattats utifrån beståndet i Björklinge idag. 
Siffrorna på värmebehovet per kvadratmeter är baserade på statistik för lokaler gjorda av 
Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2014) och siffrorna för storleken på lokalen har 
skattats utifrån en karta över området, se tabell 15. 
 

Tabell 15. Värmebehov övriga lokaler i Björklinge. 
Typ av lokal Area (m2) Behov, Värme (kWh/m2) Värmebehov 
Handelslokal, livsmedel 750* 76.9  57.68 MWh/år 

Övrig handel, Färghandel 50* 68.3  3.42 MWh/år 

Restauranger 150* 234.1  35.12 MWh/år 

Vårdlokal, Distr 500* 140.2 70.1 MWh/år 

Vårdlokal, Vet 225* 140.2 31.55 MWh/år 

2 Skolor + 1 Servicehus - - 3000 MWh/år** 

Sågverk - - 61320 MWh/ år** 
 
Totalt värmebehov lokaler 

   
64 517.9 MWh/ år 

*Skattade siffror från karta i området.  
**Siffor från intervjuer med sågverk och närvärmebolaget. 
!
Det totala värmebehovet för Björklinge år 2050 uppskattas till 97.3 GWh per år, se tabell 16. 
Detta är den totala energin som är utslaget över året och här tas alltså inte hänsyn till 
effekttoppar.   
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Tabell 16. Totalt värmebehov i Björklinge. 
Värmebehov bostäder Värmebehov övrig verksamhet  Värmebehov totalt 

32.8 GWh/år 64.5 GWh/år 97.3 GWh/år 
 
  
Om effekttopparna bortses från så skulle värmen som produceras vid förgasningen i båda 
scenarierna kunna täcka behovet av värme i Björklinge under ett år. Dock måste hänsyn tas 
till att effektbehovet är olika beroende på period av året samt under olika tider på dygnet, 
vilket gör att värmebehovet kanske inte kan täckas under de kallaste dagarna på året. Detta 
har dock inte undersöks vidare i denna studie. I Scenario 2 är värmeproduktionen större än det 
beräknade värmebehovet i Björklinge. Detta kan betyda att värmen som inte går till 
användning behöver kylas bort, vilket leder till att systemet inte blir lika effektivt som det 
skulle kunna vara ifall all värme kunde nyttjas. Ytterligare en aspekt som bör lyftas fram är att 
då befolkningsantalet ökar kommer antagligen ett antal serviceverksamheter öppna, som 
tillexempel fler restauranger och matvarubutiker, men då deras energibehov anses vara en 
liten del i jämförelse med det totala behovet, utelämnades även detta i studien. 
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8. Sociala aspekter för bioenergisystem i Björklinge  
Som nämnts i tidigare avsnitt, finns en stor bioenergipotential i området. För att denna ska 
kunna realiseras krävs att vissa hinder övervinns. Genom att undersöka vilka åsikter och 
tankar som finns bland aktörerna kring bioenergi idag kan en tydligare bild fås över vad som 
behöver arbetas med för att konkretisera visionen från Energiutredningen 2050. Resultatet 
från intervjuerna presenteras i enlighet med bioenergisystemets delar och dess icke-tekniska 
faktorer som tidigare beskrivs i kapitel 4. I resultatet görs en uppdelning av de icke-tekniska 
faktorerna, Marknadsförhållanden, Organisatoriska upplägg och Hållbarhetsfrågor, att 
kategoriseras under varje komponent av bioenergisystemet för att få en klarare helhet och för 
att kunna bidra till analysen av de faktorer som behöver överbyggas för att uppnå den tekniska 
potentialen som beskrivs i scenariona i kapitel 7.  Detta kapitel beskriver respondenternas 
åsikter och tankar för att identifiera de icke-tekniska faktorerna som existerar i området och 
påverkar bioenergisystemets framtid. Alltså bör det tas i beaktande att detta inte ska ses som 
fakta utan som subjektiva åsikter och uppfattningar som finns bland aktörerna i 
bioenergisystemet.  

8.1 Bioenergiresurser 
I scenarierna som presenterades i kapitel 7 bestod bioenergiresurserna av grot, stubbar, salix, 
rörflen och halm. Dessa grödor är även de som utgåtts från i intervjuunderlaget. Nedan 
presenteras resultatet av de delar av intervjuerna som berör bioenergiresurser.  

8.1.1 Marknadsförhållanden 
Utifrån intervjuerna kan det konstateras att alla lantbrukare anser att det är marknaden som 
påverkar mest för att de ska börja odla energigrödor. Alla respondenter påpekar att det 
viktigaste är att skapa en efterfrågan, vilken har minskat de senaste åren och gjort att odling 
av energigrödor har fått dålig lönsamhet. Den ekonomiska faktorn är viktig för lantbrukarna 
och idag har efterfrågan för biobränslen minskat mycket på grund av att många värmeverk i 
närområdet förbränner avfall, vilket de ofta får betalt för att använda. Det finns många åsikter 
bland lantbrukarna om att värmeverken importerar bränsle och bränner sopor. Den allmänna 
uppfattningen är att importen av sopor och andra bränslen är negativ då det gör det svårt för 
lokalt producerade biobränslen på marknaden. I intervjuerna framkommer dock att de flesta 
av lantbrukarna har ett stort intresse för energigrödor och energifrågan men att det ofta är ett 
stort steg att ta sig in på den marknaden.  

”Intresset är egentligen väldigt stort men ofta är det ett ganska stort steg att ta sig in, det är 
en hög tröskel att ta sig över för att komma igång. Dels dra igång en odling och sen måste du 

ha en avsättning, du kan inte odla utan en avsättning” (Lantbrukare) 
      
Inställningen till bidrag för odling av biobränslen är varierande. Några av lantbrukarna tar upp 
exempel i Tyskland där de satsat mycket på bioenergi och bidrag jämfört med Sverige. En 
lantbrukare tar upp att det i Tyskland finns avtal där lantbrukare kan få låsta priser för 
biogrödorna som jämförs med energin den producerar. Lantbrukaren tror att det kan vara bra 
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att göra på detta sätt, men att det beror mycket på hur länge man måste binda upp sig. Detta 
beroende på om avtalen är på ett, fem eller tio år eftersom spannmålsmarknaden svänger fort 
och gör att det kan skilja mellan olika år om man vill odla spannmål eller bioenergigrödor. 
Han tycker därför etanol är ett bra alternativ, eftersom man först vid skörd behöver välja om 
grödorna ska gå till mat eller energi. En annan lantbrukare berättar att han absolut skulle vara 
intresserad av att odla mer energigrödor om det fanns en satsning att göra liknande bioenergy 
villages i Sverige. Även andra aspekter av Tysklands bioenergiproduktion har kommit upp i 
flera intervjuer. En lantbrukare påpekar till exempel att Tyskland har en helt annan 
kostnadsbild för el, då elpriset är så mycket högre där än i Sverige vilket gör det svårt att satsa 
på liknande projekt här. Det låga elpriset är något som flera anser är en anledning till att 
produktionen av biobränslen i Sverige inte utvecklas snabbare. Andra lantbrukare är mer 
negativt inställda till bidrag för bioenergigrödor och tror att en bra marknad ändå måste finnas 
för att den här typen av produktion ska komma igång. Flera av lantbrukarna säger att de tror 
att lantbrukare generellt sett är negativt inställda till bidragssystem då man vill klara sig själv 
och att efterfrågan ska styra det som ger betalt.   

Under flera intervjuer tas Omställning 90 upp, vilket var en politisk insats under 1990-talet för 
att minska överproduktionen av spannmål och innebar att lantbrukare fick bidrag för att inte 
odla spannmål. Denna omställning gjorde att flera av lantbrukarna som ingick i studien 
började odla olika energigrödor istället för att bara låta marken stå i träda och växa igen 
eftersom de tyckte det var en dålig idé och gillade inte omställning 90. Flera lantbrukare tror 
att det krävs en politisk vilja för att få en ökning av bioenergigrödor, men har samtidigt ett 
lågt förtroende för politiker och känner sig ofta förbisedda. Det finns även ett utbrett lågt 
förtroende för energibolagen och speciellt för ekonomerna som arbetar där. Lantbrukarna ser 
det som väldigt problematiskt att värmeverken förbränner sopor och har en negativ inställning 
till avfallsförbränning. Flera berättar om Enköpings energibolag och hur de uppmuntrade 
lantbrukare att börja odla salix. Nu har dock Enköping minskat sin efterfrågan på salix och 
använder istället returträ (Ulväng, 2015) och salixodlarna står nu med sin salix som ingen vill 
köpa. Flera lantbrukare säger att detta är något som orsakar en negativ bild kring odling av 
energigrödor även i trakten kring Björklinge.  

”Många lantbrukare är väldigt besvikna på Enköping. Jag har ju haft kontakt med flera 
lantbrukare och plötsligt får jag tala om att jag inte kommer, och säga tyvärr så har jag 
ingenstans att gör av salixen. Jag kan skörda din salix, det kan jag göra men du får en hög på 
backen som ingen vill ha. Och det gör ju att det blir negativt. För det är ingen som vill ha 
det”(Lantbrukare och salixavverkare) 

Från intervjuerna har det emellertid kommit fram att många av lantbrukarna ändå är positiva 
till framtiden då man tror att avfallsförbränning förr eller senare kommer att upphöra och då 
kommer efterfrågan för biobränslet öka igen. Farmarenergi berättar att det är viktigt för dem 
att hålla sig kvar på marknaden och försöker arbeta med att ta fram nya metoder för skörd och 
ny teknik. Detta skulle kunna öppna upp för nya marknader, så som mindre värmeverk och 
bränsle för drivmedel. Farmaenergi arbetar politiskt för att se till att den här typen av 
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verksamhet inte försvinner och är övertygade om att salix kommer vara framtidens drivmedel. 
Dock är de just nu i en farlig fas i och med att många lantbrukare som tidigare odlade 
energigrödor har fått en negativ inställning på grund av den dåliga avkastningen. 

Flera av lantbrukarna i studien säger att de skulle kunna tänka sig att sälja sin halm för 
energiomvandling. I dagsläget används deras halm till olika ändamål, vissa låter den ligga 
kvar på åkern och andra säljer den norrut för djurhållning. Den gemensamma faktorn är att 
lantbrukarna skulle kunna tänka sig att sälja halmen för energiomvandling om det var 
ekonomiskt lönsamt.  

Det har framkommit att respondenterna främst tycker att det är skogsbruket som ska satsas på 
för biobränsle, då de anser att mest potential finns i skogen. Alla skogsägare som intervjuats 
säger att de skulle kunna öka sitt uttag av grot om det fanns en större efterfrågan av det, men 
här gäller idag samma problem som för salixen då det inte finns tillräckligt stor efterfrågan på 
grund av att många värmeverk idag förbränner avfall. En skogsägare berättar att han idag tar 
ut grot från sitt skogsbruk, men att priset på det har gått ned till hälften under det senaste året, 
vilket gjort att han funderar på att inte längre ta ut groten då det inte blir ekonomiskt lönsamt.  

Alla skogsägarna som ingått i studien tar idag ut grot vid slutavverkning, men ingen vid 
gallring. När det gäller uttag av stubbar idag är det i stort sett obefintligt och det finns ingen 
större efterfrågan på detta, vilket har gjort att ingen av de skogsägare som intervjuats i denna 
studie säljer stubbar vid avverkning. Ett par av respondenterna säger att de skulle kunna tänka 
sig göra det om det fanns en efterfrågan, men andra anser att att stubbar inte är ett bra bränsle 
på grund av att de är skrymmande och får med sig mycket annat vid skörd, så som sten och 
föroreningar vilket gör det till ett dåligt bränsle. Vd:n för biobränsleföretaget tror att uttag av 
stubbar hittills varit något som drivits av skogsbruket mer än värmeverken, då han har mött en 
del motstånd när han sålt stubbar till värmeverket. Han som fungerar som mellanhanden 
mellan värmebolagen och skogs- och jordbrukare har flera idéer om varför 
biobränslemarknaden är på nedgång. Han säger som andra säger att det handlar mycket om att 
avfallsförbränning har fått större fokus och att det i närområdet har byggts två nya verk som 
eldar sopor, vilket påverkar marknaden.  

Vd:n för biobränsleföretaget och hållbarhetsexperten tror båda att avfallsförbränning 
antagligen är en övergående fas och tror mycket på biobränslen i framtiden. Vd:n säger att det 
historiskt sett har producerats mer biobränsle än vad marknaden har efterfrågat. En annan 
faktor till nedgången i marknaden är att energibehovet har minskat på grund av att det varit 
varma vintrar och ett lågt elpris. Dock menar han att en nedgång kan vara bra för marknadens 
framtid och är övertygad om att det kommer komma en uppgång snart. Han tror det är bra för 
alla marknader med en nedgång, då det konkurrerar ut de lite sämre. Han menar att vissa 
faller bort men att det är bra, då de som levererar måste hålla en hög standard. Det är såklart 
tråkigt för det enskilda fallet men det är bra för branschen och utvecklingen anser han. 

