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Sammanfattning 

Många företag och industrier arbetar idag ständigt med att utveckla mindre miljöbelastande 

sätt att arbeta på, det beror på hårdare lagar och regler än tidigare angående utsläpp till miljön. 

Företag inventerar mycket resurser på ny forskning och ta fram nya metoder, allt för att bidra 

till en hållbar utveckling. 

St1 är ett av de företagen som vill vara med i arbetet för en hållbar utveckling och främst av 

förnybara bränslen. St1 har utvecklat en ny metod för framställning av etanol utav restråvaror 

från livsmedelsindustrin. Det bildas även drank som är en biprodukt som man kör ut till 

lantbruk för att använda som djurfoder eller vid produktion av biogas. Metoden benämns som 

Etanolix och den nya anläggningen på St1 Refinery AB är den senaste som fått namnet 

Etanolix 2.0. 

Syftet med rapporten är att visa hur integrering kan göras med en ny anläggning tillsammas 

med en redan befintlig och hur man kan ta till vara på outnyttjade resurser. I rapporten 

beskrivs de olika hjälpsystem som är integrerade med Etanolix 2.0 som processvatten, 

kvävgas samt ånga och kondensat. Det beskrivs också hur första året med Etanolix 2.0 i drift 

har gått och vad som varit utmaningarna vid uppstarten. 

Slutsatsen vi kom fram till är att Etanolix metoden bidrar till en hållbar utveckling och steget 

närmare att skapa framtida förnybara bränslen. Projekt Etanolix 2.0 är fortfarande i 

uppstartningsfasen och behöver ytterligare utveckling innan optimal produktion av etanol kan 

ske. 

Nyckelord: St1 Refinery AB, hållbar utveckling, integrering, ny metod, Etanolix.
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1. Inledning 

St1 Refinery AB är ett av det mest energieffektiva oljeraffinaderierna i världen (St1 Refinery 

2016h). För att St1 Refinery AB skall kunna vara energieffektivast i branschen krävs att hela 

tiden sträva efter att optimera och effektivisera anläggningen. Det görs på olika sätt som 

exempelvis kontinuerlig underhållsarbete av de olika anläggningsdelarna för att minimera 

störningar i driften eller genom nya tekniker för att producera olika bränsletyper. 

Ett av de senaste projekten som St1 har arbetat med är en anläggning som producerar etanol 

och biprodukten drank, en flytande produkt som användas som råvara till djurfoder. Metoden 

kallas Etanolix och är helt unik då det är den enda i världen som producerar etanol av 

gammalt bröd, kakor och andra brödprodukter som kommer från livsmedelsbranschen. 

Metoden är skapat för att bidra till en hållbar utveckling (St1 Refinery AB 2014). 

St1 Refinery AB har en ny anläggning, Etanolix 2.0 som är en uppgradering av Etanolix-

metoden. Anläggningen är integrerad till den redan befintliga raffinaderianläggningen för att 

utnyttja tillgänglig energi och använda befintlig vattenrening samt infrastruktur (St1 Refinery 

AB 2014). Syftet med rapporten är att klargöra hur anläggningsintegreringar kan se ut och om 

det är en av faktorerna till en hållbar utveckling. Etanolix-metoden är ett exempel på detta. 

2. Metod och material 

Informationskällorna har till största del varit baserat på St1 interna nätverk och 

miljöredovisningen från 2014. Våra skiftchefer Marcus Boxström och Rikard Frleta har 

bidragit med informationskällorna samt till vilka personer vi skall vända oss till. Personerna 

har intervjuats för att ge deras bild av Etanolix 2.0 och inom andra områden i driften. 

3. Presentation av St1 

3.1 Företagsbeskrivning 

St1 Refinery AB (2014) redovisar att de förädlar i genomsnitt fyra miljoner ton råolja per år 

som fraktas på fartyg från Nordsjön till Hjärtholmen där råolja lagras i sex stycken bergrum. 

Därifrån pumpas råoljan via pipeline in till raffinaderiets dagtankar. Råoljan pumpas sedan 

vidare in i raffinaderiet och ut från processen kan olika typer av bränslen produceras som 

exempelvis flygfotogen, bensin och diesel som slutligen hamnar i tankparken och lagras för 

vidare leverans ut till kund. 

3.1.1 Raffinaderiet på Hisingen 

År 1947 började byggnationen av ett raffinaderi av Stora Kopparberg AB och Rederi AB 

Transatlantic som fick namn Koppartrans. Alla delar inklusive kontorsmöbler, 

kontorsmaterial och till om med ett laboratorium fraktades hit från USA. Raffinaderiet var 

tänkt att ursprungligen placeras i Taiwan, dock på grund av omständigheterna med andra 

världskriget såldes raffinaderiet slutligen till Koppartrans. Under 1949 startades raffinaderiet 

(St1 Refinery AB 2016e). 
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Koppartrans valde att sälja raffinaderiet till Shell år 1964. Mellan 1964 och 2010 var det 

helägt av Shell. Under 2010 köpte finska energibolaget St1 raffinaderiet och det heter idag 

St1 Refinery AB (St1 Refinery AB 2014). 

