
 

Bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (STOA) 
Europaparlamentets utredningstjänst 
Europaparlamentet 
PE 527.377 – Översikt nr 2014-04 – April 2014   

 

 

Metanol: ett framtida transportbränsle baserat på 
vätgas och koldioxid? 

Sammanställning av alternativ 
 

Denna sammanställning avser STOA-projektet ”Metanol: ett framtida transportbränsle baserat på 

vätgas och koldioxid?” Inom projektets ram diskuteras de tekniska, miljömässiga och ekonomiska 

hindren för att framställa metanol av koldioxid samt olika användningsområden för metanol i samband 

med biltransport i Europa. Kostnader och fördelar utvärderas ur ett livscykelperspektiv för att jämföra 

olika råvaror för metanolframställning och redovisa de tänkbara fördelarna med metanol som 

framställs av koldioxid i samband med övergången till en mer diversifierad bränslemix inom 

transportsektorn. Fördelar i form av ett minskat beroende av konventionella fossila bränslen och lägre 

risk för försörjningstryggheten kan skönjas på medellång och lång sikt. Det står emellertid klart att 

betydande, långsiktiga forskningsinsatser krävs för att omvandla koldioxid till ett effektivt och 

konkurrenskraftigt råmaterial som skulle vara attraktivt för såväl transportsektorn som andra 

branscher. Konkurrenskraften för metanol framställd ur koldioxid kommer till stor del att vara 

beroende av hur effektivt den framtida politiken kan ta itu med följande kritiska frågor och drivkrafter:  

 I vilken mån transportpolitiken prioriterar miljööverväganden, i första hand sänkning av 

koldioxidnivåerna, och frågor som rör försörjningstrygghet. 

 Osäkerheten om den framtida tekniska utvecklingen inom transportsektorn och behovet av att 

undvika bortkastade investeringar på medellång och lång sikt. 

 Behovet av att sänka kostnaderna för avskiljning av koldioxid och stimulera användningen av 

sådan koldioxid, bland annat för metanolframställning. 

 Möjligheterna att kraftigt öka konkurrenskraften för metanoldrivna bränsleceller inom ramen 

för en fri marknad. 

 Möjligheten att främja ett brett urval lösningar för olika typer av transportflottor med 

beaktande av att sannolikheten för konkurrens om bränslet mellan de olika transportsektorerna 

är betydande. 

Fyra politiska alternativ redovisas nedan. De återspeglar lika många olika strategier för att balansera 

reglerna för den fria marknaden med ambitionen att stödja och främja utvecklingen av en 

koldioxidbaserad metanolsektor. 

Alternativ 1 – En marknadsdriven strategi     

Alternativet att skapa likartade förutsättningar för samtliga tekniska lösningar – något som föreslås av 

dem som ligger bakom Open Fuel Standard Act i Förenta staterna – är tilltalande eftersom det för 

tillfället inte finns någon klar bild av vilka alternativa bränslen och motortyper som i framtiden 

kommer att dominera marknaden. Ett sådant alternativ skulle dessutom tvinga bilindustrin att lansera 

ett betydande antal fordon på marknaden som drivs med bland annat naturgas, vätgas, biodiesel eller 

metanol samt fordon som drivs med flexbränslen och laddningsbara, eldrivna fordon. Förespråkarna 

menar att denna lagstiftning skulle innebära att beslutet om typen av bil och bränsle överlåts på 

slutkunden. De amerikanska metanolproducenterna stöder initiativet, men vissa brister i samband med 
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detta politiska alternativ bör beaktas. Såväl vätgas som metanol som framställts av koldioxid är 

fortfarande långt ifrån konkurrenskraftiga bränslen, och kommer således knappast att ta mer 

betydande marknadsandelar under de kommande decennierna om det inte sker en kraftig ökning av 

priserna på bensin och vanlig diesel. Öppna standarder skulle kunna skärpa konflikten mellan 

livsmedel och bränsle i samband med användningen av första generationens biobränslen, dvs. 

biogrödor, och konkurrensen om mark- och vattenresurser.  

