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Sammanfattning 
Världens klimat- och miljöproblem är ett av dagens stora utmaningar samtidigt 
som alla resurser ska räcka till ett drägligt liv för en växande befolkning. För att 
klara dessa utmaningar bör bland annat världens energisystem övergå till 100% 
förnybart, vilket innebär att tillförseln av fossil energi måste fasas ut och ersät-
tas. Fossila bränslen är en ändlig resurs jämfört med biobränslen som kan agera 
substitut för att öka energitillförseln och minska miljöpåverkan. Denna rapport 
bygger på att utvärdera fyra företag som levererar teknik för att omvandla bio-
massa till biokol, bioolja samt biogas genom en pyrolysprocess. Utvärderingen 
skall resultera i ett beslutsunderlag för en uppdragsgivare som vill producera 
bioolja från restprodukter i ett sågverk där val av leverantör främst ska utgå 
ifrån hur mycket bioolja som kan produceras samt med så hög kvalitet som 
möjligt. De fyra företagen som undersöks är Steeper Energy och Licella som 
levererar hydrpyrolysteknik samt BTG-BTL  och Biogreen som levererar teknik 
för snabb pyrolys. Rapporten innehåller även en ekonomisk jämförelse mellan 
de två teknikerna snabb pyrolys och hydropyrolys. Undersökningen har visat att 
hydropyrolys ger den bästa slutprodukten men att snabb pyrolys är den mest 
ekonomiskt lönsamma. Steeper Energy anses vara den bästa kandidaten för än-
damålet när det kommer till kvalité och kvantitet av produkt samt energieffekti-
vitet. 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Abstract 
The world's climate and environmental problems are one of today's major chal-
lenges, while all the resources shall provide a decent life for a growing popula-
tion. In order to meet these challenges, the world's energy system should change 
to 100% renewable, which means that the supply of fossil energy must be pha-
sed out and replaced. Fossil fuel is a finite resource compared to biofuels that 
can act as a substitute for increasing energy supply and reducing environmental 
impact. This report is about evaluating four different companies supplying py-
rolysis technology to converse biomass to bio coal, bio oil and bio gas. The re-
sult of the evaluation should favour the decision making for a taskmaster regar-
ding choosing the right method for producing bio oil from woody residues from 
a sawmill. The choice of supplier will depend on how much bio oil can be pro-
duced with the highest quality possible. The four companies being evaluated are 
Steeper Energy and Licella supplying hydrothermal liquefaction technology and  
BTG-BTL and Biogreen supplying technology for fast pyrolysis. The examina-
tion has shown that hydrothermal liquefaction technologies produces the best 
end product and that Steeper Energi is considered to be the best candidate for 
the purpose when it comes to quality and quantity of product as well as energy 
efficiency. 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Förord 
Detta är ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik vid 
Mittuniversitetet i Sundsvall. Uppdragsgivaren har varit Leif Enegelthon från 
Lingwood AB varav arbetet skett på universitetet. Tack till Leif Engelthon som 
låtit mig skriva detta examensarbete och till min handledare Ulf Söderlind som 
stöttat mig med förslag och ideér. 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Terminologi

Terminologi 
Förkortningar och akronymer 
HTL Hydrothermal liquefaction. 

HHV Higher Heating Value

LHV Lower Heating Value

TAN                    Total Acid Number

Matematiska formler 
Formel                                              Beskrivning

�                     Beräkning av energibalans

�          Beräkning av undre värmevärde   

�         Skalning av utrustningskostnader            

�          Skalning av investeringskostnad

�

�                                Beräkning av nettonuvärde  

ER =
HH VBioolja * mBioolja

HH VBiomassa * mBiomassa

L H V = HH V − 2260k J/kg(9H + M )