Idag står St1 Refinery AB för 20 % av Sveriges raffinaderikapacitet och är ett av de fyra stora 

bolagen i branschen som finns i Sverige med nästan 500 bensinstationer (St1 Refinery AB 

2016d). 

3.1.2 Energibolaget St1 

År 1995 grundades Greenergy Baltic Oy som då bedrev handel av produkter på den 

internationella olje- och bensinmarknaden i Finland. St1 var en av de första kunder Greenergy 

Baltic Oy hade som då var en fristående kedja av bensinstationer.  

Greenergy Baltic Oy sammarbetade med St1 och etablerade1999 en egen kedja med 

automatstationer under varumärket St1. Några år senare utvecklades sammarbete ytterligare 

när Greenergy Baltic Oy bytte namn till Greeni och köpte varumärket St1 (St1 Refinery AB 

2016d). 

3.2 Miljöarbetet 

3.2.1 Vision för framtiden 

St1 Refinery AB arbetar ständigt med att producera de bästa miljöklassade produkterna på 

marknaden och att minimera utsläppen från processen (St1 Refinery AB 2016h). Deras 

ständiga arbete har lönat sig och de är idag ett av de raffinaderier i världen som är mest 

energieffektiva. 

Visionen är djärv och kontroversiell, nämligen att på lång sikt avveckla fossila bränslen och 

ersätta dem med bioprodukter. Det är ett kontinuerligt arbete som fortlöper. Ambitionen är att 

vara ledande producent och leverantör av CO2- medveten energi (St1 Refinery 2016i). 

3.2.2 Miljömedvetna bränslen 

I Europa var St1 Refinery AB i Göteborg först med miljöcertifiering enligt ISO 14001, 

International Organization for Standardization, och registrerades enligt EMAS, Eco 

Management and Audit Scheme, redan 1997 (St1 Refinery AB 2014). 

EMAS är baserat på EU:s regler angående miljölednings- och miljörevisionsordning som är 

ett frivilligt system. Målsättningen är att garantera ständiga miljöförbättringar genom att 

förbättra och övervaka sin egen miljöpåverkan. Det bygger på ISO 14001 och är en 

internationell standard som består av beslut kring miljöledning. Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, (SP) utför årligen externa revisioner av miljöledningssystemet på St1 

Refinery AB. Det utförs även interna revisioner av utbildade raffinaderipersonal som består 

av hela ledningssystem för hälsa, säkerhet och miljö (St1 Refinery AB 2014). En av de 

interna revisionerna kallas för MORD som står för miljö- och ordningsrond förklarar 

Bergström (2016) under revisionen som Amanda Strömberg fick följa med på. Den typen av 

revisioner utförs en gång i månaden av olika tjänstermän och driftpersonal på olika 

anläggningsdelar. 
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St1 var först i branschen med att införa ursprungsinformation för drivmedel. Det innebär att 

kunden kan se varifrån råoljan, drivmedel, drivmedelkomponenter och bioprodukterna 

kommer ifrån oavsett om St1 köpt in, producerat eller processat själva i raffinaderiet (St1 

Refinery AB 2016i).  St1 anser att kunden skall veta varifrån drivmedel kommer och menar 

på att det är lika självklart som ursprungsmärkning inom livsmedelsbranschen. Företaget ser 

det som en positiv utveckling på branschmarknaden. 

3.3 Arbetsmiljö och säkerhet 

St1 Refinery AB är en stor verksamhet och sysselsätter idag cirka 200 personer på 

raffinaderiet i Göteborg. På anläggningen finns många typer av arbeten så som drifttekniker, 

ställningsbyggare, instumentteckniker etc. Oavsett position eller vad för arbete som skall 

uträttas måste alla som vistas innanför St1s staket genomgå säkerhetsutbildning innan tillträde 

på anläggningen erhålls och utbildningen måste årligen uppdateras. Utbildningen är uppdelad 

i två delar, den ena har St1 Refinery AB tillsammans med andra företag i branschen tagit fram 

som en allmän säkerhetsutbildning och den andra är specifik för St1s anläggningar.  

På process- och tankparksområdet finns speciell utrustning: heltäckande och flamsäkrade 

kläder, hjälm med hörselskydd, skor med stålhätta, skyddsglasögon och skyddshandskar. Det 

kan även tillkomma andra krav vid utförande av specifika arbeten, så som H2S-mätare. Det är 

förbjudet att bära med sig mobiltelefoner eller annan portabel elektronisk utrustning på grund 

av att det är Ex-klassat område, vilket betyder att det kan förekomma explosiva 

gasblandningar som innebär explosionsrisk vid kontakt med elektronik. Dock får Ex-klassade 

mobiltelefoner föras in och användas på Ex-klassade området efter att raffinaderiets hälsa-, 

skydd/säker- och miljöavdelning angivit ett skriftligt godkännande (ST1 Refinery AB u.å.b).  

Att arbeta på ett raffinaderi kan innebära risker som bland annat att andas in hälsofarliga 

kemikalier. För att kunna utföra arbeten riskfritt och säkert finns det en broschyr angående 

hjälpmedel till skyddsanvisningar som alltid skall bäras med. Broschyren finns för att alla 

arbeten skall utföras på ett säkert sätt att alla personskador undviks (ST1 Refinery AB u.å.a). I 

den står det bland annat om allmänna ordningsregler, personlig skyddsutrustning och 

hetarbete etc.   