En annan viktig fråga för denna strategi är att se till att kunderna är väl medvetna om för- och 

nackdelarna med olika bränslen i fråga om prestanda (km/l) och miljöeffekter, bland annat 

koldioxidutsläpp, så att de kan göra genomtänkta val. Detta får betydande konsekvenser för 

beslutsfattandet, eftersom det ännu inte finns något siffermässigt underlag för att jämföra olika 

bränslens och bilars prestanda. Till och med de värden som biltillverkarna uppger för 

koldioxidutsläppen från bilar och bränslen som redan finns på marknaden har flera gånger ifrågasatts 

(ICCT 2012). Tillgången till rätt siffror påverkar direkt konsumenternas inköp och kalkyler, eftersom 

nivån på koldioxidutsläppen ofta används av myndigheterna för att fastställa fordonsskattens storlek. 

Alternativ 2 – Lagstiftningsinitiativ för avskiljning och användning av koldioxid (CCU) 

Om EU skulle välja att införa tydliga regler för konkurrensen mellan olika typer av bränsle- och 

fordonsteknik som bygger på en heltäckande och jämförbar livscykelanalys av typen ”från källa till 

hjul” och som tar hänsyn till försörjningstryggheten, skulle det främja koldioxidåtervinning. Det skulle 

också innebära att man bejakar tanken på koldioxid som ett viktigt framtida råmaterial och inrättandet 

av en stark industri för avskiljning och användning av koldioxid, liknande den kinesiska strategin, när 

väl kostnaderna för avskiljning av koldioxid kan pressas ned till en konkurrenskraftig nivå (som 

beräknas vara cirka 20 euro/ton avskild koldioxid) och när väl miljö- och energibalansen för 

metanolframställning ur koldioxid har förbättrats kraftigt. 

Fördelarna med denna strategi ligger i möjligheten att undersöka ytterligare potentiella marknader för 

avskild koldioxid, inte bara vägtransporter, och i den möjlighet att bli marknadsledande som det ger 

den europeiska tekniken. Riskerna i samband med strategin är behovet av långvariga investeringar i 

forskning och utveckling, i första hand för att identifiera och utvärdera nya alternativ för att utvinna ett 

mervärde ur koldioxid, och osäkerheten i samband med tiden till marknaden för konkurrenskraftiga 

produkter framställda av koldioxid.  

Alternativ 3 – Metanolöar 

Under mycket speciella förhållanden, såsom på Island med dess mycket låga elpriser, kan metanol 

framställd av koldioxid redan konkurrera med bensin. Man kan också ta vara på andra viktiga 

möjligheter för att sänka kostnaden för framställning av metanol ur koldioxid, till exempel använda 

överskottsel från vindkraftverk som inte kan evakueras till nätet eller att utnyttja solenergi som 

genereras i isolerade men solrika regioner för att framställa vätgas och metanol. Det korta avståndet 

mellan koldioxidutsläppens källa och anläggningarna för framställning av vätgas och metanol kan 

dessutom bidra till att undvika de höga kostnaderna för att transportera båda typerna av gas. Detta 

belyser slutligen intressanta möjligheter att skapa cirkulär ekonomi och industriell symbios, vilket 

skulle kunna undersökas i storskaliga demonstrationsanläggningar. 

Denna strategi bygger till stor del på en systematisk undersökning av marknadsnischer för metanol, 

inklusive ”premiumapplikationer” såsom fordon som används inom försvaret eller för att driva 

kommersiella fartyg, men också utanför transportsektorn inom konsumentelektronik och olje- och 

gasindustrin. 

Detta politiska alternativ skulle därför kombinera smart teknik för att sänka kostnaden för metanol 

framställd av koldioxid med stödet för marknadsinnovation som kräver användning av metanoldrivna 
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bränsleceller så att en växande efterfrågan med ökat utbud. Fördelarna med en sådan strategi är de 

begränsade behoven av initiala investeringar och ett större oberoende av utvecklingen inom 

transportsektorn, vilket skulle göra det möjligt att överbrygga den tid som krävs för att sänka 

kostnaderna för metanol som framställs ur koldioxid och förbättra bränslecelltekniken. De politiska 

åtgärderna måste emellertid respektera reglerna för den fria marknaden och genomförandet kan därför 

bli komplicerat. 