I intervjun med Vd:n för biobränsleföretaget framkommer det att när det kommer till 
värmeverkens import av biobränsle tror han att det för dem handlar om att få en så bra 
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bränslemix som möjligt. Tidigare har det inte riktigt funnits en fungerande marknad. Det har 
producerats mycket men av för få aktörer vilket skapat en dålig konkurrenssituation. Så är det 
dock inte idag. Men han menar att värmeverken under den perioden då letade 
importalternativ, vilket skapat den situation som finns idag. Han ser de svenska värmeverkens 
biobränsle som en pyramid där den svenska leveransen från skogsbruk står för basen. Idag vet 
värmeverken vad de får av de svenska leverantörerna, produkterna kommer på utsatt tid och i 
rätt mängd. Marginalvolymen, toppen på pyramiden, är det som värmeverken kan spela lite 
mer med och i dagsläget väljer många värmeverk att importera den delen. Dock beror det lite 
på vart verket är placerat, ligger det nära vatten är det lättare att ta in billiga importvolymer.  

8.1.2 Organisatoriska upplägg  
Bioenergisystem skapar en kedja av olika aktiviteter och verksamheter som skapar 
möjligheter till företagsamhet och arbetstillfällen. Produktionen av biogrödor kräver flera 
involverade aktörer.  

Anledningen till att Farmarenergi lyckades få med sig så många lantbrukare i satsningen kring 
värmeverket, grundade sig mycket i tidigare samverkan. De hade arbetat tillsammans i flera 
olika sammanhang vilket gav positiva resultat. De hade från början en grupp som hette 
Farmartjänst som samarbetat i olika tjänster och uthyrningar, vilket gjorde att steget till att 
samverka kring energi inte var så stort. Deras samarbete bygger mycket på att lantbrukaren 
ska få information och hjälp för att kunna öka sin skörd och avkastning. De har även arbetat 
mycket med att ha en bra relation med Mälarenergi, det lokala energibolaget.  

Som det ser ut idag är det ingen av lantbrukarna eller skogsbrukarna i Björklinge som har 
samarbete med energibolag eller liknande, utan all denna kontakt sker genom en mellanhand, 
som i många fall är Vd:n för biobränsleföretaget som även medverkar i studien. En 
lantbrukare säger att för att produktionen ska fungera och komma igång på riktigt så måste 
den industri som ansvarar för omvandlingen även vara insatt i odling och odlingsekonomi. 
Till exempel om ett energibolag ska starta ett bioeldat värmeverk så måste de även vara 
insatta i lantbrukarnas ekonomi, annars kommer de inte få någon som odlar. En av de stora 
skogsägarna som intervjuats säger även att om det skulle bli aktuellt med ett större uttag av 
grot skulle de kunna tänka sig att ha kontakten direkt med värmeverket istället för att använda 
sig av en mellanhand.  

Jordbruksförvaltningen som deltog i studien har många beröringspunkter med Uppsala 
kommun i sin verksamhet men det finns inget direkt samarbete. Jordbruksförvaltningen tror 
inte heller att det skulle vara aktuellt att arrendera ut mark till kommunen vid en uppstart av 
en biogasanläggning. Däremot har Jordbruksförvaltningen samarbete med Uppsala vatten, 
vilka ägs av kommunen, som sprider sitt slam frekvent på deras åkrar för gödsel, vilket 
lantbrukarna och markägarna är glada för. Jordbruksförvaltningen arrenderar ut hela gårdar, 
vilket innebär att om du redan har en gård, får du inte arrendera av dem. Detta är något som 
upprört en av lantbrukarna som ingått i studien, då han inte fick möjlighet att arrendera av 
dem på grund av att han ägde sin egen gård. Denna lantbrukare ansåg att 
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Jordbruksförvaltningen köper upp all mark som finns i området och att de privatägda gårdarna 
inte har någon chans. Han gillade inte heller rationaliseringen som Jordbruksförvaltningen har 
gjort, då de har gått från cirka 200 gårdar till 43 gårdar under de senaste 30 åren. Han ansåg 
att förvaltningen får äga mark, men den ska inte vara koncentrerad till ett och samma ställe så 
att de får monopol i området. Jordbruksförvaltningen däremot ansåg att enheterna har tvingats 
bli större för att kunna möta nuvarande och framtidens krav för lönsamhet.  

Ingen av lantbrukarna som ingick i studien hade samarbete med någon annan lantbrukare. 
Enligt en av respondenterna är samarbete något som är mer förekommande när det gäller 
djurproduktion. Han ansåg däremot att mer kommunikation och samarbete skulle behövas 
ifall det skulle ske en ökad odling av energigrödor. En av lantbrukarna berättade att det idag 
inte finns sammanhållning mellan lantbrukare i trakten men han är positivt inställd till att gå 
ihop flera lantbrukare om det till exempel vore så att en biogasanläggning skulle startas upp. 
Däremot anser han att det inte är något som är nödvändigt vid enbart odling av spannmål. Han 
säger även att det är ett generationsskifte på gång i Björklinge just nu och att många håller på 
att avveckla sina verksamheter, vilket gör att det står lite still och att framtiden är osäker 
vilket kan påverka organiseringen kring lantbruk i allmänhet.  

8.1.3 Hållbarhetsfrågor 
Från ett hållbarhetsperspektiv är alla respondenter positivt inställa till bioenergi, men ofta går 
åsikterna isär kring vilken gröda som ska användas för energiproduktion. Kring bioenergi från 
jordbruket finns det ingen entydig åsikt vilken gröda som skulle vara bäst, medan det från 
skogsbruket anses vara grangrot som har mest potential.  

Flera av lantbrukarna tycker att politiker pratar mycket om hållbarhet, men att ingenting följs 
upp vilket gör att de inte känner något förtroende för politikerna. Som tidigare tagits upp 
känner de sig irriterade på värmeverken och deras avfallsförbränning. Vd:n på 
biobränsleföretaget säger att många är oroliga för förbränning av sopor ur miljöperspektiv och 
att värmeverken inte har varit så bra på att informera allmänheten, vilket är ett problem. Han 
menar att avfall inte enbart eldas för ekonomins skull, utan även för att soporna faktiskt måste 
hanteras. Hållbarhetsexperten säger att avfallsförbränningen skulle kunna ses som ett 
trappsteg till att bli ett mer hållbart samhälle men att det inte bör existera på lång sikt. Han 
hoppas på att det i framtiden inte ska finnas några sopor utan att det då existerar en cirkulär 
ekonomi där resurser värdesätts rätt på marknaden och att allt återanvänds på ett eller annat 
sätt. 

En av de intervjuade lantbrukarna säger att det vore bra med någon typ av flerårig vallgröda 
för att förbättra strukturen i jorden och bygga upp kolhalten i marken. Denna gröda kan då 
användas för bioenergi. Att enbart odla ettåriga spannmålsgrödor utan djupare rotsystem gör 
att jorden utarmas vilket är dåligt ur ett hållbarhetsperspektiv. 
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”Det finns ett behov av att få in strukturer och få in bra grödor för det, och då kan 
bioenergigröda hjälpa till med detta. Genom att ha fleråriga grödor med vall eller något 

annat så får du en helt annan struktur. De bygger upp kol i jorden och ger bättre 
jord.”(Lantbrukare och skogsägare) 

Att det är viktigt att tänka på att jorden inte utarmas är något som tas upp av flera 
respondenter. Flera av lantbrukarna påpekar att jorden är viktig och att den är ett lån från våra 
kommande generationer, och vill gärna behandla den så bra som möjligt. 
Jordbruksförvaltningen anser att utarmningen av jorden är ett problem som är svårt att 
hantera, speciellt under långvariga arrendeförhållanden. Marken kan se bra ut på kartan men 
kan vara helt utarmad på grund av monoton spannmålsodling och att halmen plockats bort 
varje år, vilket är ett problem. Att ta bort halmen från åkrarna är något som kommer upp bland 
flera av respondenterna, där vissa är mer negativt inställda till att använda halm som 
energigröda. En lantbrukare säger att halmen enbart bör ligga kvar och inte användas till 
energiändamål, vilket även stödjs av en annan lantbrukare som anser att halmen inte ska säljas 
om det inte återförs något annat till jorden, så som gödsel eller liknande. En lantbrukare 
beskriver att han tror att det finns potential att ta ut mer halm, och att det skulle kunna 
framställas spannmålssorter med längre halmstrån för att få ut mer energi från den om det 
fanns en marknad för det.  

Från intervjuerna kan konstateras att det finns väldigt spridda åsikter när det gäller odling av 
salix. Vissa av lantbrukarna tycker att det är den bästa grödan vi har och har stora 
förhoppningar för den i framtiden. De säger att det ger en biologisk mångfald och gör jorden 
bättre. Salix fungerar även väldigt bra i Uppsalas klimat. Andra tycker att salix är en bra 
gröda, men vill inte ha den på sin mark på grund av att den förstör dräneringen. 
Jordbruksförvaltningen har som regel att salix är tillståndsförpliktigat och de vill helst inte att 
det ska odlas salix på deras mark eftersom de tycker att det påverkar markanläggningarna som 
de äger. De säger att täckdikningssystem och liknande påverkas, vilket kostar mycket att 
återställa om de förstörs vid odling av salix. Därför godkänner de vanligtvis inte salixodlingar. 
Utöver salixen får lantbrukaren odla vilka grödor de vill på den arrenderade marken.  

”Dels kostar det väldigt mkt att återställa marken för kommersiell drift, salixen får ganska 
djupa rötter och det kan få konsekvenser för åkerns dränering exempelvis. Och det kan ge 

jättedyra följd konsekvenser om man odlar salix. Det kostar ingenting att få men man måste 
få ett godkännande från oss. Men idag är man väldigt restriktiva. Det är ingen som ansökt om 

det senaste tiden, det finns ingen lönsamhet.” (Jordbruksförvaltningen) 
 
En av lantbrukarna kände en stor irritation mot Jordbruksförvaltningens inställning till 
salixodling och tycker att effekterna av salix är enbart positiva. Han tycker att de sprider en 
negativ inställning till lantbrukare angående energigrödor, då salix är tillståndsförpliktigat hos 
dem. 
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Ingen av respondenterna har haft åsikter om att traditionell odling bör gå före odling av 
energigrödor eller anser att man bara bör odla för matproduktion. Flera menar att det är 
marknaden som styr och behövs mat kommer mat att odlas.  

8.2 Tillförselsystemet 
Tillförselsystemet innefattar allt från skörd, logistik, transporter och organisatoriska upplägg 
av energigrödor och skogsråvaror. Nedan presenteras resultatet av de delar från 
intervjustudien som berör tillförselsystemet.  

8.2.1 Marknadsförhållanden 
Kostnader för logistiken kring jordbruksproduktion handlar först och främst om vilken typ av 
avtal som görs anser många av respondenterna. Vissa gånger står lantbrukaren för hela 
kostnaden för transporten av skörden, men så är inte alltid fallet. Flera av lantbrukarna tar upp 
kostnaden för avverkning och transport av salix. En av lantbrukarna levererade länge salix till 
Enköping där de själva fick stå för transportkostnaden. Detta var en nackdel för dem då de 
konkurrerade med lantbrukare närmare Enköping. Han menade att det som skulle krävas för 
att få fler att satsa på att odla energigrödor är att en stor kund finns i närheten av Uppsala, så 
att transportsträckan minskade, eller att lantbrukaren själv inte behövde står för hela 
logistikkostnaden. 
 