Runt omkring anläggningen finns planscher med budskapet om de gyllene reglerna som 

består av tre regler, som skall följas av alla inne på området:  

 Följa lagar, övriga regler och procedurer 

 Ingripa om någon använder osäkra arbetsmetoder eller bryter mot reglerna  

 Respektera alla boende och verksamma i omgivningen 

Genom att var och en tar sitt ansvar kan alla tillsammans hjälpas åt att ingen skadas av att 

arbeta på anläggningen och se till att komma hem välbehållna till nära och kära (St1 Refinery 

AB u.å.b). Syftet med budskapet är att praktiskt genomföra HSSM policy som står för hälsa, 

skydd, säkerhet och miljö.  

St1 har även utvecklat en riskbedömning på fem punkter som skall gås igenom innan 

påbörjandet av varje nytt arbete. Det benämns som ”Tänk 5”, vilket innebär att inför varje 
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uppstart av ett arbete skall arbetstagaren tänka igenom arbetsuppgiften, kontrollera 

arbetsmiljön samt planera hur arbetet skall utföras på ett säkert sätt (St1 Refinery AB u.å.b).  

”Tänk 5”s punkter att följa vid uppstart av nytt arbete: 

 Stanna upp och titta 

 Tänk igenom uppgiften 

 Finn faromomenten 

 Säkerställa arbetsmiljön 

 Utför arbete på ett säkert sätt 

Allt detta görs för att få en säker arbetsmiljö som möjligt och för att förhindra olyckor när en 

arbetsuppgift utförs (St1 Refinery AB u.å.b).  

Alla arbeten som utförs på St1 Refinery AB skall ha ett arbetstillstånd som är till för att 

förhindra att olyckor uppstå (Frleta 2016). På arbetstillståndet står specifika villkor för arbetet 

som skall utföras och det skall alltid följas. Alla som arbetar med tillståndet skall vara 

införstådda med arbetstillståndets innebörd innan uppstart. 

Arbetstillstånd upprättas av avdelningen eller underleverantören som skall utföra arbete 

exempelvis instrumentavdelningen som i sin tur få en signatur av driften för att uträtta arbetet. 

Efter att arbetet är färdigställt skall tillståndet och arbetet lämnas av till driften igen för 

ytterligare en signatur och sedan aktivering (Frleta 2016). 

3.3.1 Policy angående droger 

På St1 Refinery AB arbetar man efter en drogpolicy som innebär att det skall vara en alkohol- 

och narkotikafri arbetsplats samt att det ges aktivt stöd och hjälp vid fall av 

missbruksproblem. Denna policy omfattar även entreprenörer som är verksamma på St1 (St1 

Refinery AB 2016b).  

3.3.2 Brandskydd 

Med tanken på att raffinaderi hanterar större mängd brandfarlig vara finns en viss risk för 

brand eller explosion. St1 Refinery AB har därför en egen brandstation för att snabbt kunna 

ingripa vid behov.  

Brandskyddet sköts bland annat av två skyddstekniker Conny Skoglund och Peter Simonsson. 

Skoglund (2016) berättar att de utför bland annat tester på sprinkeler som finns placerade på 

de olika pumparna och tankarna, dessa kontroller görs med sex månaders mellanrum. 

Teknikerna har också till uppgift att reparera delar som är i behov av reparation altenativ 

skicka vidare till verkstaden eller inhandla ny utrustning om det inte går att reparera. 

För öka kunskapen kring rutinerna vid brand eller explosion utförs en årlig brandövning för 

driftpersonalen. I brandövningen ingår också rökgasdykning som är en del av 

skyddsutbildningen som alla i driften skall genomföra. Skoglund (2016) fortsätter med att 
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förklara syftet med utbildningarna som är till för att minimera skada av människor och 

verksamheten vid eventuell brand eller explosion. 

3.4 Underhållet 

St1 Refinery AB:s underhållsorganisation består av flera olika avdelningar beroende vilket 

arbete som skall utföras. Det finns en instrumentavdelning med instrumenttekniker, en 

avdelning för elektriker, en avdelning som arbetar med mekaniskt roterande som pumpar, 

kompressorer, fläktar etc. och en avdelning för mekaniskt statiskt som värmeväxlare, 

ledningar, behållare etc. Driften upptäcker fel, exempelvis en pump som läcker, och då skrivs 

det en anmälan i en databas som kallas Aretic. I anmälan beskrivs problemet och även vilken 

prioretering felet har som kan vara från akutåtgärd till åtgärd som kan dröja innan felet bör 

åtgärdas beskriver Frleta (2016). 

Vardagar klockan 08.00 hålls ett morgonmöte, på vilket det planeras vad som skall åtgärdas 

och vad som skall prioriteras samt vilka avdelningar som är involverade i de arbeten som 

skall utföras under dagen. Med informationen från mötet skrivs då tillstånden som beskrivs i 

kapitel 3.3. När felet är åtgärdat igen lämnas arbetet över till driftpersonalen som då tar beslut 

om när det åter skall sättas i drift (Frleta 2016). 