SEC = BEC × (Scale-up Capacity
Base Capacity )

n

Total investeringskostnad = finstallation

× Total Purchased Equipment Cost

NPV = ∑
Ct

(1 + r)t
− C0
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1 Inledning

1. Inledning  
Världens klimat- och miljöproblem är ett av dagens stora utmaningar samtidigt 
som alla naturresurser ska räcka till ett drägligt liv för en växande befolkning. 
För att klara dessa utmaningar bör bland annat världens energisystem övergå till 
100% förnybart, vilket innebär att tillförseln av fossil energi måste fasas ut och 
ersättas. Bioenergi som baseras helt på förnybar energi är en av förutsättningar-
na för ett hållbart energisystem då en kombination av kraftig energieffektivise-
ring och en satsning på hållbara energislag är en förutsättning för att klara de 
globala utmaningarna. Det gäller att  bioenergin är hållbart  producerad vilket 
innebär en minskad belastning på människor och miljön i jämförelse med da-
gens energisystem [1]. Intresset för biobränslen har dessutom ökat i samhället 
på grund av högre oljepriser, hårdare miljökrav och ökad energianvändning [2]. 
Fossila bränslen en ändlig resurs jämfört med biobränslen som kan agera substi-
tut  för  att  öka  energisäkerheten,  energitillförseln  och minska  miljöpåverkan. 
Från EU:s förnybarhetsdirektiv har målen satts till år 2020 att 20% av energin 
ska  vara  förnybar,  växthusgasutsläpp  ska  minska  med  20% jämfört  med  år 
1990, samt en ökning av 20% energieffektivitet. Det förväntas att biobränslen 
skall leverera en stor del av den förnyelsebara energin samt att biobränslen är 
en värdefull resurs för mänskligheten i framtiden [2].

Biomassa som bränsle är förnyelsebart och miljövänligt och att det finns möj-
lighet till lokal utvinning är de främsta argumenten till att använda biomassa 
som bränsle. Däremot har biomassa som bränsle nackdelar som lägre värme-
värde och högre fukthalt vilket leder till ökade transport- och lagringskostnader  
samt kan orsaka problem med inmatningen av bränslen. De tre största ener-
gikällorna världen använder sig av idag består av naturgas,  kol och olja.  På 
grund av nackdelarna med biomassa som bränsle finns det ett intresse av om-
vandling till sammansättningar som påminner om dessa tre energikällor. Bland 
flertalet omvandlingstekniker är pyrolys en av dem som är på av intresse idag 
och är en teknik som bygger på uppvärmning av biomassa utan tillgång till syre 
där slutprodukterna blir bioolja, gas och biokol. Fokus har under en tid legat på 
produktion av olja [3].

1.1      Bakgrund och problemmotivering 
I sökandet efter det som skall ersätta flytande fossila bränslen finns flera intres-
santa omvandlingstekniker. Några av dessa är hydropyrolys, eller hydrothermal 
liqeufaction (HTL) som det också kallas, snabb eller flash pyrolys och en varie-
rande mängd förgasningsprocesser. Den mängd flytande bränsle som produce-
ras och dess kvalité varierar mycket från process till process [4]. Genom att väl-
ja en pyrolysprocess har företaget Lingwood AB ett intresse av att tillverka en 
bioolja från restprodukter, främst sågspån, från ett sågverk som ligger utanför 
Falun. I dagsläget har företaget inte någon strategi för att raffinera bioolja till 
olika produkter utan vill genomföra en studie på vilken typ av pyrolysprocess 
som är lämpligast för att producera en så bra bioolja som möjligt vilket kan at-
trahera kunder att köpa produkterna. Företaget har tittat på två olika typer av 
pyrolys, snabb pyrolys och hydropyrolys och valt ut fyra olika leverantörer av 
dessa tekniker som intresserar dem.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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1 Inledning

Ambitionen är använda så mycket restprodukter som möjligt till pyrolysen. I 
tabell 1.0 nedan visas vad den tillgängliga biomassan består av och hur den är 
fördelad.