Från intervjuerna framkommer att salix kan stå under många år och avverkas då det finns 
efterfrågan. I dagsläget är efterfrågan låg och därmed avverkas lite salix, vilket gör att salixen 
blir stående länge på fälten, blir grov och därmed svår och dyr att hantera med dagens teknik.  
Många tar upp att ett sätt att göra salix mer gångbart på marknaden skulle vara att utveckla 
tekniken vid skörd för att minska fukthalten i grödan, vilket skulle kunna resultera i att salixen 
skulle bli lättare att transportera och lagra. När salixen väl skördas, sker det snabbt och kan 
producera stora mängder flis på kort tid. Skörd av grödan idag innebär att salixen flisas direkt 
och läggs i stora högar. Detta sker ofta vid en tid på året då mögel lätt uppstår vilket gör att 
salixen snabbt kan bli dålig på grund av sin höga vattenhalt och blir således ett undermåligt 
bränsle. Att istället bunta salixen hel vid skörd och sedan låta den torka innan den flisas säger 
många kan vara en bättre teknisk lösning. Idag är leveranssäkerheten kring salix ett problem 
och detta påverkar värmeverkens val av bränsle. Respondenterna tror att buntning skulle 
kunna ge högre leveranssäkerhet. Detta skulle göra det lättare att möta marknaden och nå fler 
och mindre kunder, inte bara de stora verken. I dagsläget har de små verken inte möjlighet att 
ta risken i att satsa på salix ifall leveransen uteblir eller kvalitén är för låg. Farmarenergi 
jobbar för denna typ av teknikutveckling och de arbetar även med kontakt med industrin för 
att kunna mötas i framtagandet av framtidens biobränsle. Även Vd:n för biobränsleföretaget 
tar upp aspekten av teknikutveckling och bättre dialog kring logistiken som viktiga faktorer 
för att salix och andra energigrödor ska kunna fungera på marknaden. 

”Har ni tittat på det här med buntare, om man lyckas lösa det, vilket jag tror att man kommer 
göra så småningom, så har man ett bränsle som innehåller mindre vatten och som man kan 
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skörda samma år och blir då mer leveranssäker.” (Vd biobränsleföretag) 
 

Logistiken kring biomassa från skogsbruket beror även på hur avtalen ser ut och vilken typ av 
verksamhet som utförs. För sågverket är detta redan ett uppbyggt nätverk. Sågverket ägs av 
Mellanskog och Sveaskog och när skogen avverkas går massaveden till pappersmassindustrier 
och timmer till sågverk. Det är en bytesaffär, exempelvis när ett pappersmassföretag avverkar 
skog så byts deras timmer mot sågverkets massaved. I detta ingår även olika biprodukter som 
är en viktig del av hela affären. Det är ett komplext spel mellan flera aktörer vilket kan göra 
det svårt att gå in och plocka ut vissa delar för produktion av energi menar sågverket. Alla 
delar måste fungera för att de ska kunna vara säkra på att få sin leverans. De gånger man 
försökt ta biprodukter eller råvara till bränsle har det uppstått vissa problem menar de. 

”Det är ett komplext spel mellan olika aktörer. I affären med timmer ingår bioprodukterna 
som en del. Pappersmassa-sidan vill ha sin del. För att få rätt mängd timmer måste man få 

massaved-affären och funka. Därför har det blivit stök många gånger när man har försökt ta 
bioprodukter eller råvara för att använda till bränsle”(Driftansvarig sågverket) 

Marknaden för grot var större för några år sedan menar vissa av respondenterna. Då var 
efterfrågan större och det togs således ut mer grot än vad som gör idag. Några av 
respondenterna menar dock att grot tas ut idag då det finns ekonomi i det, så här går alltså 
meningarna isär. Idag har efterfrågan minskat men om den skulle öka säger majoriteten av 
respondenterna att man vet hur logistiken kring det kan skötas men att det behövs 
teknikutveckling för att det ska ske mer hållbart.  

8.2.2 Organisatoriska upplägg 
Kring tillförselsystemet i bioenergisystem skapas en kedja av olika aktiviteter och 
verksamheter vilket skapar möjligheter till företagsamhet och arbetstillfällen. Här finns både 
formella och informella samarbeten mellan enskilda individer såväl som större företag. 

Ingen av lantbrukarna har idag något större samarbete med andra lantbrukare vid skörd och 
hantering av sina grödor förutom en som har ett mindre samarbetar med två andra personer. 
Respondenterna säger att det är komplext att samarbeta, men att ett ökat samarbete skulle 
kunna underlätta exempelvis logistiken. 

Flera av lantbrukarna påpekar faktumet att de inte kan använda sin egen maskinpark vid 
avverkning av salix, vilket av vissa kan ses som ett problem. Däremot påpekar en av dem att 
detta inte behöver ses som ett problem, utan att det istället sker på samma sätt som när skogen 
avverkas, då en entreprenör anlitas. Dock menar han att det är viktigt att de maskiner som 
används i så fall inte är för stora och tunga då detta packar jorden och blir ett problem. Idag 
måste alltså för det mesta en entreprenör anlitas för att avverka salixen och dessa är relativt få 
påpekar många.  Det finns bara ett par stycken salixavverkare i Sverige. En av lantbrukarna 
har en verksamhet som innefattar att han avverkar salix åt cirka hundra lantbrukare på en areal 
av 6000 hektar. Han säger att hans verksamhet är för liten för att sköta försäljningen själv och 
använder sig därför av en mellanhand som sköter försäljningen och kontakten med 
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värmeverken. Lantbrukaren ser stor utvecklingspotential i salixhanteringen och möjlighet till 
att skapa fler arbetstillfällen ifall efterfrågan skulle öka och verksamheterna expandera.  

När det kommer till rörflen är det ingen av respondenterna som odlar det idag. Några av 
lantbrukarna säger att det även kring rörflen finns svårigheter när det gäller avverkningen på 
grund att det inte går att använda befintlig maskinpark eftersom gräset är så kraftigt.  

Även vid avverkning av skog anlitas externa entreprenörer. Vissa av respondenterna sköter 
gallringen själva, men avverkningen säger majoriteten att de lägger ut på entreprenad. 
Organisationen kring logistiken ser idag ut så att råvaran från lantbrukaren eller skogsägaren 
går via avverkningsentreprenör till en mellanhand som säljer vidare till värmeverken. Flera av 
respondenterna nämner biobränsleföretaget i denna studie som denna mellanhand, eller 
”spindeln i nätet”. Förhandlingarna och avtalen ser olika ut från gång till gång och det är 
biobränsleföretaget som sköter den ekonomiska biten. Ibland kontaktar värmeverken dem och 
begär in ett anbud och ibland när det finns mycket att sälja kontaktar de värmeverken själva. 
Mycket av detta bygger på många års kontakt och det påpekas igen att det är svårt att komma 
in på värmeverken utan att ha dessa kontakter, vilka tar tar tid att bygga upp. För att kunna 
lyckas på marknaden krävs det att det finns en bra dialog med värmeverken, så att leveransen 
sker rätt och att kvalitén hålls. Denna uppfattning delas också av vissa av lantbrukarna och 
skogsägarna i studien. Några av respondenterna säger att om efterfrågan på att ta ut mer grot 
ökade så skulle de kunna tänka sig försöka ha direktkontakt med värmeverken själva.  

För att förbättra logistiken och kostnaderna använder biobränsleföretaget en öppen 
redovisning, speciellt när det gäller salix, vilket Vd:n ser stora fördelar med. Detta gör att 
lantbrukaren/skogsägaren får möjlighet att se hela kostnaden ända fram till värmeverket, från 
transport och sönderdelning. Syftet från Vd:ns sida är att det finns mycket som skogsägarna 
själva kan tillföra utan en stor kostnad. Som exempelvis att vägar och vändplaner ser bra ut, 
att containerbilar kommer fram till fälten, att rishögen läggs på rätt ställe och att den ligger 
öppet och luftigt för att torka. På så vis ser lantbrukaren eller skogsägaren direkt effekten av 
vad de själva tjänar på det. Han menar att om bara nettot redovisas försvinner intresset från 
deras sida att vara med och förbättra. Dock finns det vissa skogsägare som inte är mottagliga 
för detta så han anpassar sig från fall till fall.   

”Ger man de bara ett netto försvinner intresset från deras sida att vara med och förbättra de 
här sakerna. Det finns ju väldigt enkla saker att göra, som att lägga rishögen på rätt ställe så 

att den ligger öppet och luftigt ja då torkar den ur bra, och då slipper vi köra massa vatten 
och så vidare.” (Vd Biobränsleföretag) 

 
Logistiken kring stubbar säger många är en svårighet. Både Vd:n för biobränsleföretaget och 
skogsägare i studien säger att stubbar är skrymmande och svåra att transportera. Som tidigare 
nämnts följer det dessutom ofta med mycket annat vid uttag av stubbarna, så som sten och 
föroreningar och de bör därför ligga och regna av innan de tas upp. Vd:n säger att de bra 
stubbarna finns i de stora skogsområdena och dessa är ofta ligger långt ifrån där behovet 
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finns. Detta gör att det krävs långa transporter vilket det idag är svårt att få ihop ekonomiskt. 
Stubbarna behöver ibland lagras en längre tid och han säger att det generellt behövs mer 
teknikutveckling på det här området. 

Majoriteten av respondenterna menar att det idag finns bra teknik för att ta ut grot och att det 
logistikmässigt inte är så svårt att ta upp. Terrängkartor kan användas och överfarter kan 
planeras vilket underlättar uttaget. Däremot finns det vissa restriktioner när det gäller upptaget 
så som att groten exempelvis ska barras av innan den skotas ihop och det är viktigt att det görs 
på rätt sätt, annars är risken stor att marken förstörs. En respondent påpekar att det även finns 
fördelar med att ta ut groten då markberedning kan ske tidigare och snabbare. 

8.2.3 Hållbarhetsfrågor  
Transporter och transportavstånd är faktorer som tas upp som hållbarhetsaspekter när det 
kommer till logistik och skörd.  

Majoriteten av respondenterna är positivt inställda till lokal produktion av energigrödor och 
ser fördelar med närproducerat. Detta både minskar kostnaderna och är fördelaktigt för 
miljön. En annan aspekt vid skogsavverkning och uttag av grot och stubbar, är att många 
gånger finns det bra virket långt ifrån där efterfrågan är, vilket ofta kräver långa transporter.  

Skogsbruksförvaltningen säger att de har varit lite emot grot, med tanke på att marken ibland 
far illa och körs sönder efter avverkningen då groten skotas upp, men anser att om det görs på 
rätt sätt vid rätt mark är det positivt och tycker att bränsle från skogen ska användas till 
energi. De säger även att det är bra för marken om groten får ligga kvar och ge näring till 
jorden, men att det absolut skulle kunna ta ut mer grot om marken istället gödslades så att den 
inte utarmades. 

En lantbrukare tar upp problematiken kring logistik av halm som energigröda, då det behövs 
stora volymer av halm för att få tillräckligt med energi vilket skulle kräva många och stora 
transporter, vilket skulle skapa köer och mycket trafik och utsläpp. En annan av lantbrukarna 
tar upp svårigheterna med att i långa loppet veta exakt vilken teknik som är hållbarast ur ett 
miljöperspektiv. Han tar upp exempel med bekämpningsmedel där han menar att många anser 
att det absolut inte ska användas bekämpningsmedel då mark med mycket ogräs behandlas. 
Han tycker dock att bekämpningsmedel kan vara ett bra alternativ eftersom det då endast 
sprutas en gång och sedan behövs inget mer arbete. Om inte bekämpningsmedel används 
måste man hacka och köra tunga maskiner under lång tid och många omgångar vilket gör att 
det går åt mycket diesel och orsakar utsläpp.  

8.3 Omvandlingssystemet 
Som tidigare nämnts har fokus i denna studie inte varit på den tekniska omvandlingen, 
eftersom studien utgår från att det ska ske med hjälp av termisk förgasning, i enlighet med 
Energiutredningens antaganden. Studiens fokus ligger istället på de icke-tekniska faktorerna 
runt omvandlingssystemet. Det finns inte några bestämda planer på vilken aktör som skulle 
kunna vara med att starta upp en sådan satsning på ett omvandlingssystem. Termisk 
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förgasning är, som också tidigare nämnts, inte en kommersiellt gångbar teknik ännu. Vice 
Vd:n på biogasplattformen anser att termisk förgasning är väldigt intressant för framtiden på 
många plan och ser att det finns ett stort intresse i hela världen, vilket styrks av den 
internationella finansieringen som Gobigas har fått. Det hör ihop med att bioenergi ses som en 
av de energikällor som man tror mest på framöver när man ska börja fasa ut fossila bränslen. 
Han anser att det som är bra med förgasning är att man får tillgång till stora biomassalager 
eftersom skogsbränsle kan användas vid förgasning. Han menar att grundtanken inte är svår 
och det finns mycket potential för tekniken. Han tror mycket på tekniken, men menar att 
Gobigas fortfarande är i uppstartsskede och att de behöver lära sig en hel del om hur tekniken 
verkligen fungerar innan den blir kommersiellt gångbar. Vice Vd:n på biogasplattformen ser 
inga nackdelar med förgasning, men tycker att det ska användas där det är mest lämpat att 
användas. Han anser att det är betydligt bättre med förgasning än att bara elda upp materialet 
eftersom man kan få ut mer intressanta kemiska ämnen och inte bara värme.  
“Jag ser ju en klar stor nisch för förgasningen över att bara elda upp bränslet, för värme kan 
du ju få på andra sätt. Just de kemiska molekylerna du kan få genom förgasning är ju lite mer 

komplicerat.”(Vice Vd biogasplattform)  
I andra intervjuer har det dock framkommit en mindre positiv syn på termisk förgasning, där 
man beskriver processen väldigt komplicerat rent tekniskt och ser tveksamheter till att 
förbränna utan syretillförsel då det blidas mycket giftiga kolväten. Förgasning innebär tryck i 
behållare och ett läckage skulle kunna leda till att giftiga gaser sprids runt anläggningen.  

