
Ett viktigt skäl för att köra på bioetanol är för att kraftigt minska 
utsläppen av fossil koldioxid och övriga växthusgaser – det största 
hotet mot jordens klimatsystem. Ett annat är att bensin och diesel 
är fossila bränslen som framställs av olja. Oljan är en ändlig resurs. 
För varje fat olja vi hittar konsumerar vi tre. Det håller inte i läng-
den.

Övriga hälsofarliga utsläpp som kväveoxider,  
partiklar och cancerogena kolväten reduceras också  
då man kör på bioetanol. 

För att beräkna klimatpåverkan är koldioxidens härkomst en 
avgörande faktor. I det avseendet skiljer man på ”dött” respektive 
”levande” kol. Båda är lagrad solenergi men det ”döda” kolet (till 
exempel olja och naturgas) har varit inlåst, eller fossilt bundet, 
under jordskorpan i 200 miljoner år. När det släpps ut i atmosfären 
igen får vi en obalans som påverkar klimatet. Biodrivmedel utvinns 
ur det ”levande” kolet som kommer från de växter som omger oss 
idag och som ingår i den naturliga kolcykeln och därför inte skapar 
någon obalans i klimatet. 

För närvarande krävs tätare serviceintervall för alla fordon som 
drivs på någon form av förnybart drivmedel. Arbete pågår för att 
förlänga intervallen så som man har förlängt serviceintervallen på 
fordon som drivs med fossila drivmedel under åren. 

Bränsleceller och hybrider är bra exempel på teknik som gör for-
don mer energieffektiva, men även dessa energieffektiva motorer 
behöver en energibärare och samma krav måste ställas på att även 
den energin blir alltmer förnybar. Bioetanol är en förnybar energi-
källa som enkelt kan ersätta bensin och diesel i hybridfordon och 
bränsleceller. 

Etanol är en alkohol som framställs genom jäsning av socker- och 
stärkelserika växter, exempelvis sockerrör och spannmål. Med mo-
dern teknik kan även cellulosa användas som råvara.

Varför bör bilar och lastbilar  
köras på bioetanol?

Om nu koldioxidutsläppen kan reduceras ge-
nom att använda bioetanol, är det inte risk att 
man ökar andra hälsofarliga utsläpp istället?

Orsakar inte etanolförbränning  
också koldioxidutsläpp?

Har etanolfordon samma  
serviceintervaller som bensin-  

och dieseldrivna fordon?

Är det inte bränsleceller och hybrider 
som är lösningen för framtiden?

ETANOL 

Frågor och svar om

Framtidens energiförsörjning är hotad. Oljeproduktionen 
kan redan nu ha nått sin slutgiltiga topp och det globala 
klimatet hotas. Världens länder är överens om att vi måste 
hitta alternativ till fossila energikällor.

Etanol är det äldsta, det överlägset största och det  
snabbast växande biodrivmedlet i världen. Etanol minskar 
utsläppen av växthusgaser avsevärt och är det enda alter-
nativ som volymmässigt har möjlighet att ersätta stora  
delar av dagens fossila drivmedel. 

Hur framställs bioetanol?

Frågorna kring etanolen och de andra biodrivmedlen är många.  
Som en av Europas ledande producent, importör och distributör av bioetanol svarar  

SEKAB på några av de vanligaste frågorna.



Tillverkningen globalt blir att alltmer bli inriktad på att ge så låga 
klimatavtryck som möjligt. Med hjälp av teknik för att utvinna eta-
nol från cellulosa kommer man även att använda fler typer av råvara 
såväl som att producera mer drivmedel på samma yta.

Cellulosan kommer främst från restprodukter inom skogsindu-
strin som grot (grenar och toppar) och gallringsvirke. Från odlade 
jordbruksarealer kommer vi att hämta cellulosa från överskottsma-
terial som stjälkar och blad. Hushållsavfall innehåller också stora 
mängder cellulosa och är en råvara som blir alltmer intressant för 
etanolproduktion.

Vi behöver göra både och. Med hjälp av avancerad forskning och 
teknologi kan vi behålla vårt årliga överskott av skogsråvara och 
dessutom öka det med cirka 30 procent. Ett sådant överskott ger 
oss goda förutsättningar för tillverkning av stora volymer förnybara 
bränslen i Sverige.

Förmodligen inte. Därför bör vi vid sidan av satsningen på biodriv-
medel satsa på kollektivtrafiken och skapa smartare trafiklösningar. 
Det viktigaste av allt är att ta fram betydligt mer energieffektiva 
fordon, till exempel hybrider som till stor del kan drivas på el.

Nej, det är inte sant. På 50 och 60-talet fanns det  
produktionsanläggningar i USA som hade väldigt dåligt  
energiutbyte. Sådana anläggningar finns inte idag.

Nej, det är inte sant. Idag tillverkas etanolen på kommersiella 
villkor, utan subventioner, vilket kräver god ekonomisk effektivitet 
i produktionsprocessen. Vid framtida storskalig etanolproduktion 
från cellulosa räknar svenska forskare med att uppnå en energieffek-
tivitet på 75-85 procent. Sådan hög effektivitet beror på att etanol 
endast är en av alla de produkter som tillverkas av cellulosa. Lignin 
är t.ex. en annan biprodukt i tillverkningsprocessen som bland an-
nat används i värmeverk. Man kan jämföra tillverkningsprocessen 
med ett oljeraffinaderi, där råoljan processas och sedan används till 
en mängd olika produkter.

Rent teoretiskt är det så. Men eftersom vi vet att oljan är en ändlig 
resurs kan vi inte ensidigt satsa all vår biomassa på ett område. Vi 
måste utveckla nya tekniker som till exempel gör det möjligt att an-
vända biomassa som grund till nya biodrivmedel. Sådan utveckling 
sker stegvis och tar lång tid. Därför måste vi börja redan nu för att i 
framtiden kunna erbjuda de bästa lösningarna.  

I Brasilien tillverkar man etanol av sockerrör. Sockerrörsodlingen 
sker flera hundra mil från regnskogen och har ingenting med hotet 
mot regnskogen att göra. Det är ett högst berättigat krav från kon-
sumenter och beslutsfattare att etanolen som levereras är kvalitets-
säkrad ur alla miljö- och klimataspekter samt ur social och etisk 
synvinkel. Därför har SEKAB drivit Initiativet Verifierat hållbar 
etanol som innebär att en rad kravspecifikationer, kriterier och reg-
ler måste vara uppfyllda vid etanolproduktionen i Brasilien.

Hur ser framtidens  
bioetanolproduktion ut?

Var ska den framtida  
cellulosan komma ifrån?

Finns det tillräckligt med biomassa i 
världen för att kunna producera den 

förnybara energi som vi behöver?

Är det inte bättre utnyttja svensk bio-
massa i oljeeldade värmeverk på konti-

nenten för att på så sätt minska koldiox-
idutsläppen på ett effektivare sätt? 

Vissa påstår att det är går åt mycket fossil 
energi för att framställa etanol – är det sant?

Sverige importerar en stor andel  
etanol från Brasilien. Skövlas det 

regnskog för att producera etanolen?

Är det inte bättre att göra virke och 
papper av skogen än etanol?

Är det sant att man måste tillföra  
mer energi vid produktionen av  

etanol än den energi man kan  
utvinna ur den färdiga etanolen?
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