Vid akuta åtgärder sker arbetet oavsett tid på dygnet fortsätter Frleta (2016). Utanför ordinarie 

arbetstid finns en jour som är tillgänglig att utföra de mest akuta åtgärderna tills ordinarie 

underhåll kan fortsätta under dagtid med arbetet. 

3.5 Driften 

Driften på St1 Refinery AB är bemannad alla timmar om dygnet, året runt. Raffinaderiet är 

uppdelat i fyra areor och driften består av fem olika skiftlag där varje skift består av 15 

drifttekniker/operatörer, en skiftchef och en skiftchefsassistent. På skiften finns både 

operatörer och tekniker. Vilken titel som en anställd har beroende på hur länge den anställde 

varit verksam på driften. Skiftlagen arbetar under vardagarna treskift, förmiddag 07:00–15:00, 

eftermiddag 15:00–23:00 och natt 23:00–07:00. På helgerna arbetar skiftlagen istället 

antingen dag 07:00–19:00 eller natt 19:00–07:00. Skiften löper på ett rullande schema och en 

period är på fem veckor. 

Det finns både inne- och utetekniker/operatörer. Som innetekniker/operatör sköter man om 

alla regleringar och justeringar som behövs göras inifrån kontrollrummet. Det som i övrigt 

behövs regleras manuellt, exempelvis ventiler, görs utav uteteknikern/operatören. En 

uteteknikers/operatörs arbete består till stor del av att bevaka och kontrollera anläggningen. 

Det sker med kontrollrundor under skiftets gång, exempelvis kontrollas att pumparna fungerar 

som de skall. Under ronden kontrolleras även att det finns kemikalier ute på områdena 

altenativt beställa om det tagit slut, det kan exempelvis vara lut som används för att 

neutralisera klorider i råoljan. 

Som operatör finns det fem graderingar och dessa tar olika lång tid att uppnå. Det vanligaste 

är att det tar mellan tre till fem år totalt, mycket beroende på intresse och engagemang från 

den anställde. För att säkerställa kunskapen görs prov på areorna och de olika områdena. För 
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att bli tekniker skall alla prov vara avklarade och godkända, där efter finns det sju graderingar 

som tekniker. 

St1 har som målsättning att alla deras anställda på driften skall kunna alla fyra areorna därför 

roterar personalen område med cirka tre månaders mellanrum. Dock kan detta självklart 

variera då det kan vara personal ledig eller nyanställda. Rotationen skapar ett varierande 

arbete, både ute på anläggningen och inne i kontrollrummet. 

3.5.1 Vårt arbete på driften 

Arbetet som vi har fått tagit del av är att tillsammans med varsin handledare och delvis 

självständigt varit tilldelade ett område som benämns ”små crudarna”. Området är första 

delen i processen där råolja i en råoljedestillationsanläggning fraktioneras i fraktioner som 

direkt eller efter ytterligare behandling kan blandas till slutprodukter (St1 Refinery AB 

2016a). 

Under praktiken har vi fått varit med ute på anläggningen och följt driftens arbete på området 

”små crudarna”. På driften har vi utfört praktiskt arbete som exempelvis övervakat arbeten 

som olika underhållsavdelningar utfört eller fylla på olja på pumparna etc. 

4. St1 bidrar till en hållbar utveckling 

Vid förbränning av fossila bränslen bildas rökgaser som består av flera olika substanser som 

innehåller olika typer av ämnen som exempelvis svaveloxider, koldioxid och sotpartiklar. 

Förbränningen ger en negativ påverkar på miljön som att skogar blir försurade av 

svaveloxider, den ökade växthuseffekten bidras från koldioxiden och sotpartiklarna leder till 

en sämre luftkvalité. Med vetskapen av detta måste minskning av användningen av fossila 

bränslen ske snarast (Energimyndigheten 2016). 

St1 är ett av företagen som vill vara med i kampen för en hållbar utveckling och utvecklingen 

av förnybara bränslen (St1 Refinery AB 2016i). Därför har koncernen St1 utvecklat en helt ny 

metod för att framställa etanol. Konceptet heter Etanolix och St1 har världspatent på metoden. 

Metoden går ut på genom att ta restråvaror från livsmedelsindustrin kan framställning av 

etanol möjliggöras (St1 Refinery AB 2014).  

Projektet har även erhållit bidrag från EU:s LIFE+ för arbetet. LIFE+ är EU:s 

finansieringsinstrument för miljöprojekt. LIFE+ målsättning är att tillföra med genomförande, 

uppdatering och utveckling av EU:s miljöpolitik och lagstiftning genom medfinansiering av 

pilot- eller demonstrationsprojekt som ger ett mervärde för Europa (St1 Refinery AB 2014). 

Kriterierna som Etanolix 2.0 uppfyller för att erhålla delfinansiering av projektet är att 

anläggningen integreras med raffinaderiet samt en ny metod för råvaruhantering. 