Tabell 1.0 Biomassa

Ur denna fördelning kommer 80% av biomassan från sågverket varav 20 % från 
skogsflisning av grot samt röjning av gator, åkrar och vägbankar. Partikelstorle-
ken på biomassan uppgår till omkring 4 mm. Lagring av torr flis och spån sker 
idag under tak men flis rotreduceras utomhus. Sågspånets fukthalt ligger kring 
55% varav flis 55-60%. Barken har en fukthalt på 45-55% och rotreducerad flis 
60%. 

Tabell 1.1 Fukthalt

1.2    Övergripande syfte 
Syftet med studien är att skapa ett underlag som skall resultera i ett bättre be-
slutsunderlag gällande val av process för att i första hand framställa en bioolja 
som kan säljas till raffinaderier för framställning av biodrivmedel eller andra 

Biomassa

Bark 30-35 %

Träslag 65-70 %

-Gran 50 %

-Tall 30 %

-Löv 20 %

Biomassa 40,000 ton/år

Biomassa Fukthalt

Sågspån 55 %

Flis 55-60%

Rotreducerad flis 60 %

Bark 45-55%

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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1 Inledning

kolvätehaltiga produkter så som kemikalier. Utifrån denna studie görs en slut-
giltig bedömning av vilken process som är lämpligast för att framställa en så 
bra bioolja som möjligt och vilken process som kan tänkas vara den mest eko-
nomiska. Först och främst skall en övergripande jämförelse göras av snabb py-
rolys och hydropyrolys beträffande för- och nackdelar samt hur de fungerar. 
Därefter en jämförelse mellan fyra olika leverantörer av snabb pyrolys och hyd-
ropyrolys, men med skilda system som är intressanta för uppdragsgivaren.

1.3 Konkreta och verifierbara mål 
Undersökningen har som mål att besvara följande frågor: 

1. Vilken leverantör bör företaget välja utifrån produktionskapacitet och kvalité 
på bioolja samt ekonomi?

2. Hur fungerar leverantörernas teknik?

3. Vilka fördelar har de olika teknikerna?

4. Vad är bioolja?

5. Vad innebär bra kvalité på bioolja?

6. Vilka egenskaper får  bioolja som produceras av respektive teknik från de 
fyra leverantörerna?

7. Hur mycket bioolja kan produceras från varje leverantör?

8. Vilken leverantör levererar bioolja med högst kvalité?

9. Vad är det som skiljer teknikerna åt ekonomiskt?

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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2 Teori

2. Teori  

2.1 Pyrolys  
Pyrolys är en termokemisk nedbrytning av biomassa som sker med en 
mycket liten mängd syre eller helt utan, resulterar i en del olika produk-
ter. Processen är en av många reaktionssteg eller zoner i en förgasare 
där  större  och komplexa kolvätemolekyler  bryts  ned till  mindre och 
enklare  molekyler  bestående av gas,  vätska och kol.  Produkten som 
framställs från pyrolysen beror på tid, temperatur och hastighet på upp-
värmningen. Bioolja bildas genom att snabbt depolymerisera och frag-
mentera cellulosan, hemicellulosan och ligninet i biomassan vilket sker 
med snabb ökning av temperatur följt av omedelbar quenchning eller 
med andra ord nedkylning för att undvika fortsatt nedbrytning av pyro-
lysprodukten eller att ytterligare reaktioner sker [5]. Med depolymerise-
ring menas sönderdelning av polymer till mindre fragment [6]. Produk-
ter som utvinns ur pyrolysprocessen beror på hur pyrolysen designas, 
vilka fysiska och kemiska egenskaper biomassan har samt viktiga pa-
rametrar så som uppvärmningshastighet, sluttemperatur eller pyrolys-
temperatur  samt  uppehållstid  i  reaktionszonen.  Genom  att  variera 
sluttemperatur och uppvärmningshastighet är det möjligt att ändra utfal-
let av gas, vätska och kol från pyrolysen. En snabb uppvärmning ger 
mer  flyktiga ämnen i  form av gaser  och vätskor  medan en långsam 
uppvärmning resulterar i ett större utfall av kol [7]. Störst andel biolja 
produceras vid en sluttemperatur kring 500-600 °C, andelen kol erhålls 
upp till 400 °C samt gaser och kemikalier från 500 °C och uppåt [8].