En viktig fråga kring omvandlingstekniken i Björklinge är vem som ska bygga denna 
anläggning och stå för kostnaden. Flera lantbrukare har visat ett intresse för produktion av 
biogas och säger att de kan tänka sig vara som leverantörer av biogrödor i en uppstart av en 
produktionsanläggning. Som tidigare nämnts anser en av lantbrukarna i orten anser att det är 
viktigt att den som drar igång produktionen även måste vara insatt i odlingen och ha kontakt 
med lantbrukarna.  

Energistrategen på Uppsala kommun tror att energibolaget i Uppsala har svårt att se en affär i 
en anläggning på orten, eftersom de tidigare avsagt sig de oljepannor som de ägde i 
Björklinge.  Han menar att han inte ser dem som en aktiv aktör på den här arenan, men frågan 
är då vem som vågar ta risken och starta en sådan stor satsning och bygga produktionen när 
det i dagsläget inte finns några abonnenter. Enligt en kontakt på energibolaget bekräftas detta 
då energibolaget är pressat ekonomiskt för tillfället på grund av de låga elpriserna, vilket 
innebär begränsat med investeringsmedel. De anser därför att det är positivt att andra aktörer 
kommer in och satsar. Energistrategen på Uppsala kommun säger att kommunen skulle kunna 
se samhällsnyttan och på det viset agera och göra det möjligt, men eftersom kommunen inte 
har något eget energibolag, blir det svårare att arbeta inom detta område. Vice Vd:n på 
biogasplattformen tror även han att ett kommunalt energibolag är den enda möjliga aktören 
för att starta en förgasningsanläggning i Björklinge eftersom förgasning är en ny teknik och 
innebär att det i början är svårt att få lönsamhet. Privata bolag vill ofta ha en snabbare 
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återbetalning på investeringen än offentliga, vilket gör att ett kommunalt energibolag 
antagligen är de enda som skulle kunna tänkas möjliga för en investering.  Han tror att 
framtidens förgasningsanläggningar kommer påverkas mycket av hur det går för Gobigas och 
tror att det är viktigt att någon vågar testa ny teknik om man ska lyckas fasa ut det som finns i 
dagsläget. Han anser att det är viktigt med engagerade och kunniga politiker som vågar ha en 
längre blick än bara till nästa mandatperiod. Det är viktigt att det finns politik som vågar satsa 
för om politikerna inte gör något är det svårt för någon annan att vilja investera. 

Vid implementering av en förgasningsanläggning kommer det automatiskt att bli mycket 
transporter till och från omvandlingsanläggningen eftersom det blir en stor industri, men vice 
Vd:n på biogasplattformen menar att så länge man lägger den på rätt plats så ska det inte bli 
några problem. Det är dock viktigt att noga överväga vart den geografiska placeringen av 
omvandlingsanläggningen ska vara, för att människor som bor i närheten inte ska ha allt för 
mycket klagomål. 

Sågverket i Björklinge har idag en värmepanna som säljer energi till närvärmenätet som 
värmer upp två skolor och ett ålderdomshem på orten. Denna panna ägdes från början av 
EON som sågen hade ett avtal med under tolv år. Avtalen gick ut på att sågverket sålde 
bränsle till EON och sedan köpte värmen av dem. När avtalet gick ut valde sågverket att 
själva ta över pannan eftersom de såg det som en affärsmässigt bra lösning. Från början 
byggdes pannan bara för sågverket, men eftersom värmepannan är på 12 MW och industrin 
endast hade ett behov på 7 MW fanns det ett utrymme att växa, vilket gjorde att de såg 
potential för att starta någonting i Björklinge. De gjorde då ett avtal med närvärmeföretaget i 
denna studie, som de nu säljer värmen till, som i sin tur säljer vidare denna till två skolor och 
ett ålderdomshem i Björklinge.  Enligt sågverket har idag har nästan alla sågverk en egen 
biopanna eftersom man har ett så stort värmebehov för torkning och även har tillgång till eget 
bränsle. På senare tid har fler och fler sågverk även byggt ihop sin egen panna med andra för 
att sälja energi. I Gävle finns ett exempel på en storsatsning av ett samarbete där ett sågverk 
och Gävle kommun har byggt ett värmekraftverk i samarbete med näringslivet, där bränslet 
bland annat kommer från ett sågverk. Sågverket i Björklinge är positiva till ett ökat 
samarbete. De anser även att de har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och skulle gärna 
arbeta mer med det. 
8.4 Energibehov 
För att systemet som beskrivits i denna studie ska kunna etableras i Björklinge är det 
nödvändigt att det finns ett behov av det som produceras. Biogasen kan transporteras bort och 
användas till fordon för hela regionen, medan spillvärmen bäst används på plats i ett 
värmenät. Ett gasnät och ett värmenät på orten skulle underlätta för distributionen av gasen 
och värmen och även underlätta för hopkopplingen med resten av regionen och de andra 
energinoderna.  
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8.4.1 Marknadsförhållanden 
För att en förgasningsanläggning ska kunna bli aktuellt på orten är det viktigt att det finns en 
marknad för gasen. Traditionellt sett har Sverige inte använt gas i någon större skala. Vice 
Vd:n på biogasplattformen säger att Sverige använder naturgas i många industrier men att 
biogas är relativt nytt. Efterfrågan på biogas ökar idag, eftersom biogasanvändningen i bussar 
och liknande transporter ökar. Han säger att just nu är efterfrågan större än tillgången på 
biogas och för att dryga ut gasen blandas naturgas i till 30-40 %. Han tror att folk i allmänhet 
har dålig kunskap om biogasens fördelar, och att många inte vet skillnad på naturgas och 
biogas. 

Vice Vd:n på biogasplattformen ser störst potential för biogas inom transportsektorn och 
anser att man främst ska börja använda det i lastbilar och bussar som går längre sträckor, där 
andra förnyelsebara drivmedel, som tillexempel el, inte räcker till. När det gäller gasbilar till 
privatpersoner anser han att ett problem är att det krävs ett utbyggt distributionsnät från dag 
ett för att det ska fungera. Idag finns i Sverige ca 130 gastankställen, vilket kan ses som 
relativt många, men är samtidigt ett betydligt färre antal än det finns bensinstationer. För 
bussar och lastbilar ser man tydligare hur gasbehovet ser ut vid olika tillfällen, vilket gör att 
det är bättre att satsa på dessa i ett inledande skede av biogassystemet. Han tror att de privata 
bilisterna är svårare att styra, för dem är priset ofta en avgörande faktor vilket gör det svårt att 
förlita sig på denna målgrupp i tidiga skeden. 

Det är komplext med politiska styr- och riktmedel. Långsiktighet är något vice Vd:n på 
biogasplattformen anser viktigt inom alla branscher. Många gånger är detta just det svåra då 
politikerna sitter under en mandatperiod på fyra år och kanske inte ha det långa perspektivet. 
Han tror att vi måste hitta planer som leder utveckling framåt, även utan politisk inblandning. 

”Om politikerna är med på spåret, jättebra, men jag tror vi måste hitta planer som leder 
utvecklingen framåt även utan politisk inblandning också.” (Vice Vd biogasplattform) 

 
Han tror att om det ska finnas stödsystem någonstans så är det inom lantbrukssektorn 
eftersom de har mycket biomassa, men lantbrukarna är privata aktörer och behöver klara sin 
ekonomi. Många gånger har de kanske inte ekonomisk möjlighet att investera i projekt med 
hög osäkerhet och därför skulle någon typ av stödsystem behövas. Han påpekar också att 
Sveriges stödsystem ibland inte går ihop med EUs och resten av Europas inställning vilket 
kan vara problematiskt. Han tar tillexempel upp Sveriges skattelättnader för förnyelsebara 
drivmedel, vilket går emot EUs policy och därför kommer tas bort. 

För att en förgasningsanläggning ska bli aktuell på orten krävs även att det finns ett 
värmebehov, för att få användning av spillvärmen för att kunna utnyttja anläggningens fulla 
verkningsgrad. Som tidigare nämnts finns idag ett närvärmenät på orten där Uppsala kommun 
har ett avtal med närvärmeföretaget som levererar värmen som de köper av sågverket. 
Värmen går till två skolor och ett ålderdomshem på orten. Närvärmeföretaget har i sitt avtal 
med sågverket en viss utbyggnadsmöjlighet och företaget har en önskan om att bygga ut i 
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Björklinge, förutsatt att det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Företagets största 
utmaning för en utbyggnation är att personer ska vilja koppla in sig på närvärmenätet. Idag 
kan det identifieras några hinder för att genomföra en utbyggnad. Dels är elpriset för lågt, 
vilket innebär att värmepumpslösningar blir ekonomisk hållbara, detta är dock något som 
skulle kunna förändras med tiden och kan se helt annorlunda ut om 10 till 15 år. Ett annat 
problem är kundtätheten, Björklinge är ett villasamhälle och kulvert är väldigt dyrt att dra. 
Ingen skulle göra detta utan att de hade kunder. Om en grupp villor på samma gata vill ansluta 
sig är det ekonomiskt försvarbart, eftersom man då får ned byggkostnaderna, men om endast 
en villa vill ansluta sig och den ligger väldigt långt bort från stamledningen är investeringen 
kostsam. Detta innebär att det skulle behövas någon slags samordning för att det ska bli så 
kostnadseffektivt som möjligt. Därför är det viktigt att se till att dra en kulvert från början i 
nybyggda områden och se till att området gemensamt ansluter sig. Ett annat problem är att 
villaägare som lagt 50 000 till 100 000 kronor på en värmepanna troligtvis inte har lust att 
betala för att koppla in sig på ett värmenät.  

8.4.2 Organisatoriska upplägg 
För att minska transportsträckor av biogasen vore det fördelaktigt att bygga ett gasnät, men 
det är då viktigt att det finns tillräckligt med volymer anser vice Vd:n på biogasplattformen. 
Det ska finnas en övervägande majoritet av biogas, helst hundra procent, i nätet. Det kostar att 
bygga ett gasnät och för att det ska vara motiverat att bygga krävs stora försäljningsvolymer, 
vilket innebär att produktionen och konsumtionen måste öka. Biogassystemet måste vara 
uppbyggt innan nätet byggs för att det ska fungera. Ett förslag är att gradvis bygga upp lokala 
gasnät, men att hela tiden ha i åtanke att de ska kopplas ihop i framtiden. Detta innebär att 
man måste arbeta med samma standarder och jobba på ett sådant sätt att det finns 
anknytningsmöjligheter. 

För att utbyggnaden av närvärmenätet ska realiseras måste ett samspel mellan flera aktörer 
ske. Det viktiga är att sätta upp ett gemensamt långsiktigt mål och involvera alla berörda 
menar energistrategen vid Uppsala kommun. Han tror att det är viktigt att ha en robusthet i 
energisystemet och detta skulle kunna bygga på mer småskaliga lösningar och då även inom 
utbyggda fjärrvärmeområden. Han tror på mångfald i många sammanhang och även när det 
gäller energisystemet, framförallt i de yttre regionerna som till exempel Björklinge. Ett lokalt 
fjärrvärmenät kan sedan kopplas ihop med större nät. I Sverige är vi vana att göra storskaliga 
lösningar och inte att tänka småskaligt, men just landsbygden är ett område som har möjlighet 
för mer småskaliga lösningar. Detta skulle även kunna göra nytta för orten och skapa fler 
arbetstillfällen. Energistrategen säger att egentligen är den enda lämpliga aktören att stå för en 
sådan utbyggnad kommunen själva. Detta då privata företag inte skulle bygga ett nät i 
Björklinge på spekulation. Kommunen kan se en samhällsnytta och agera för att göra det 
möjligt, men kommunen kan inte sponsra att bygga ett distributionsnät om någon annan får 
pengarna för förbrukningen. 

Idag finns det två separata värmenät i Björklinge. Närvärmeföretaget har ett där de köper 
värme från sågverket och ett fastighetsbolag har ett till sin fastighet, som de driver med hjälp 
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av en egen pelletspanna. Det har varit tal om att koppla samman dessa två nät och de två 
bolagen har fört en dialog kring detta, men det har ännu inte fattats några beslut i frågan. 