Metoden Etanolix är redan etablerad i Finland sedan några år tillbaka och finns på sju 

minifabriker. År 2015 togs den nya Etanolix 2.0 i drift på St1 Refinery AB, raffinaderiet på 

Hisingen i Göteborg (St1 Refinery AB 2016f). Etanolix 2.0 är ett pilotprojekt genom att vara 

först i världen med att ha tagit fram en ny metod för framställning av etanol med bröd som 

råvara samt integrera energi- och vattenprocesser med befintligt oljeraffineringsprocesser. 

Integreringarna innebär att från raffinaderiet kunna utnyttja både värme och kylning samt ta 

till vara på vattensystem som används från de befintliga processerna (St1 Refinery AB 2016f). 
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Resultatet som förväntas uppnå av Etanolix 2.0 i Göteborg (St1 Refinery AB 2016f): 

 Att påvisa möjligheten till en hållbar produktion, där restprodukter från 

livsmedelsindustrin återvinns till etanol genom integrering med produktionen på ett 

befintligt raffinaderi. 

 Att processa runt 15 000-21 000 ton restprodukter från livmedelsindrustrin årligen. 

 Att omvandlingseffektivitet i samband med återvinning och återanvändande av 

restprodukter ligger mellan 98-100 %. 

 Att producera 5 000 m3 etanol årligen för användning som drivmedel för transporter. 

 Att minska CO2-utsläppen vid användning av den producerade etanolen i jämförelse 

med fossila bränslen med 90 %. 

 Att optimera energieffektivitet genom att använda 6 760 MWh överskottsånga samt 

9 530 MWh outnyttjat kylvatten årligen. 

Allt detta är helt inom St1s vision att vara den ledande producenten och leverantören av 

CO2-medveten energi. Därför har det valt att namnge etanol som är producerat i Etanolix 

för ”finetanol” för att den är hållbar och etisk (St1 Refinery AB 2016f). 

4.1 Etanolix 2.0, ett år i drift 

Etanolix 2.0 har nu varit klar för drift i ca 1 års tid och frågan är: hur har projekt gått och har 

Etanolix 2.0 så här långt uppnått förväntningarna som varit? Planen var att Etanolix 2.0 skulle 

tas i drift i februari 2015 dock eftersom raffinaderiet har storstopp vart fjärde år kunde man 

inte testköra Etanolix 2.0 vid tillfället. Första testet gjordes istället i början av maj 2015 

beskriver Olausson (2016). Från den första april 2016 tog St1 Refinery AB över driften av 

Etanolix 2.0 från finska St1 Biofuels. 

Redan vid uppstart upptäckets vissa brister i materialval och konstruktionen. Olausson (2016) 

förklarar att det beror på att tidigare projekt av metoden har används för inomhusbruk och i 

mindre skala, vilket påverkar materialvalet. Det tog tid att åtgärda fel som uppstod längs med 

vägen, dock lyckades St1 Refinery AB producera 180 m3 etanol fram till årsskiftet 2016. 

 

Målsättningen är att producera 5 000 m3 etanol per år, vilket är maxkapacitet för 

anläggningen. Olausson (2016) menar att idag är det inte möjligt att köra full kapacitet 

eftersom det är brist på råmaterial. Att införskaffa råmaterial är en tidskrävande process och 

idag är en person anställd på heltid för detta. St1 Refinery AB har kontrakt på 100 % 

råmaterial till produktionen dock ser verkligenheten annorlunda ut och leverantörerna 

levererar ännu inte som avtalat. I dagsläget levereras 70 ton i veckan av råmaterial till 

Etanolix 2.0, kapaciteten för full produktion är på 400 ton i veckan. För att kunna ha 

anläggningen i kontinuerligt drift krävs det minst 150 ton i veckan av råmaterial. Start och 

stopp på anläggningen sliter också på utrustningen menar Olausson (2016).  
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När det gäller frågan angående om Olausson anser att de uppnått målet att bevisa möjligheten 

till en hållbar produktion genom integrering med befintligt raffinaderi svarar han att han anser 

att det bevisat att den produktionen är möjlig, dock är det långa transporter för att frakta hit 

råmaterialet (Olausson 2016). Råmaterial hämtas upp runt omkring hela landet, vilket påverka 

koldioxidutsläppet. Detta har St1 Refinery AB löst genom avtal med DB Schenker som 

innebär att när DB Schenker kör ut leveranser tar de med råmaterial tillbaka för att optimera 

transporterna och minska på utsläppen. 

Vissa utmaningar som St1 har haft med Etanolix 2.0 beror på att den är i större skala och för 

utomhusbruk jämfört med de andra anläggningarna i Finland som är i inomhusklimat och i 

mindre skala (Olausson 2016). Skalans och klimatets faktorer påverkar dimensionering och 

materialval för anläggningen. Om fel dimensionering och materialval görs kan det leda till att 

utrustningen tar skada. En annan utmaning har varit mottagningsstationen som inte tidigare 

byggts i den skalan och det har visat sig bli för hög belastning vid full produktion som skada 

utrustningen. Något som däremot har fungerat bra utan anmärkning har varit hjälpsystemen 

från St1 raffinaderi (Olausson 2016). 

I framtiden kommer andra råmaterial vara aktuella för Etanolix 2.0 då St1 Refinery AB hela 

tiden tittar på möjligheten att optimera och utveckla produktionen. Material som kan bli 

aktuella är alkohol, sylter, marmelad etc. beskriver Olausson (2016).   