När biomassan värms upp i pyrolysen överförs värme till partiklarna 
genom  värmeledning (konduktion), strömning (konvektion) och vär-
mestrålning varpå resultatet av pyrolysprocessen blir vätskor, olja och 
kol. Värmen överförs till varje biomassepartikels yttre yta genom strål-
ning och konvektion, därefter till partiklarnas insida genom konduktion 
och  konvektion  i  dess  porer  [9].Biomassans  sammansättning  har  en 
viktigt betydelse för utfallet från pyrolys, särskilt kolväteförhållandet. 
Varje innehållande del av lignocellulosa i biomassan har ett tempera-
turintervall som föredras vid nedbrytning:

Hemicellulosa 150-350 °C

Cellulosa 275-350 °C

Lignin 250-500 °C

Dessa tre beståndsdelar genomgår pyrolys under olika förhållanden vil-
ket bidrar till  ett  varierande utfall från processen. Hemicellulosa och 
cellulosa är exempelvis den främsta källan till volatila ämnen från bio-
massa innehållande lignocellulosa varav kondenserbara gaser  huvud-
sakligen  kommer  från  cellulosa  och  icke  kondenserbara  gaser  från 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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2 Teori

hemicellulosan,  som dessutom producerar  mindre  tjära  än  cellulosa. 
Cellulosan bryts ned vid temperaturer mellan 300-400 °C och förångas 
vid 500 °C varpå främst gaser och olja produceras och andelen fast kol 
kan försummas. Hemicellulosan är den minst stabila komponenten i trä. 
Ligninet i biomassan bryts ned långsamt, vilket ökar andelen fast kol 
från pryolysen, och bryts ned vid temperaturer 280-500 °C där största 
andelen frigörs från 350 till 450 °C [10].

Pyrolysprocessen kan delas in i fyra olika steg 

Torkning. I första steget värms biomassa upp till cirka 100 °C för att få 
bort fukt som består av fritt och bundet vatten. Det fria vattnet förångas 
varpå värmen som bildas överförs till biomassan [11].

Förstastadiet.  Dehydrering  av  biomassan  äger  rum i  detta  steg  vid 
temperaturer från 100-300 °C. Vatten separeras men även gaser med låg 
molekylär vikt som kolmonoxid och koldioxid [11].

Mellanstadiet.  I  detta  steg  sker  den  huvudsakliga  pyrolysen  mellan 
temperaturerna 200-600 °C. Störst andel ånga och ämnen som senare 
blir bioolja produceras. Stora partiklar bryts ned till kol samt konden-
serbara och icke kondenserbara gaser [11].

Slutstadiet.  I  det  sista  steget,  mellan temperaturer  300-900 °C, sker 
sekundär knackning av volatila ämnen som bildar kol och icke konden-
serbara gaser. De kondenserbara gaserna bildar bioolja om de snabbt 
bortförs från reaktorn [11].

Figur 1.0 Pyrolysprocess. Egen figur

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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2 Teori