Det stora energibolaget i Uppsala kommun ser positivt på samarbete över gränser och mellan 
olika aktörer, stora som små. De tror på en mer diversifierad struktur på producentsidan och 
har tittat på en modell med öppen fjärvärmelösning vilket innebär att skapa en handelsplats 
för att många olika aktörer ska kunna ansluta sig till fjärrvärme på nätet. Energibolaget har 
redan avtal med vissa aktörer idag om leverans av spillvärme i Uppsala men ser att detta 
skulle kunna utvecklas. De menar också att man inte behöver låsa sig till själva nätet utan att 
spillvärme ska kunna levereras till exempelvis grannar. 

8.4.3 Hållbarhetsfrågor  
Vice Vd på biogasplattformen anser att biogas är viktigt att satsa på i framtiden. Han tror att 
Sverige kan bli ett föregångsland för resten av Europa genom att öka produktionen av biogas. 
Europa har redan idag ett relativt bra naturgassystem och gasutvecklingen är på väg framåt på 
grund av Ryssland, Kina och USA och ökat utvinningen med hjälp av fracking. I EU finns 
direktiv om hur länder ska ta fram strategier för att lösa infrastruktur när det exempelvis gäller 
gastankställen. Det som Sverige skulle kunna göra är att visa resten av Europa att det gradvis 
går att producera mer biogas och stoppa in på ett naturgassystem. Detta är något som kan 
göras i resten av Europa också och inte behöver vara unikt för Sverige. Han tror att det är en 
stor fördel att det går att använda befintlig infrastruktur för ett förnybart bränsle och hoppas 
att Sverige kan bli ett föregångsland och påverka klimatarbetet i hela Europa. Sverige skulle 
kunna täcka alla möjligheter och visa hur biogasen skulle kunna kopplas in alla 
naturgassystem i Europa, tack vare att vi har olika förutsättningar i olika delar av landet. I 
södra delarna kan biogasproduktion kopplas in i det befintliga gasnätet. I Mellansverige är det 
tätbefolkat, men där finns inget befintligt gasnät, vilket kan visa hur biogasen ändå kan 
användas. I norra Sverige kan man visa hur biogasen kan fungera i glesbygdslandskap. 

”Det vore en väldigt bra situation att vara i. Både för att sätta Sverige på kartan, vi själva 
kommer vara väldigt bra klimatmässigt, och även för att kunna exportera kunskap och 

möjlighet till arbetstillfällen om man nu har den här utvecklingen.”  
(Vice Vd Biogasplattform) 

 
Närvärmeföretaget anser att fjärrvärme är något som borde marknadsföras bättre över lag i 
hela Sverige och anser att det är viktigt att lyfta fram dess fördelar mer, så som att det kan 
produceras av biomassa och transporteras med hjälp av vatten i ett rör vilket gör det 
miljövänligt. Energistrategen vid Uppsala kommun säger att det kommer bli svårt att bli en 
klimatneutral region om varje hus ska ha sin egen luftvärmepump. Detta är dock de tendenser 
som kan ses i dagens nybyggen, mycket på grund av Boverkets byggregler. Luftvärmepumpar 
är egentligen el och kan bara ses som hållbart om man diskuterar elmixen samt en framtida 
eventuell avveckling av kärnkraften vilket skulle kunna ändra elpriset och elmixen. Enligt 
energistrategen har villorna i Björklinge egna pannor idag. Dessa pannor har en viss 
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levnadslängd, och då dessa så småningom ska bytas ut bör en samordning ske så att folk 
kanske istället vill koppla in sig på ett gemensamt nät. 

9. Diskuterande analys  
Med hjälp av resultatet från föregående avsnitt där aktörers tankar och åsikter framställts 
kring bioenergisystemet och bioenergigrödor kommer nu hinder att identifierats för en 
utveckling av systemet och för att uppnå visionen för Energiutredningen 2050. Genom att titta 
på de icke-tekniska faktorerna som påverkar utvecklingen för framtiden analyseras, med hjälp 
av tidigare forskning och tidigare lyckade satsningar, vad som krävs i Uppsala kommun för att 
visionen om ökat uttag av biomassa ska kunna realiseras.  

9.1 Hinder på grund av marknadsförhållanden 
Marknaden påverkar alla delar i biogassystemet. Att marknaden är viktig är inget unikt för 
just bioenergisystem, men för att förstå förutsättningarna för utvecklingen är det viktigt att 
förstå hur marknaden påverkar. Vad som kan konstateras är att majoriteten av aktörer i 
systemet, är positiva till en lokal bioenergisatsning, men att det finns vissa hinder som måste 
överbyggas för att en satsning ska kunna genomföras.  

Ett av de största hindren för systemet är marknaden och den ekonomiska lönsamheten. Detta 
stämmer även väl överens med den genomgång av tidigare forskning som gjorts i denna 
studie. Lantbrukare beskriver att det idag inte finns någon marknad för energigrödor, vilket 
gör att de inte känner sig manade att börja odla för energiändamål. Anledningen till att 
marknaden idag är dålig tror många beror mycket på att värmeverken förbränner avfall och 
billigt returträ istället för lokalt producerad biomassa. Orsaken till detta beror bland annat på 
att det har varit ett lågt elpris och att värmeverken får betalt för att importera avfall från länder 
i Europa. Detta visar tydligt hur marknaden för bioenergigrödor påverkas av andra bränslens 
marknad och konkurrenssituation, och alltså påverkar en framtida utveckling av 
bioenergisystemet. Att efterfrågan har minskat de senaste åren på grund av 
avfallsförbränningen, har bidragit till att några av de lantbrukare som odlade salix till 
Enköping under 1990-talet, idag har ett lågt förtroende och känner sig negativt inställda till 
energibolagen. Detta kan bidra till att det blir svårt att få med lantbrukarna i en framtida 
satsning av utbyggande av bioenergisystem. Förtroendet mellan energibolagen och 
lantbrukarna är något som måste byggas upp. 

I den tidigare forskningen, kapitel 5, lyftes faktorn att stor del av marken för jordbruk idag är 
arrenderad mark upp som ett hinder. Detta stämmer delvis i området i Björklinge, men gäller 
främst odlandet av salix eftersom en av de största aktörerna som arrenderar ut mark i området 
inte vill att grödan ska odlas på deras mark. Däremot har det inte uppkommit någon åsikt om 
att längden på kontrakten är ett problem. Ofta löper kontrakten över en lång tid, ibland 
generationer. Från den tidigare forskningen tas det även upp att lantbrukare ofta anser att 
traditionell spannmålsodling ska ske för matproduktion och att energi inte ska konkurrera med 
matproduktion. Detta är dock ingen åsikt som kommit fram i denna studie.  
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Inom skogsbruket påverkar den svaga marknaden för biobränsle även den mängd grot som tas 
ut och idag finns potential som inte tas till vara. Groten tas idag bara ut vid slutavverkning, 
eftersom det inte finns någon lönsamhet att ta ut grot vid gallring. Skogsägarna kulle kunna 
öka uttaget av andelen grot vid slutavverkning om efterfrågan fanns. Att ta ut grot vid gallring 
skulle kunna göras om det var ekonomiskt lönsamt, vilket återigen visar marknadens 
betydelse för det realiserbara uttaget. Däremot har det framkommit att stubbar är ett bränsle 
som idag har många hinder för att det ska bli ett bränsle som fungerar på marknaden. Faktorer 
som lyfts fram är till exempel att stubbar innehåller mycket stenar och föroreningar och tar 
mycket plats vid transport. Det har även framkommit att värmeverk inte är särskilt positiva till 
att köpa bränsle i form av stubbar överhuvudtaget. Även rörflen är en gröda som tagits upp i 
intervjuerna, som nästan ingen har varit positiv inställd till, vilket kan ses som ett hinder för 
utvecklingen av denna. Lantbrukarna är i allmänhet positiva till energigrödor, men när det 
kommer till frågan om vilken gröda som ska odlas är det ingen som har ett entydigt svar, 
vilket kan skapa svårigheter för utveckling inom denna sektor. Det behövs mer kunskap om 
vilka grödor som är bra att använda och tydliga riktlinjer från de som efterfrågar grödorna. De 
flesta tycker även att man först och främst ska satsa på bioenergi från skogsbruket, vilket kan 
innebära ett hinder för utvecklingen av biobränslen från jordbruket eftersom lantbrukare då 
kanske inte känner sig motiverade att odla för energiproduktion.  

För att utvecklingen av energigrödor från skogs-och jordbruk ska ske skulle en 
teknikutveckling inom skördemetoder behövas. Detta behövs för att göra produktionen mer 
effektiv och ekologisk hållbar samt för att lättare kunna anpassa produkter efter andra 
marknader. Ett hinder som kan lyftas fram här är att om det inte finns en marknad, kan det 
vara svårt att våga satsa på teknikutveckling. Detta då det är svårt att veta vilken lönsamhet 
som satsningen ger.  

För att produktionen och marknaden för biogas ska komma igång ser vi att många tror att det 
kommer behövas något slags politiskt initiativ. Flera av lantbrukarna har själva tagit upp 
exempel i Tyskland, vilket tyder på att det finns ett visst intresse hos dem för hur framtidens 
utveckling av bioenergi ser ut och att de håller sig uppdaterade på området. Dock är de flesta 
lantbrukarna inte intresserade av att få bidrag för odling av energigrödor, utan de tycker att 
marknaden ska sköta sig själv. Detta skulle kunna vara ett hinder för utvecklingen då 
lantbrukarna som medverkade i studien i allmänhet inte var positivt inställda till bidrag 
samtidigt som bidragssystem lyfts fram av många som något som behövs för att möjliggöra en 
utveckling. Vad man kan se är att politiska beslut faktiskt får långsiktiga konsekvenser, då 
många av de som odlade salix och andra energigrödor i området idag, startade sin verksamhet 
i samband med Omställning-90, vilket visar att politiska beslut påverkar vad som odlas på 
åkrarna.  

Marknaden och de ekonomiska förutsättningarna påverkar alltså utvecklingen av förnybar 
energi. För att styra utvecklingen krävs tydliga mål och politiska ramverk som påverkar 
marknaden i ett tidigt skede av utvecklingen (McCormick, 2005). Genom att öka efterfrågan 
på biogas skulle marknaden för bioenergigrödor och restprodukter från skogsbruket kunna 
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öka, men ett hinder för att detta ska ske är svårigheten att få en politisk långsiktighet i Sverige 
idag, när politikerna har ett fyraårsmandat. Vad som skulle krävas är politiker som vågar ha 
en långsiktighet. Det krävs förankrade planer som leder utvecklingen framåt, även utan 
politisk inblandning.  

Att kunna styra efterfrågan på biogas genom att implementera det i långväga transporter i 
bussar och lastbilar lyfts fram i en av intervjuerna som ett sätt att öka efterfrågan. Detta 
eftersom politiska riktlinjer i denna sektor är lättare att implementera än att påverka den 
enskilda individens vilja att investera i en biogasbil för privat bruk. Biogasen skulle kräva en 
uppbyggnad av en infrastruktur, så som tankställen och gasnät vilket innebär att någon måste 
vilja investera i detta. Detta förutsätter också att en marknad finns och om lastbilar och 
långväga transporter ställde om till biogas skulle en relativt stor efterfrågan skapas. Det är 
svårt att få investerare för infrastruktur utan en befintlig marknad, vilket gör att det som i 
slutändan krävs är att det finns ett behov för slutprodukten.  

För att en anläggning i Björklinge ska kunna realiseras är det en förutsättning att 
närvärmenätet på platsen byggs ut så att spillvärmen kan tas till vara. Då elpriset idag är så 
pass lågt blir det fördelaktigt att som privatperson använda sig av en värmepump för 
uppvärmning vilket försvårar en fjärrvärmeutbyggnad. Närvärmeföretaget menar att de är 
positiva till att bygga ut ett värmenät på orten men att det i så fall krävs att privatpersoner i 
trakten att vill ansluta sig och att flera villor i samma område ansluter sig på samma gång. 
Detta är ett hinder som behöver överbryggas. 

Den enda aktören som skulle kunna ses som relevant för investeringen av en satsning för 
förgasning av bioenergi är kommunen. Detta då det är få privata aktörer som skulle vilja satsa 
på en sådan uppstart i och med osäkerheten kring lönsamhet. För Uppsala kommun är ett 
hinder att det inte existerar ett kommunalt energibolag i kommunen som kan arbeta med detta. 
En annan aspekt är att då sågverket redan idag har en panna som skulle kunna täcka hela 
Björklinges värmebehov, skulle det vara möjligt och fördelaktigt att bygga upp ett värmenät 
redan nu. Detta värmenät skulle sedan kunna nyttjas när en eventuell förgasningsanläggning 
byggs, vilket är något som kommunen bör ta i beaktning.  