4.2 Systembeskrivning av Etanolix 2.0 

Etanolix 2.0 är en väldigt modern och automatiserat anläggning som till stor del körs av sig 

själv när processen är uppstartad. 

Första steget i processen att producera etanol är att avfall från livsmedelsindustrin kommer 

som råämne. Avfallet består av både förpackat och oförpackat bröd, torrbrödprodukter samt 

deg, allt som innehåller socker. Avfallet transporteras med lastbilar till anläggningen och töms 

ur i en mottagningssilo i mottagningshuset. När avfallet hamnat i mottagningssilon arbetas det 

framåt genom en roterande rörelse från sex stycken skruvtransportörer. Rotationshastigheten 

på transportören styr matningskapaciteten (St1 Biofuels Oy 2015). 

Materialet arbetas vidare genom ytterligare transportörer som förflyttar det till 

brödkomprimatoren eller vidare i processen till förpackningsseparatorn. Brödkomprimatorn är 

till för tillfällig förvaring om det blir stopp i processen. När processen åter är i drift hälls 

avfallet tillbaka i silon eller om komprimatorn blir full innan processen kan tas i drift igen, 

upprepas bara proceduren tills uppehållet är åtgärdat. Vid normal drift arbetas avfallet direkt 

vidare till förpackningsseparatornen där brödet separeras från sin förpackning (St1 Biofuels 

Oy 2015). När materialet innehåller deg kan utspädningsvatten tillföras i skedet för att 

underlätta hanteringen. 

Förpackningsmaterialet kan även innehålla metallbitar som behöver tas bort från materialet. 

Det görs via två magnetiska metallseparatorer som separerar metallen från övrigt 

plastmaterial. Plasten transporteras vidare till en container via en transportör från separatorn 

och det övriga materialet arbetas vidare till blandnings- och hydrolyscisternen med hjälp av 

en annan transportör. Alla transportörer har en sensor som mäter ett vridmoment och som kan 

stoppa utrustningen vid högt eller lågt vridmoment (St1 Biofuels Oy 2015). 
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När materialet förts till blandnings- och hydrolyscisternen tillsätts processvatten som har en 

temperatur mellan 80-88°C för att balansera upp hyrolystemperaturen till korrekt temperatur 

som skall vara 68°C (St1 Biofuels Oy 2015). Materialet skall ha en torrsubstans på 20-25v-%. 

För att kontrollera rätt halt tas prover kontinuerligt på torrsubstanshalten. Vid avvikelser så 

korrigeras flödet av processvattnet. Processvattnet gör att brödet blir lösligt, det hjälper 

enzymerna som tillsätts att hitta stärkelserna och omvandla det till socker (St1 Biofuels Oy 

2014). 

Enzymer, cellulas och alfa-amylas tillsätts i blandnings- och hydrolyscisternen. I brödet finns 

det fibrer som cellulas bryter ned för att öka sockercentrationen. Cellulas reducerar också 

viskositeten samt separerar stärkelse och fibrer med varandra (St1 Biofuels Oy 2014). Med 

tillsättningen blir brödmassan jämnare och mindre partiklar samt att det även reducerar 

användningen av andra enzymer. Vid god blandning så reduceras viskositeten även med alfa-

amylas enzymer som också bryter ned längre stärkelsekedjor (St1 Biofuels Oy 2014). 

I detta stadium har det bildas en mäskvätska och för att mäskvolymen skall hållas på konstant 

nivå i blandnings- och hydrolyscisternen tillsätts processvatten och enzymer i proportion till 

brödmassan vid normal drift.  På toppen är blandaren monterade och på botten av blandnings- 

och hydrolyscisternen är hackaren placerade (St1 Biofuels Oy 2015).  

I mäsken kan det fortfarande finnas rester av plast och påsförslutningar som måste rensas 

bort, detta görs med hjälp av en sikt som separerar mäsken från plastspillet. Mäsken pumpas 

vidare till fermenterings- och matningskärlet som sker via nivåstyrning och en pump som 

matar flödet vidare (St1 Biofuels Oy 2015). Resterande rester av plastspillet hamnar då i en 

container för plastprodukter. Innan mäsken pumpas vidare till fermenteringen kyls den ned till 

32°C. Detta sker genom en plattvärmeväxlare som med kylvatten kyler ned mäsken till den 

önskade temperaturen. Plattvärmeväxlaren benämns som mäskkylare (St1 Biofuels Oy 2015). 

Fermentering eller som det också benämns jäsningsprocessen skall pågår minst 72 timmar. 

Gradvis ökar koncentrationen av alkohol upp till cirka 8 % under jäsningsperioden. 

Jäsningsprocessen är en kemisk reaktion som avger värme som benämns exotermisk process. 

Mäsken behöver kylas under jäsningsprocessen på grund av värmen som avges för att inte 

förstöra jäsningen. Under jäsningsprocessen bildas även koldioxid och all koldioxid samlas 

ihop i en CO2-scrubber. I CO2-scrubbern rengörs koldioxiden från etanolrester. Baserat på 

koldioxidflödet kan hastigheten på etanolbildning beräknas (St1 Biofuels Oy 2015). Efter 

cirka 72 timmar så pumpas den jästa mäsken vidare till destilleringskolonn. 