Alternativ 4 – Scenariodrivna övergångsstrategier  

En bredare övergångsstrategi för att minska beroendet av oljeframställda produkter inom den 

europeiska transportsektorn kommer med nödvändighet att behöva ta hänsyn till samtliga typer av 

transportmodeller och bränslen samt mobilitetsbeteenden. Risken för ökad brist och ökat beroende 

inom hela den europeiska transportsektorn gör att man noggrant måste överväga alla potentiella 

alternativa primärmaterial, inklusive koldioxid som skiljts av från rökgaser. De vanligaste 

referensscenarierna utgår från att priserna på olja och kol kommer att fördubblas mellan 2010 och 2050 i 

reala termer, medan prisökningen på naturgas förväntas bli något lägre. 

Enligt Eurostat (2013) har vägtransportsektorns beroende av bensin för att täcka efterfrågan på energi 

totalt sett minskat sedan 1990, i första hand som en effekt av den senaste tidens kris. De största 

långsiktiga ökningarna av bränsleefterfrågan har kommit från dieseldrivna vägtransporter och 

lufttransporter. För de förra verkar DME (dimetyleter) vara en lämplig ersättning, medan 

lufttransportsektorn, som nu också omfattas av koldioxidminskningsmål, fortfarande noggrant 

överväger alternativa bränslen. Pionjärföretag såsom Clean Tech Aviation lanserar blandstrategier 

liknande dem som prövas inom vägtransportsektorn, som innefattar metanol från förnybara källor. 

Om flexifuelfordon skulle lyckas öka metanolanvändningen kraftigt inom privata transporter och 

därmed öka återanvändningen av större mängder koldioxid (i storleksordningen 100 miljoner ton) 

skulle det kunna hjälpa hela transportsektorn att möta en ökad bränsleefterfrågan och stigande priser. 

Men de positiva effekterna när det gäller försörjningstrygghet skulle bli ännu större om ytterligare 

mängder koldioxid på samma sätt kunde återvinnas inom andra sektorer (dieseldrivna vägfordon, 

sjöfart och eventuellt vissa luftfartyg). 

Detta politiska alternativ innebär i själva verket att man sätter ett pris på energitryggheten, vilket kan 

fastställas genom att utvärdera de direkta och indirekta makroekonomiska effekterna av stigande 

transportpriser i Europa. Högre bränslepriser ökar priset på alla typer av varor och det påverkar 

konkurrenskraften för exportinriktade företag, liksom sårbara regionala ekonomier och 

konsumentgrupper. 

Att sätta ett pris på en trygg energiförsörjning undanröjer emellertid inte behovet av att hitta 

effektivare konverteringsstrategier för alternativa bränslen, inklusive vätgas och metanol, eller att 

främja den lämpligaste användningen av alla typer av energikällor, inklusive återvunnen koldioxid, så 

att energipriserna förblir överkomliga för samtliga ekonomiska aktörer. 

I tabellen nedan sammanfattas de viktigaste för- och nackdelarna med de fyra politiska alternativen. 
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POLITISKT 

ALTERNATIV 
FÖRDELAR RISKER 

MARKNADSDRIVET 

 

 Likvärdiga förutsättningar håller alla 

alternativ öppna. 
 Svag kortsiktig konkurrenskraft 

leder till snabbt misslyckande för 

koldioxidbaserade vätgas- och 

metanolmarknader. 

 Öppna bränslestandarder skulle 

kunna skärpa spänningen mellan 

livsmedel och energi från 

första generationens biobränslen. 

 Opålitliga eller ofullständiga 

livscykelanalytiska uppgifter 

hindrar ett välinformerat 

beslutsfattande.  

LAGSTIFTNING OM 

AVSKILJNING OCH 

ANVÄNDNING AV 

KOLDIOXID (CCU) 

 Koldioxidåtervinning uppmuntras. 

 Främjande av diversifiering av CCU 

och metanolmarknader och inrättande 

av en stark industri i EU. 

 Kräver stora och långsiktiga 

investeringar i FoU. 

 Osäkerhet om realistiska tider till 

marknaden. 

FOKUS PÅ 

NISCH-MARKNADER 
 Lägre kostnader med begränsade 

initiala investeringar. 

 Utnyttjande av tillgängliga 

möjligheter. 

 Eventuellt svårt att säkra fullständig 

respekt för marknadsregler. 

SCENARIODRIVEN 

ÖVERGÅNG 
 Ökad försörjningstrygghet på 

medellång och lång sikt. 
 Hot mot konkurrenskraften i sårbara 

sektorer och regioner på kort och 

medellång sikt. 
 

 

 
Baserat på en STOA-undersökning med samma titel, offentliggjord i april 2014 (PE 527.377). 
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