9.2 Hinder på grund av organisatoriska upplägg  
Det organisatoriska upplägget kring bioenergisystemet är, som tidigare nämnts, viktigt i alla 
delar av systemet. Utifrån dagens organisation av dessa delar (biobränsleresurser, 
tillförselsystem, omvandlingsteknik, energiefterfrågan) har ett antal hinder för utveckling av 
ett bioenergisystem identifierats. 

Idag finns inget samarbete bland lantbrukarna kring odling och skörd av traditionella grödor. 
Detta skulle kunna höra ihop med att ingen av lantbrukarna i denna studie har djurhållning, 
där de menar att samarbeten mellan lantbrukare är vanligare. I området finns det generellt inte 
så många gemensamma aktiviteter eller samverkan kring andra frågor. Farmarenergi hade 
samarbetat inom bolaget kring andra verksamheter innan de startade salixsatsningen, vilket 
gjorde de lättare för dem att samverka med salixodlingarna. Att Björklingenoden idag saknar 
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samarbete inom jordbruk och andra verksamheter kan vara en försvårande faktor i 
utvecklingen av ett bioenergisystem, trots att många av de involverade i studien är positivt 
inställda till ett mer utvecklat samarbete. En annan faktor som tas upp i intervjuresultatet är 
generationsskiftet som är på gång inom lantbrukssektorn. Detta anser vissa är en bromsande 
kraft som gör att saker och ting står lite stilla, men samtidigt kan det ses som en möjlighet till 
att starta en omställning och dra igång något nytt.  

Inom skogsbruket, vid avverkning av grot, stubbar och salix ser organiseringen lite 
annorlunda ut. Här finns idag ett nätverk och struktur med entreprenörer och samordnande 
mellanhänder gällande produktion, avverkning och transporter. Denna befintliga struktur 
skulle kunna göra det lättare att organisera sig kring bioenergisystemet med resurser från 
skogsbruket, men samtidigt skulle det kunna göra att det är svårare att ändra en redan befintlig 
struktur. Många av respondenterna påpekar att Vd:n för biobränsleföretaget som sköter 
mycket av biobränslehandel i området har funnits i sammanhanget under en lång tid och på så 
sätt byggt upp och skapat värdefulla kontakter. Flera har uppfattningen att det är svårt att 
komma in på värmeverken och att det tar tid att bygga upp dessa kontakter. Alltså kan man 
nyttja den befintliga strukturen för att undvika att dessa samarbeten måste byggas upp på nytt 
vid utveckling av ett bioenergisystem, men det kan också vara svårt för nya aktörer att komma 
in på marknaden om man är för låst vid de gamla strukturerna och nätverken.   

Ytterligare ett hinder som identifierats är den begränsade möjligheten till att ta en större andel 
av sågverkets restprodukter för energiproduktion. Alla produkter och restprodukter ingår idag 
redan i ett komplext nätverk av aktörer och affärsöverenskommelser. Detta gör det 
problematiskt att gå in och plocka ut vissa av dessa produkter för att använda dem till 
energiomvandling eftersom att viktiga affärsöverenskommelser och nätverk då riskerar att 
förstöras.   

Ett hinder vid uttag av stubbar som framkommer är att logistiken kring det måste utvecklas 
och teknikutveckling ske, för att det ska vara möjligt att på ett bra sätt använda stubbar i 
bioenergisystemet. Enligt intervjuerna tycker även de flesta att stubbar inte är ett bra bränsle.  

 
Det är även viktigt att kartlägga betydelsen av storleken på aktörerna och vad det innebär för 
bioenergisystemet. Jord- och skogsbruksförvaltningen i denna studie är en av de största 
markägarna i kommunen vilket gör dem till en enskilt stor aktör med mycket makt och 
inflytande. Från intervjuerna kan vi se att vissa av de små aktörerna känner sig förbisedda och 
överkörda och att de har svårt att göra sin röst hörd. Detta kan skapa en ojämn maktbalans 
bland aktörerna.  Här har vi också energibolaget som stor aktör som befinner sig i ett 
ekonomiskt pressat läge vilket kan påverka. De säger dock sig vara positiva till att andra 
aktörer kliver in.  

Antalet aktörer är också en viktig fråga. Idag finns det till exempel endast ett fåtal 
salixavverkare. Det skulle behövas flera aktörer för att en bra marknad och 
konkurrenssituation ska kunna uppstå. Logistiken kring salix och behovet av att hyra in 
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maskinpark kan ses som ett hinder. Men från intervjuerna framkommer det även att det inte 
nödvändigtvis behöver ses som ett hinder utan att det istället kan liknas vid avverkning av 
skog och då utan problem kan hyra in avverkningsentreprenörer.  Idag kontaktar värmeverken 
Vd:n för biobränsleföretaget som i sin tur kontaktar salixavverkarna som därefter kontaktar 
lantbrukare- en kedja som kanske är onödigt lång. Detta kan ses som ett hinder eftersom 
lantbrukarna inte har kontakt med dem som står för efterfrågan vilket kan ha påverkat 
förtroendet för värmeverken. Detta kan även påverka leveranssäkerheten eftersom det inte 
sker någon kontakt mellan de som efterfrågar och de som levererar produkten och att 
information kan försvinna i ledet. 

Som tidigare nämnts är ett hinder som kan identifieras oenigheten om vad man ska odla, då 
det råder stora meningsskiljaktigheter när det kommer till vilka grödor som är bra. Här spelar 
det organisatoriska upplägget och aktörsförhållandena en viktig roll då det påverkar vem som 
har inflytande och makt. Här råder det alltså en intressekonflikt som behöver överbyggas för 
att grödor som till exempel salix ska ha en framtid i området. 

 
Det behövs ett samarbete och organisering kring ett byggande av en omvandlingsanläggning. 
Det lokala närvärmenätet behöver byggas ut och integrera de två befintliga näten. Att en 
dialog redan idag finns mellan ägarna av de två näten är en bra start, men det finns olika idéer 
om vem som ska ansvara för utvecklingen och byggandet. Kommunen lyfts fram som den 
enda som kan ta det samordnande ansvaret. Förslag som tas upp är att kommunen eventuellt 
bör starta ett eget energibolag. Det är viktigt att politikerna vill vara med och satsa och 
utforma organiseringen kring bioenergisystemet. Det är också viktigt att bioenergisystemet är 
effektivt, till exempel genom att nyttja spillvärmen. Detta är något som energibolag idag tittar 
på och energibolaget i denna studien har redan några sådana samarbeten, men menar att de 
skulle kunna bli fler. Energibolaget tittar just nu också på en modell med öppen 
fjärrvärmelösning, där många aktörer av olika storlek kan föra in värme på nätet. Detta visar 
på att en vilja hos de stora aktörerna finns men kanske inte är tillräckligt starka/stora. Från 
intervjun med sågverket kan vi se att det finns en vilja hos dem att växa och de är intresserade 
av att veta mer och eventuellt vara en del av ett mer lokalt uppbyggt energisystem.  

9.3 Hinder på grund av hållbarhetsfrågor 
Hållbarhetsvisioner på både en regional och global nivå är avgörande för utveckling och 
implementering av bioenergisystem. Trenden i världen med ökad användning av naturgas till 
följd av bland annat framsteg med fracking kan ses som ett hinder för biogasens utveckling. 
Här lyfts dock Sverige fram då vi har förutsättningarna att vara ett föregångsland när det 
kommer till hållbarhet. Vi har möjligheten att visa hur biogas kan användas i större 
utsträckning samt visa på möjligheten att mata in denna på en befintlig gasstruktur. Gasnät är 
något som många länder i Europa redan har, men för naturgas, vilket ur en 
hållbarhetssynpunkt inte är önskvärt. En större satsning och åtaganden om att bygga ut 
biogassystemen i Sverige skulle kunna vara en viktig del i att uppfylla de uppsatta 
klimatmålen både i Sverige men även utanför landets gränser. Det skulle i så fall ge 
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långsiktigt positiva konsekvenser för miljöarbetet i världen. Ett hinder som lyfts är dock att 
det krävs politiskt mod och vilja samt en långsiktighet som idag många gånger saknas.   

Det finns också en uppfattning om att det är svårt att veta i det långa loppet vad som är 
miljövänlig teknik. Detta kan kopplas till hållbarhetsaspekten social acceptans. Något vi idag 
tror är den bästa tekniken kan sedan visa sig snarare göra mer skada än nytta. En förutsättning 
för att en utveckling av bioenergisystemet i denna studie ska kunna ske är att 
teknikutvecklingen går framåt inom många av bioenergisystemets delar. Förgasning behöver 
bli en kommersiell teknik, men ett hinder som kan ses i detta är att det finns delade meningar 
angående tekniken då vissa är mycket positiva till det, medan andra är mer negativa och ser 
det som en fara ur miljösynpunkt. Ett annat hinder är att förtroendet för politikerna hos 
lantbrukarna är lågt. De upplever att de många gånger lovar saker som de inte håller eller 
följer upp. Detta innebär svårigheter för politikerna om de vill förankra och driva 
utvecklingen av bioenergisystem. Avfallsförbränningen som sker ses också som ett hinder och 
något som påverkat förtroendet från lantbrukarna, kanske framför allt för värmeverken. Det 
finns brister i hur man informerat och vilken typ av information som gått ut till allmänheten. 
Vissa menar att vi inte bränner avfall bara för att det är billigt, utan för att vi måste göra något 
av soporna och att bränna dem är ett bra alternativ ur en hållbarhetssynpunkt. 

Den finns även hinder identifierade som rör den ekologiska hållbarheten av bioenergisystem. 
Vi kan se att många menar att uttag av grödor och råvaror måste ske på ett hållbart sätt. Att 
lägga tillbaka tillräckligt mycket halm så att marken inte utarmas och hur man tar ut grot så att 
marken inte skadas är viktiga aspekter som lyfts fram. Det finns olika syn på vilken 
energigröda som är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket ses som ett hinder. Salixen lyfts av 
många fram som en bra gröda med många bra egenskaper för miljön och den biologiska 
mångfalden, samtidigt som andra ser den som en gröda som förstör dräneringen. För att 
hindra utarmandet av marken lyfts vallgrödor som en lösning, vilka kan användas för energi. 

Ett annat hinder ur ekologiskt hållbarhetsperspektiv som lyfts fram i intervjuerna är 
transporter och avstånd som man menar kommer att orsaka utsläpp. Uttaget av stubbar och 
grot sker många gånger en bit ifrån där behovet finns menar vissa, alltså är det viktigt med 
lokalt produktion och att placeringen av en omvandlingsanläggning ske strategiskt. 
Volymerna av energigrödorna är också viktiga att beakta, tillexempel att halm är en gröda 
som det behövs stora volymer av för att få ut energi, vilket kommer kräva många transporter.   

9.4 Realiserbar bioenergipotential  
Med utgångspunkt i de två scenarierna som gjordes i början av studien, kan det konstateras att 
den realiserbara potentialen för bioenergisystemet i Björklinge inte är lika stor som den 
beräknade bioenergipotentialen då flera hinder för realiseringen kan identifieras. Först och 
främst har det framkommit åsikter att stubbar inte är ett särskilt bra bränsle, vilket gör att 
denna potential mest troligt inte är lika stor som i scenarierna.  Respondenterna anser att det 
finns mest potential i groten och att de skulle kunna ta ut betydligt mer än de gör idag. I 
scenarierna används även groten från gallring, detta är inget som görs idag.  
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Vid uttag av halm finns en viss potential, men troligtvis är den inte lika stor som den 
beräknade eftersom det finns delade meningar kring vad halmen ska användas till och det 
verkar vara otydligheter i om halmen ska ligga kvar på åkern eller inte. Det framkommer att 
de flesta skulle kunna tänka sig att sälja sin halm för energiändamål, men menar även att de 
hört att man ska låta så mycket av halmen som möjligt att ligga kvar.   

När det gäller omställning från mark i träda samt omställning av en viss andel av spannmålet 
till energigrödor, kan 30 % anses vara ganska mycket, vilket kanske inte är möjligt med 
dagens förutsättningar. Lantbrukare har ett intresse av odla för energiändamål om det finns en 
marknad, men det verkar inte finnas en tydlig väg att gå i vilken gröda som ska satsas på, 
vilket skapar problem. Rörflen är något som ingen har ställt sig positiva till samt att det råder 
delade meningar angående salixen vilket gör att scenariona med omställning av 30 % av 
spannmålsodlingar för salix och rörflen skulle vara svåra att uppnå i dagsläget.  Dock är en 
allmän uppfattning att det vore bra med någon typ av växelgröda för att förbättra strukturen i 
jorden, vilket kan ses som en möjlighet för bioenergigrödor då många av dem är av 
vallgrödakaraktär. Här skulle dock krävas mer information till lantbrukarna och tydligare 
riktlinjer och önskemål från de som efterfrågar grödan. 