Från destilleringskärlet tar mäsken sig igenom en förvärmningssektion med värmeväxlare för 

att värmas innan destillationskolonnen. Mäsken värms ytterligare upp till cirka 70°C med 

destillationsdranken från mäskkolonnen och koldioxiden avlägsnas när mäsken matas in i en 

avgasare. För att mäsken skall ha längre uppehållstid i avgasaren är den utrustad med bland 

annat brickor, ett ånghorn och en avimmare (St1 Biofuels Oy 2015). Gasen som avges från 

avgasaren passerar då vidare till en gaskylare där kondenseras etanol och vatten som med 

hjälp av tyngdkraften matas in i destilleringskolonn. Destilleringskolonn har två sektioner, en 

nedre mäskkolonnsektion och en vattenavskiljningssektion ovanför matningspunkten. I 

mellan de två sektioner finns ett tomt utrymme som är tre meter högt. Höjden skall förhindra 

att mäsken överförs till vattenavskiljningssektionen (St1 Biofuels Oy 2015). 
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De okondenserade gasarna från avgasaren komprimeras med hjälp av en vätskeringpump och 

förs vidare till en etanolabsorbator. Resterade etanol som finns absorberas av vattnet i 

etanolabsorbatorn. Vattnet som blivit etanolhaltigt matas vidare med tyngdkraften tillbaka till 

destilleringskärlet (St1 Biofuels Oy 2015). Från absorbatorn sker en etanolfri avluftning som 

kan släppas ut till omgivningen. Efter denna fas matas vattnet till destilleringskärlet och 

vidare till dehydreringssektionen (St1 Biofuels Oy 2015). 

Till dehydreringssektionen samlas matningsmaterialet med vattenhaltigt etanol upp i ett 

uppsamlingskärl. Det fungerar som bottensektion hos kondensorn. Matningsmaterialet 

förångas i en värmeväxlare. När ångan förångas matas ångorna till två membranmoduler där 

dehydreringen sker kontinuerligt av etanol. I processen har det valts zeolitmembran som är 

mycket vattenavskiljande. Vattnet penetrerar i genom membrandet och etanolen gör det inte, 

det beror på att etanolmolekyler är större än vattenmolekyler (St1 Biofuels Oy 2015).  

Slutprodukten som bildas från dehydreringen är 99,7 v.% etanol och förvaras innan vidare 

hantering i en produktcistern. Om produkten inte uppfyller specifikationskrav så upprepas 

dehydreringen. Även drank förvaras i en cistern innan tankbilar hämtar för vidare transport 

(St1 Biofuels Oy 2015).  

Figur 1. Översikt över processförloppet av Etanolix som beskrivs ovanför (St1 Refinery AB 2016c).  

4.3 Slutprodukter 

En av de drivande orsakerna till att utveckla drivmedel har varit miljöfrågan och det har lett 

fram till projektet Etanolix. Genom att ta till vara på livsmedelsindustrins avfall kan 

producering av etanol ske och även biprodukten drank som bildas vid framställningen. 

Kärt barn har många namn sägs det, i vardagssammanhang benämns etanol vanligtvis som 

alkohol. Etyl-alkohol är också ett annat känt namn för etanol som är en lättantändlig och 

färglös vätska. Den kemisk förening kan skrivas som C2H5OH eller EtOH (St1 Refinery AB 

2016g). Etanol har högt oktantal och används bland annat för att höja bensinens oktantal.  
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St1 är säker på att etanol är det drivmedel som snabbast kommer att bidra till en fossilfri 

fordonsflotta 2030 som är ett beslut som regeringen fattade den 5 juli 2012 (Miljö- och 

energidepartementet 2012). Självklart kan detta inte ske enbart med etanol dock är det en 

viktig komponent av altenativa drivmedel i kampen mot den förvärrade växthuseffekten (St1 

Refinery AB 2016g). Idag används etanol exempelvis i drivmedelet E85 där 85 % består av 

etanol och 15 % består av bensin. Det bidrar till mindre koldioxidutsläpp redovisar St1 

Refinery AB (2014). 

Drank är biprodukten som bildas i sammaband med framställningen av etanol. Det är massan 

som blir kvar när man inte kan destillera mer ur produkten. Den flytande produkten skickas 

vidare till drankförvaring som sedan hämtas för transport för att användas som djurfoder i 

lantbruk eller för produktion av biogas (St1 Refinery AB 2016c). 

5. Integrerandesystem till Etanolix 2.0 

Att integrera en ny anläggning med en redan befintlig görs för att kunna ta till vara på energi 

som annars skulle gått förlorad. Tillverkningskostnaden blir även reducerad då resurserna 

redan finns att tillgå och detta gör det till en ekonomisk vinning. En annan fördel med att ta 

till vara på ett redan befintliga system är att utsläppen minskas då det inte behöver byggas upp 

nya system och utrustning till detta. Vid byggnationen av Etanolix 2.0 har integreringarna 

varit en stor fördel och det integrerar på flera olika sätt med St1 raffinaderi så som 

processvatten, kvävgas, instrumentluft, ånga och kondensat samt kylvatten.  