2.4 Reaktorer 
Nedan beskrivs några olika reaktortyper som används vid pyrolys

2.4.1 Bubblande fluidbädd (BFB) 
Krossad eller flisad biomassa matas in till en bubblande fluidbädd be-
stående av uppvärmd sand. Sandbädden fluidiseras med hjälp av en in-
ärt  gas  som exempelvis  kan  vara  återförda  rökgaser  från  processen. 
Detta skapar en intensiv mixning av fluidbädden vilket ger en bra och 
jämn temperatur som i sin tur överför värme till biomassan med hög 
temperatur. Uppehållstiden för fasta ämnen är högre än för gaserna i 
pyrolysen. Värmen som krävs för att uppnå pyrolys av biomassan sker 
antingen genom att bränna en del av produktgasen som återförs till flu-
idbädden eller genom att bränna det fasta kolet i en separat kammare 
för att därefter överföra värmen till fluidbädden. Det fasta kolet i fluid-
bädden agerar även som ångkrackningskatalysator vilket gör att det är 
viktigt att separera kolet så vidare nedbrytning inte sker i processen och 
produktion av bioolja kan maximeras. De inblandade kolpartiklarna är 
separerade från produktgasen via en- eller flerstegscykloner. Pryolys-
produkten från en bubblande fluidbädd med torr biomassa består gene-
rellt av 70-75% vätska [12].  

2.4.2 Cirkulerande fluidbädd (CFB) 
En cirkulerande fluidbädd fungerar med samma princip som en bubb-
lande fluidbädd förutom att bädden är mycket expanderad varpå fasta 
ämnen ständigt cirkuleras och skiljs av via en cyklon varpå sanden åter-
förs till processen. Processen åstadkommer en jämn och hög temperatur 
som täcker hela höjden av reaktorn där pyrolys sker. Hastigheten på den 
ytliga gasen är betydligt större i en cirkulerande fluidbädd jämfört med 
en bubblande och hög hastighet i kombination med bra mixning innebär 
att  stora mängder av biomassa kan genomströmmas. Gaser och fasta 
ämnen rör sig uppåt i reaktorn med något form av internt återflöde vil-
ket resulterar i att snitt uppehållstiden för biomassapartiklarna är något 
längre än för gaserna. Skillnaden är dock inte lika hög som i en bubb-
lande fluidbädd [12]. 

2.4.3 Rotating cone 
Rotating cone-reaktorn baseras på en mekanisk mixning av sand och 
biomassa och bygger på att uppvärmningen av biomassan med hjälp av 
sanden är  fysiskt  separerad från pyrolysreaktionen som sker utan en 
inärt gas. Reaktorn kan vara väldigt kompakt och har låga investerings-
kostnader. En reaktor med ett flöde på 5 ton/h har endast diametern 1 
meter samt en höjd på 1 meter [13].

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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2 Teori

Biomassa matas in tillsammans med ett överskott av värmebärande fas-
ta partiklar till botten av den roterande konen som roterar med 360-960 
varv/minut.  Med  centrifugalkraften  trycks  partiklarna  mot  den  heta 
väggen i konen och vandrar uppåt som en spiral längs väggen. Biomas-
san värms upp med så kallad rapid-heating med uppvärmningshastighet 
5000 K/s och pyrolyseringen sker inom den lilla ringformiga volymen. 
av konen. Produktgasen som innehåller bioolja transporteras iväg ge-
nom en tub varav det fasta kolet och sandspillet rör sig över kanten av 
den roterande konen för att slutligen blandas i en fluidiserad bädd som 
omger konen. Det fasta kolet förbränns därefter i den fluidiserade bäd-
den vilket överför värme till den roterande konen och de fasta ämnena 
som i sin tur återförs och värmer upp processen. Särskilda funktioner 
för denna typ av reaktor inkluderar en mycket kort uppehållstid, cirka 
0.5  sekunder  för  fastna  ämnen  och  0.3  sekunder  för  gaser,  och  ger 
60-70% bioolja [7].

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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2 Teori

2.5 Typer av pyrolys 
I underkapitlen som följer beskrivs olika typer av pyrolys

2.5.1 Snabb pyrolys 
Uppvärmningshastigheten vid snabb pyrolys kan vara så hög som 1000 
°C/s till 10000 °C/s där sluttemperatur bör vara högst 650 °C  för pro-
duktion av bioolja. Vid snabb pyrolys används cirkulerande fluidbädd 
eller bubblande fluidbädd. Det finns främst fyra fördelar med snabb py-
rolys som ökar produktion av bioolja. Processen har en väldigt hög 
uppvärmningshastighet där bränslet reagerar vid en temperatur mellan 
425-600 °C. Uppehållstiden av ånga är kort och normalt under tre se-
kunder samt att nedkylningen av gaserna som bildas från produkten är 
väldigt snabb [14]. Generellt innehåller pyrolysolja från en snabb pyro-
lys ungefär 40% syre och 20% vatten samt har ett värmevärde kring 
15.2 kJ/kg [15]. 