Sågverket använder sig idag av bark i sin värmepanna. Denna potential går inte att utöka, utan 
de utnyttjar redan det som är möjligt att använda. När det gäller restprodukter som spån och 
flis ingår dessa redan i komplexa affärsnätverk som gör det svårt att öka denna potential till 
den beräknade.  

9.5 Överbyggande av hinder med hjälp av tidigare fallstudier  
Trots de hinder som tagits upp i tidigare avsnitt, finns det även en hel del drivkrafter som kan 
användas för att arbeta med att överbygga dessa hinder. I området finns en allmänt positivt 
inställning till bioenergi och biogas vilket är en bra förutsättning. Det finns även ett sågverk 
och ett närvärmenätföretag som båda är vill expandera och eventuellt vara del i en större 
satsning. Genom att titta på de tidigare fallstudierna som togs upp i kapitel 5 presenteras i 
detta avsnitt rekommendationer för hur några av de hinder som framkommit i resultatet kan 
överbyggas.  

I kapitel 5 beskrivs fyra fallstudier där biomassa lyckats implementeras i energisystemet. 
Jühnde, ett pilotprojekt som lyckats inspirera över 100 andra byar runt om i Tyskland samt de 
svenska fallen Enköping och Växjö och företaget Farmarenergi. Hur man arbetat i dessa 
projekt kan användas för att ta lärdom för utveckling av det biogassystem som beskrivs i 
Energiutredningen 2050.  Det är dock bra att ha i åtanke att Tyskland har andra politiska 
incitament och riktlinjer än Sverige, vilket kan påverka förutsättningarna.  

Vi har sett hur politiska åtaganden och krafttag är något som behövs för att lyckas med en 
implementering av bioenergisystem. Det finns en oro att världens ökade användning av 
naturgas kommer slå mot biogasmarknaden, men med rätt politik kan Sverige påverka detta 
genom att visa på fördelarna med biogas och de möjligheter som finns för att använda biogas 
och naturgas i samma nät. Att se de lokala fördelarna i ett större perspektiv och lyfta fram 
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dem politiskt är något som identifierats i fallstudierna Växjö, Jühnde och Enköping. Där 
kunde man se att satsningarna gav bra marknadsföring, lockade turister och inspirerade till 
andra liknande satsningar. 

Från intervjuerna har det framkommit att ett av de största hindren för ett biogassystem i 
Björklinge är att det i dagsläget inte är ekonomiska lönsamt med uttag av biomassa från 
skogs-och jordbruket. Detta är något som måste överbyggas och är den första förutsättningen 
för att denna satsning ska kunna genomföras. I Jühnde och i Enköping satsades mycket på att 
öka lönsamhet för lantbrukarna. I Jühnde arbetades det med att lantbrukarna skulle få ett fast 
pris för sin skörd som motsvarade priset för höstskörden. Detta skulle även kunna 
implementeras i Uppsala kommun, men resultatet av intervjuerna har visat på ett svagt 
intresse för politiska bidragsmedel hos lantbrukare. I Enköping arbetades det mycket med att 
påvisa kortsiktiga ekonomiska incitament samt långsiktiga åtaganden för att övertyga 
lantbrukare om att börja odla. Detta är idag svårt att genomföra, eftersom marknaden för 
biobränslen de senaste åren har varit svag och det skulle krävas politiska incitament på en 
nationell nivå för att ändra på detta. Från flera intervjuer framkommer att det finns en 
förhoppning om att avfallsförbränningen bara är en övergångsperiod och att marknaden för 
biobränslen kommer att växa.   

Ett av problemen för Uppsala kommun är att det inte finns ett kommunalt energibolag, vilket 
kunde ha underlättat denna typ av nysatsning, då icke-kommunala aktörer ofta vill ha 
snabbare avkastning än offentliga.  I Jühnde skapades ett lokalt energiföretag där även 
lantbrukarna fick chansen att vara en del av företaget, något som ledde till ett ökat förtroende 
och minskade avstånd mellan energibolag och lantbrukare. Eftersom det inte finns något 
kommunalt energibolag i Uppsala, skulle ett alternativ kunna vara att involvera lantbrukarna i 
ett framtida bolag. Detta kan man även se var en framgångsfaktor för Farmaenergi, där 
lantbrukarna gick ihop och startade ett eget energibolag. I alla fallstudier har det tagits upp att 
det är viktigt att involvera lantbrukare och skogsbrukare på ett tidigt stadie eftersom det är 
viktigt med ett förtroende och en bra relation mellan energibolag och skog-och lantbrukare för 
att de ska vilja vara med i satsningen. I Enköping arbetade mycket med att bygga upp ett 
förtroende, de senaste åren har dock ENA Energi övergått till att elda med returträ istället för 
biomassa från jordbruket, vilket har lett till att många lantbrukare tappat förtroendet för 
energibolaget, då de inte längre vill köpa deras salix. Detta har framkommit i intervjuerna och 
visat sig även gälla för lantbrukarna i området kring Björklinge, då vissa har sålt salix till 
Enköping. Detta förtroende är något som kommer att behövas byggas upp på nytt bland 
lantbrukarna och skogsbrukarna i Björklingeområdet för att kunna genomföra satsningen. Det 
är viktigt att de som efterfrågar råvaror har en förståelse för lant- och skogsbrukarnas 
ekonomi. Från resultatet visar det sig att lantbrukare och skogsbrukare känner att de inte har 
makt jämfört med de stora aktörerna som exempelvis energibolag, och ofta känner sig 
förbisedda och överkörda och att de har svårt att göra sin röst hörd. Att alla får vara delaktiga 
i planeringen och projektet har visat sig vara en av framgångsfaktorerna för att lyckas med en 
implementering av bioenergisystemet. Genom att involvera dem i energibolagen skulle de 
kunna få möjlighet att påverka på ett annat sätt och öka sitt förtroende och sin delaktighet. Här 
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ser vi hur biobränsleföretaget i denna studie redan idag arbetar med öppen redovisning för att 
involvera lantbrukarna och skogsägarna mer och skapa en förståelse för alla led i processen 
för alla berörda aktörer. Detta är något som alltså kan och bör byggas vidare på. 

Jühnde var ett pilotprojekt där universitetet spelade en viktig roll. Samarbetet med universitet 
var även viktigt i fallstudierna från Enköping och Växjö. Att starta ett pilotprojekt 
tillsammans med universitetet skulle kunna leda till fördelar som medial uppmärksamhet och 
möjlighet till bidrag och finansiering.  Uppsala kommun skulle kunna ha fördelar eftersom det 
är en stor studentstad med framstående universitet och har en nära anknytning till universitet. 
Att involvera universitet ger även en neutral utgångspunkt som kan bidra till ett ökat 
förtroende från de involverade i projektet. I Enköping arbetades mycket med 
kunskapsutveckling för lokala aktörer. Detta är något som skulle kunna vara aktuellt att även 
tillämpa i Uppsala kommun då det råder mycket delade meningar bland aktörerna om vilka 
grödor som är bra att använda sig av samt hur skörd och odling sker på ett hållbart sätt. Om 
ett lokalt politiskt mål sätts, kan man sedan med hjälp av universitet och kunniga inom 
området arbeta med att informera lantbrukare och skogsbrukare för att uppnå en gemensam 
inställning och målsättning för bioenergiresurserna. Det som kan tydas från resultatet är att 
politiska program kan ha stor påverkan på vad som odlas, då anledningen till att alla de 
lantbrukare som ingick i studien började odla energigrödor på grund av Omställning 90.   

Dessa fallstudier visar även att det är viktigt med aktörsnätverk, som med fördel är av en 
privat-offentlig karaktär. Det är bra att involvera lantbrukare, teknologi, forskning och 
kommun i ett och samma nätverk. Genom att samarbeta ökar möjligheten att utveckla teknik 
som är anpassad efter det som efterfrågas och det som är bäst för alla parter. Från studierna 
kan man se att det idag finns ett behov av en teknikutveckling, något som borde ske i 
samarbete med producenter och skogs- och lantbrukare för att få bästa möjliga resultat för 
båda. Liknande aktörsnätverk som Bioenergigruppen i Växjö, bör även skapas i Uppsala 
kommun för att främja lokal bioenergi i området och för att utveckla dessa typer av 
samarbeten mellan flera typer av aktörer. Aktören som har ansvar för omvandlingen bör även 
se till att ha kontakt med lantbrukare och skogsägare för att få en leveranssäkerhet av bränsle 
samt för att ha en bra relation med aktörerna och för att kunna bygga upp ett förtroende från 
deras sida.   

Något som även identifierats i intervjuresultatet är aktörernas relation och storlek till 
varandra. Att några av de små lantbrukarna kände sig förbisedda och att stora markägare och 
energibolag automatiskt får mer makt att påverka inställningen till energigrödor kan lyftas 
fram som exempel. Vidare lyfts antalet aktörer inom till exempel salixavverkning upp som ett 
hinder. I enlighet med ANT-teorin är det viktigt att kartlägga aktörernas framtidsvisioner och 
hur deras inflytande ser ut i förhållande till deras maktposition för att kunna påverka 
systemets utvecklingsmöjligheter. 

För Uppsalas framtida bioenergisystem är det viktigt att tänka på att politiker i kommunen 
kan visa vägen genom att sätta upp långsiktiga mål, för att sedan uppmuntra lokala företag 
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och enskilda invånare att se möjligheten för omställningen. Det är viktigt att man i ett tidigt 
stadie involverar invånare. Det är viktigt att satsa på social implementering och högt 
deltagande redan i planeringsprocessen, inte bara bland lantbrukare och skogsbrukare utan 
även när det gäller invånare. Detta för att övervinna hindren identifierade i samband med en 
eventuell utbyggnad och anslutning till närvärmenätet.  

I exemplet Jühnde finns några frågor som bör tas upp innan man genomför en satsning på 
bioenergisystem. Av dessa frågor kan vi genom kapitel 7 se att området idag skulle ha 
potential för tillräckligt med biomassa för att stödja en produktion samt att det finns stora 
värmesänkor (sågverket som behöver värme för att torka sitt virke). Men då sågverket redan 
har en egen värmeproduktion är det inget som ställer till ett problem utan snarare är en fördel, 
eftersom de producerar mer värme än de behöver. De frågor som återstår att titta på mer i 
detalj är om det finns intresse från invånarna att ansluta sig till ett värmenät, samt om det ska 
göras några infrastrukturprojekt i samhället de kommande åren som skulle kunna kombineras 
på ett bra sätt.  Det är även viktigt att titta på hur det kan bli mer lönsamt för lantbrukare och 
skogsbrukare att ta tillvara på potentialen som finns i området och arbeta mer för information 
och samverkan kring detta. 

När det gäller hinder rörande tekniken, finns idag vissa tekniska svårigheter kring termisk 
förgasning eftersom det ännu inte är en kommersiell gångbar teknik. Vad som framkommit 
från tidigare forskning, är ett bra sätt för att kommersialisera ny teknik att bygga upp 
demonstrationsanläggningar. Detta för att bygga upp ett förtroende för tekniken och för att 
sprida kunskap och erfarenheter. Det är då viktigt att regionala aktörer, så som exempelvis 
kommunen tar ett stort ansvar då de första anläggningarna inte kommer bli kommersiella av 
sig själva. Därför är det viktigt att Uppsala kommun tar ansvar för detta för att visionen ska 
kunna realiseras. Ett förslag skulle vara att installera småskaliga demonstrationsanläggningar 
för att snabbare uppnå teknikmognad eftersom det är enklare att arbeta med småskaliga 
anläggningar än storskaliga. Småskaliga anläggningar skulle kunna leda till att utbyggnaden 
av standardiserade modeller blir vanligare och kan bidra till en minskad investeringskostnad. 
Genom att anlägga en småskalig demonstrationsanläggning skulle det vara lättare för 
kommunen att säkra upp råvarutillförseln och starta upp en organisering kring logistiken till 
och från omvandlingsanläggningen.  