Vidare i rapporten beskrivs några av integrationerna för att ge en inblick hur detta kan ske, 

dock redogörs inte alla då vi valt att avgränsa det i rapporten. Avgränsningen beror på att 

arbete blir för omfattande. 

5.1 Hjälpsystem – Processvatten 

Via dricksvattennätet kommer processvatten in till Etanolix 2.0 och det samlas i ett kärl som 

styrs av en nivåmätare. Med hjälp av en pump pumpas processvatten till de områden där 

processvatten skall förbrukas.  

Processvatten används bland annat i hydrolysområdet som utspädningsvatten för att kunna 

göra bageriavfall till en pumpbar produkt. Ett värmeaggregat används för värma upp 

processvattnet som kommer från St1 anläggning till önskad temperatur, det regleras med en 

givare och en regulator som styrs av flödeshastigheten (St1 Biofuels Oy 2015). 

Värmeaggregatet har ånga i ledningarna och kondensen som bildas i värmeaggregatet samlas i 

ett kärl och förs tillbaka till raffinaderiet. 

Ett annat område processvatten används är till CIP-områden som står för clean-in-place. I 

CIP-områden används processvatten för att spola igenom utrustningen och det sker på de 

olika utrustningsdelarna av Etanolix 2.0 kontinuerligt. Processvattnet utnyttjas också i 

fermenteringsormådet, destilleringsområdet och kemikalieområdet där kallt processvatten 

används för att bland annat rengöra rörledningar exempelvis i jäströrledningar, lastbilens 

påfyllningsrörledning och slangar etc. (St1 Biofuels Oy 2015). 
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5.2 Hjälpsystem – Kvävgas 

En av det integreringarna som sker på Etanolix 2.0 är kvävgas. Från raffinaderiet kommer 

kvävgas in med 6 bar övertryck. Detta används på andra delar av raffinaderiet och är ett 

brandsäkert altenativ. Kvävgasen används vid destilleringen för att driva av koldioxid från 

etanolen (St1 Biofuels Oy 2015). 

5.3 Hjälpsystem – Ånga och kondensat 

Till Etanolix kommer lågtrycksånga från raffinaderiet med 2,6 – 4,9 bar i övertryck och en 

temperatur mellan 140 – 220 °C. Lågtrycksångan förser Etanolix 2.0 anläggning med 

värmeenergi. Ånga används bland annat för att värma mäsken i hydrolysen till rätt temperatur 

och i destillationskolonnen för uppkokning samt i CIP-områdena för att värma vattnet.   

 

För att optimera användandet av alla delar av resurserna samlas kondensatet som bildas upp 

och pumpas tillbaka till raffinaderi samt att en del kondensat används för att skydda 

packningar till värmeväxlarna på Etanolix 2.0 anläggning (St1 Biofuels Oy 2015). 

6. Diskussion 

Vi tycker att det är positivit att ett stort företag som St1 har engagerat sig i 

miljöproblematiken och vill vara ledande på marknaden som vid exempelvis sitt arbete med 

metoden Etanolix. Anläggningen Etanolix 2.0 anser vi är en positiv utveckling på marknaden 

som fungerar bra i drift när råmaterial finns tillgängligt. Etanolix 2.0 är en ny anläggning och 

har inte fått maximala förutsättningar för optimal produktion på grund av materialval och 

dimensionering. Trots detta anser vi att Etanolix 2.0 har goda förutsättningar dock kommer 

det att tid innan optimal produktion och krävs större tillgång av råmaterial. Vi anser att vid 

uppskalningen av anläggningen där kunde man inte förutse att trycket skulle bli för högt vid 

större volymer. 

7. Slutsats  

St1 Refinery AB valde att starta upp en ny anläggning som skall tillverka bioetanol genom att 

utnyttja de resurser som finns i det redan befintliga raffinaderiet. Ur resurssynpunkt kan man 

ta till vara på tillgänglig energi från raffinaderiverksamheten som vi har nämnt i vår rapport 

genom integreringar mellan anläggningarna. Personalens erfarenhet och kompetens har även 

haft ett stor inverkan på projektet så väl som på säkerhet och optimering av driften på 

anläggningen. Etanolix 2.0 är en modern och väldigt automatiserat anläggning som i princip 

sköter sig själv när den är i drift, dock är den inte driftsäker ännu, mycket beroende på fel som 

uppstått på plats och kommunikations missar mellan olika inblandande avdelningarna.  

Idag används etanol bland annat till att blanda i bensin som exempelvis 95-oktanig bensin för 

att höja oktanhalten och minskar även utsläppen. En annan produkt som finns på marknad är 

E85 som består av 85 % etanol och 15 % bensin, det bidrar till mindre koldioxid och på det 

sättet kommer vi ett steg närmare för en hållbar utveckling av förnybara bränslen. 
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Vi är övertygade om att Etanolix-metoden är ett steg närmare framtidens sätt att skapa 

förnybara bränslen som bidrar till en hållbar utveckling. Dock anser vi att det är ännu ett 

projekt som behöver mer utveckling innan vi kan se större resultat.  
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