2.5.2 Flash pyrolys  
Vid flash pyrolys värms biomassan upp till  en lägre temperatur från 
450-600 °C där slutprodukten blir både kondenserbara och ickekonden-
serbara gaser.  Pyrolysen får  en uppehållstid på 30 till  1500 ms.  Vid 
nedkylning av de kondenserbara gaserna produceras en ökad andel bio-
olja medan andelen kol minskar. Utfallet av bioolja vid flash pyrolys är 
vanligen ca 70-75% av den totala produkten från processen [7]. 

2.5.3 Hydropyrolys 
I  vanliga fall  sker pyrolys utan tillgång till  något medium men med 
hydropyrolys eller hydrthermal liquefaction som det kallas sker proces-
sen med vatten eller väte. Den termiska nedbrytningen äger rum i en 
atmosfär med väte under högt tryck vilket kan öka produktion av vola-
tila ämnen samt andelen kolväte med låg molvikt. Dess högre volatila 
utbyte beror på hydrogenering av fria fragment tillräckligt för att de ska 
bli stabila och inte repolymeriseras och bilda kol. Då denna form av 
pyrolys  sker  med  vatten  som  reaktionsmedium  kallas  det  termisk 
krackning och består av två steg. I det första steget sker pyrolysen i vat-
ten med temperaturer 200-300 °C under tryck och producerar kolväten. 
Under det andra steget bryts de producerade kolvätena  ned till lättare 
kolväten vid en temperatur på 500 °C. En fördel med denna typ av py-
rolys är att bioolja kan produceras med mindre innehåll av syre [7]. 
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2 Teori

2.1. Definition av termer och förkortningar 

TAN - Total Acid Number. Ett mått på hur många gram kaliumhydroxid som 
krävs per gram olja för att neutralisera sura funktioner.

Hydrocracking - En krackningsprocess som använder en katalysator för ’krack-
ning’ av väte med högt partialtryck till mindre molekyler för att producera ben-
sin med hög oktanhalt och andra stabila destillat med bra kvalitet. 

Homogen katalysator - En katalysator är ett ämne som ger ökad kemisk om-
vandling utan att själv förbrukas. En homogen katalysator befinner sig i samma 
fas som reaktionsprodukterna.
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3 Metod

3. Metod 
Detta arbete inleds med att ta reda på hur snabb pyrolys och hydropyrolys fun-
gerar samt vad det är som skiljer teknikerna åt. Utifrån detta ta reda på för- och 
nackdelar med de två olika teknikerna. Därefter undersöks vad som motsvarar 
bra kvalité på bioolja och utifrån detta ta reda på vilket av de fyra leverantörer-
na av teknik som producerar olja med bäst kvalité samt störst mängd. Slutligen 
tas reda på vad investeringskostnaderna för respektive leverantörs teknik kan 
tänkas vara och en ekonomisk analys genomförs mellan snabb pyroylys och 
HTL motsvarande en anläggning med aktuell produktionskapacitet. Arbetet ba-
seras på insamlandet  av information från olika typer av källor  bestående av 
kurslitteratur, artiklar och vetenskapliga studier samt information presenterade 
på de undersöka företagens hemsidor. Främst har information hämtats från in-
ternet och databaser vid mittuniversitetets bibliotek. Användbar information har 
också mottagits via kontakt med de undersökta företagen. Utifrån den insamla-
de informationen har egna slutsatser och antaganden gjorts för att bedöma vil-
ken av de fyra leverantörernas teknik som uppdragsgivaren borde välja
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 4 Resultat

4. Resultat 

4.1 Bioolja och dess egenskaper 
För att få ut så mycket högkvalitativ bioolja som möjligt i en pyrolys-
process skall följande villkor uppfyllas [16].