10. Slutsats 
Potentialen för biogasproduktion med råvaror från skog och jordbruk är stor i 
Björklingenoden. Utan en större omställning (Scenario 1) av jordbruket finns en stor potential 
vilket tyder på att den största potentialen finns inom skogsbruket. Energipotentialen för 
scenario 1 beräknas till 490.5 GWh och vid termisk förgasning ger detta 123 GWh värme och 
304 GWh gas. En större omställning (Scenario 2) av jordbruksmarken och användning av 
skogens restprodukter ger en ännu större potential vilket är önskvärt i och med visionen om 
ett gemensamt integrerat energisystem där lokalt producerad biogas nyttjas och fördelas över 
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hela kommunen. Energipotentialen för scenario 2 beräknas till 705.2 GWh och vid termisk 
förgasning ger detta 176 GWh värme och 458 GWh gas. Både Scenario 1 och 2 skulle täcka 
värmebehovet i Björklinge samt att en stor mängd biogas skulle kunna produceras. Det bör 
även nämnas att i Scenario 2 är den beräknade värmeproduktionen större än behovet vilket 
betyder att det möjligtvis skulle behövas lösningar för att ta tillvara på överskottsvärmen så att 
den inte behöver kylas bort och på så sätt gör systemet mindre effektivt.  

Dock är hela den beräknade potentialen inte realiserbar. Ett antal hinder för dessa scenarier 
och hur dessa ska överbryggas har identifierats och sammanfattas i dessa punkter: 

! Förtroende för politiker och energibolag är lågt. Detta kan ses inom flera olika 
delar av bioenergisystemet. Här bör politiker och energibolag bli mer insatta i 
lantbrukarnas och skogsbrukarnas ekonomiska situation och organisation. Att alla 
känner sig delaktiga och hörda är en förutsättning. 
 

! Kunskap och informationsutbyte är bristande. Otydlighet finns i vad som ska odlas 
och vad som är ekologiskt hållbart inom produktion och teknik. Här behövs bättre 
kunskaper hos alla aktörer för att skapa en gemensam riktning för utvecklingen i 
området. Forskare och universitet bör involveras.  
 

! Lönsamheten är låg och marknaden är svag. Marknaden är komplex och beror av 
många olika faktorer. Här krävs mer långsiktiga politiska riktlinjer på en lokal såväl 
som global nivå. Politiska styrmedel har visat sig ge resultat för utvecklingen av 
bioenergisystem. 
 

! Avsaknaden av samarbete och nätverk mellan aktörer. Antalet aktörer bör öka och 
samarbetet mellan dessa utvecklas. Olika aktörer har olika stort inflytande på hur 
utvecklingen ser ut och är något som bör has i åtanke. Här bör nätverk som involverar 
alla delar av bioenergisystemet samt aktörer, från enskilda lantbrukare, offentlig 
sektor, universitet och privata företag, utvecklas.  
     

! Teknikutveckling behövs. Teknikutveckling behövs inom bioenergisystemets 
samtliga delar, råvaror, tillförselsystem, omvandling och efterfrågan. 
Teknikutvecklingen måste ske i samarbete mellan produktion och efterfrågan för att 
kunna anpassas efter allas behov. Vem som ska ansvara och driva en sådan 
teknikutveckling är en viktig fråga.  
 

Övergripande är att det behövs långsiktighet inom alla dessa områden. Detta är något som 
idag många gånger saknas och är något som lyfts upp i samtliga intervjuer i denna studie. Idag 
finns ett stort intresse för bioenergi och hållbarhetsfrågor bland respondenterna vilket skapar 
en bra utgångspunkt och kan ses som drivkrafter för att kunna realisera visionen för scenariot 
”Bortom det konventionella”.  
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Bilaga A 
I denna bilaga presenteras detaljerade beräkningar för scenario 1 och 2 som beskrivs i kapitel 
7. 

Scenario 1 

Halm från dagens spannmålsodling 

Den mängd halm från spannmålsodlingarna i området som kan gå till energiproduktion är 
beroende av hur mycket halm som kan bärgas samt hur mycket halm som måste användas för 
djurhållning i området.  

Områdets olika odlingar i hektar presenteras i tabell A1. Här anges också normskörden i 
Uppsala län för respektive gröda samt halm:kärnekvoten, baserat på data från Nilsson och 
Bernesson 2009. 

Tabell A1. Hektar och normskörd för spannmål i området 

Spannmål Hektar 
åkermark 

Normskörd i 
Uppsala län 20142 

Halm:kärnekvot 

Havre 1107 ha 3731 kg/ha 0.52 
Vårkorn 6680 ha 4289 kg/ha 0.37 
Vårraps 1668 ha 1885 kg/ha 0.94 
Vårvete 1712 ha 4052 kg/ha 0.66 
Höstvete 891 ha 5571 kg/ha 0.60 

 

Nettohalmmängden för respektive gröda beräknas sedan enligt följande: 

 
Hektar åkermark x Normskörd x Halm:Kärnekvot 
 

 

Nettohalmmängden för respektive gröda presenteras i tabell A2 nedan. Mängden bärgningsbar 
halm beräknas vara 70 % av nettohalmsskörden (Börjesson, 2007) 

 

 

 

                                                
 
2  Källa: Jordbruksverket (2014) 



 
 
 

81 

Tabell A2. Bärgningsbar halm per spannmålsodling 

Spannmål  Nettohalmmängd  Bärgningsbar halm  

Havre 2147.7 ton 1503.4 ton 
Vårkorn 10600.7 ton 7420.5 ton 
Vårraps 2955.5 ton 2068.9 ton 
Vårvete 4578.4 ton 3204.9 ton 
Höstvete 2978.3 ton 2084.8 ton 
Totalt  16282.5 ton 

 

En del av halmen går till djuruppfödning i området och måste därför räknas bort. 
Enligt Henriksson och Stridsberg (1992) är förbrukningen av halm per djurslag och år ungefär 
enligt tabell A3. 

 

Tabell A3. Halm för åtgång till djur 

Djur Halmåtgång per djur/år 
Kor 720 kg 
Kalvar 240 kg 
Får 360 kg 
Suggor 365 kg 
Slaktsvin 55 kg 
Hästar 720 kg 

 

Baserat på dessa förbrukningssiffror samt statistik hämtat från Jordbruksverket 
(Jordbruksverkets statistikdatabas, 2013) över antalet husdjur i Uppsala kommun kan 
halmåtgången för djuren inom Björklingeområdet beräknas. För antalet husdjur i området har 
ett antagande gjorts om att djuren är fördelade ungefär jämt över kommunen, vilket innebär 
att en fjärdedel av djuren i kommunen skulle tillhöra området kring noden i Björklinge, då det 
ska finnas fyra energinoder i Uppsala kommun. Detta är ett grovt antagande men medför en 
uppskattning av halmtillgången. Alltså antas antalet djur vid Björklinge noden till en fjärdedel 
av de djur som finns Uppsala kommun. Se tabell A4. 
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Tabell A4. Halmåtgång för djur i Björklinge 

Djur Antal i kommunen Antal i Björklingenod Halmåtgång  
Kor 9834 2459 1771 ton/år 
Kalvar 4251 1063 255 ton/år 
Slaktsvin 1710 428 23,5 ton/år 
Sugga 1128 282 103 ton/år 
Hästar 1615 404 291 ton/år 
Får 9396 2349 845 ton/år 
Totalt   3289 ton/år   

 

Utifrån detta beräknas totala bärgningsbara halmen och energipotentialen till följande 65.0 
GWh/år. Se tabell A5. 

Tabell A5. Energipotential för den bärgningsbara halmen 

Bärgningsbar 
halm 

Halmåtgång 
till djur 

Halm för 
energiproduktion 

Värmevärde 
för halm 

Energipotential 

16 282.5 ton/år 3289 ton/år 12994 ton/år 5 MWh/tonTS 65.0 GWh/år 

 

Grot & stubbar från dagens skogsavverkning 

Den totala skogsarealen i Björklingenoden är 36000 hektar baserat på geografisk data från 
SLU geodatabas. 

Produktiv skogsmark i kommunen beräknades utifrån uppgifter från riksskogstaxeringen 
(Mailkontakt med Bertil Westerlund + Per Nilsson på riksskogstaxeringen). Två olika siffror 
angavs för produktiv skogsmark i kommunen, och utifrån detta beräknades ett medelvärde. 

(148000 ha + 138000 ha)/2 = 143 000 ha produktiv skogsmark i kommunen. 

Den totala skogsarealen i kommunen är 157 000 ha och utifrån detta beräknas en procentuell 
andel produktiv skog i kommunen. Med hjälp av denna siffra beräknades sedan hur mycket av 
Björklingenodens skog som är produktiv. 

143000 ha/157000 ha = 0.91 

0,91 x 36000 ha = 32760 ha produktiv skogsmark i Björklingenoden. 

Den teoretiska avverkningsmängden beräknades sedan enligt följande (Lundberg, 2011): 

 
Produktiv skogsmark (ha) x Tillväxt (m3sk/år och hektar produktiv skogsmark) 
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Den årliga tillväxten av skog i kommunen baseras på uppgifter från riksskogstaxeringen och 
uppgår till 6.2 m3sk/ha. 

32760 ha x 6.2 m3sk/ha = 203112 m3sk = teoretisk avverkningsmängd 

Potentialen för grot och stubbar beräknas sedan enligt 

 
Teoretisk avverkningsmängd (m3sk/år) x procentsats för uttag av grot eller 
Stubbar x Värmevärde (MWh/m3sk) 

 

Procentsats för uttag av av grot och stubbar är 23.2 procent/m3sk respektive 27 procent/m3sk. 
Denna procentsats är baserat på ett ekologiskt hållbart uttag.  

Värmevärdet antas vara 2.2 MWh/m3sk respektive 2.1 MWh/m3sk baserat på tidigare liknande 
studier.  

Det potentiella energiuttaget av grot beräknas till 70.7748 GWh 

(203112 m3sk x 0,232 x 2.2 MWh/m3sk = 104 GWh) 

Det potentiella energiuttaget av stubbar beräknas till 78.62326 GWh 

(203112 m3sk x 0,27 x 2.1 MWh/m3sk = 115 GWh) 

" totalt 219 GWh/år 

Befintlig salixodling 

Salixodling ger 8 ton TS/hektar per år 

→  Salixodling på 186 hektar ger 1488 tonTS salix 

Salix värmevärde 4.4 MWh/tonTS ger en total potential på 6.5 GWh 

 

Scenario 2 

 
Odling av mark i träda  

(50% salix och 50% rörflen) 
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I björklingenoden finns idag 2199 hektar mark i träda. På denna mark kommer 1100 ha salix 
och 1100 ha rörflen att odlas. 

Salixodling ger 8 ton TS/hektar per år. 

→  Salixodling på 1100 hektar ger 8796 tonTS salix 

Salix värmevärde 4.4 MWh/tonTS ger en total potential på 38.70 GWh 

Rörflensodling ger 7 ton TS/hektar per år. 

→  Rörflensodling på 1100 hektar ger 7696.5 tonTS rörflen 

Rörflen värmevärde 4.9 MWh/tonTS ger en total potential på 37.71 GWh 

 

Ökad odling energigrödor på 30 % av dagens spannmålsareal 

Då dagens spannmålsareal minskar med 30 % kommer det finnas mindre mängd halm som 
kan gå till energiproduktion. Mängden bärgningsbar halm som finns på den areal som finns 
kvar för spannmålsodling (70 % av dagens mark för spannmålsodling) kan ses i tabell A6. 

 

Tabell A6. Bärgningsbar halm med en minskad odling av dagens spannmål. 

Spannmål i 
Björklingenoden 

Mark för 
spannmål (dagens 
areal) 

Mark för spannmål (år 
2050, 70 % av dagens 
areal) 

Bärgningsbar 
halm (ton) 

Havre 1107 ha 774.5 ha 1052.4 
Vårkorn 6680 ha 4676 ha 5194.4 
Vårraps 1668 ha 1167.6 ha 1448,2 
Vårvete 1712 ha 1198.4 ha 2243.4 
Höstvete 891 ha 623.7 ha 1459.36 
Totalt   11397.8  
 

Antagandet om minskad djurhållning på 10 % gör att mängden halm som går åt till 
djurhållning minskar. Den totala energipotentialen för halm i detta scenario uppgår till 42.2 
GWh/år. Se tabell A7.   

Tabell A7. Energipotential för halm med 30 % av energigrödor på dagens spannmålsodling 

Bärgningsbar 
halm 

Halmåtgång 
till 90% av 
dagens djur 

Halm för 
energiproduktion 

Värmevärde 
för halm 

Energipotential 

11397.8 ton/år 2960 ton/år 8437.8 ton/år 5 MWh/tonTS 42.2 GWh/år 
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På 30 % av nuvarande areal för spannmålsodling odlas Salix och Rörflen. Total area för 
spannmålsproduktion idag är 12058 hektar. Omställning av 30 % av denna areal → 3 617.4 
hektar tillgängligt för energigrödor. 

1 808.7 hektar salix → 14 469.6 tonTS → 63 666.2 MWh = 63.7 GWh/år 

1 808.7 hektar rörflen → 12660.9 tonTS → 62 038.4 MWh = 62.0 GWh/år  

 
 

 