• Snabb uppvärmning av biomassa till 500 °C

• Uppehållstid för gaserna på mindre än 2 sekunder inklusive snabb ned-

kylning och kondensering.

• Fuktinnehåll i biomassan får inte vara mer än 10%

• Partikelstorlek mindre än 2 mm.

Bioolja består av molekyler av olika storlek som härstammar från depo-
lymerisering och fragmentering av cellulosa, hemicellulosa och lignin i 
biomassa. Det lägre värmevärdet för bioolja är endast 40-45 % av det 
som ges av kolvätebränslen. På volymbasis ges ett lägre värmevärde 
upp till 60% vilket beror på oljans höga syreinnehåll, innehåll av vatten 
samt hög densitet  på oljan. Ett  typiskt värmevärde för bioolja ligger 
kring 17 MJ/kg. Bioolja är blandbar med etanol och metanol men kan 
inte blandas med kolväten då oljan består av en komplex blandning av 
syreföreningar. Oljan kan däremot lagras, pumpas och transporteras på 
liknande sätt som fossila bränslen och kan förbrännas direkt i värme-
pannor, gasturbiner och dieselmotorer för kraft- och värmeproduktion. 
Pyrolys  av  trä  orsakar  att  bindningar  bryts  och  producerar  i  sin  tur 
fragment av polymererna cellulosa, hemicellulosa och lignin. Det mesta 
av syret stannar kvar i fragmenten och utgör en del av den bioolja som 
produceras. Även en del koldioxid och kolmonoxid bildas med en be-
tydande del vatten. Skillnaden mellan syreinnehåll i biomassa och den 
bioolja som produceras beror på syreinnehållet i gaserna från pyrolys 
och den del som finns tillgängligt i form av vatten i oljan. De kemiska 
egenskaperna i bioolja kan manipuleras genom att ändra termiska för-
hållanden i pyrolysprocessen eller genomgå pyrolys i kombination med 
en katalysator [17]. 

I figur 1.2 nedan synes hur processen av en snabb pryolys ser ut och 
vilka användningsområden produkterna har.
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Figur 1.2 Snabb pyrolys. Egen figur

Bioolja har visats kunna användas framgångsrikt i pannor där flera stu-
dier på detta gett positiva resultat. Vidare har bioolja gett lovande resul-
tat i dieselmotorer och gasturbiner för el- och värmeproduktion. Med 
mindre modifiering av bioolja och dieselmotorer kan bioolja accepteras 
som ett direkt substitut för diesel i framförallt stationära motorer. Kvali-
tén på bioolja är dock för dåligt för att anses direkt användas till trans-
portbränsle i större skala, men genom att uppgradera biooljan produce-
rad från snabb pyrolys kan hög kvalitativa biobränslen produceras [18]. 
Bioolja har följande oönskade egenskaper vid användning som bränsle.

• Högt vatteninnehåll

• Hög viskositet

• Högt askinnehåll

• Högt syreinnehåll, vilket ger lågt värmevärde. 

• Hög korrosivitet eller surhet. 

Dessa egenskaper begränsar användningen av biooljor. Skillnaden i hur bio-olja 
bearbetas och vilken råvara som används till pyrolys resulterar i betydande va-
riation av produktutfall samt sammansättning av bioolja [19].
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4.1.1 Vatten 
Vatteninnehållet i bioolja ger lågt värmevärde, lägre densitet med mins-
kad stabilitet och lägre pH-värde. Innehåll av vatten kan även bidra till 
instabilitet på grund av fasseparation men däremot ger det en lägre vis-
kositet vilket gör oljan mer pumpbar [20]. Vatten bidrar också till tänd-
fördröjning av bränslen och i vissa fall minskning av förbränningshas-
tighet [21]. Det förekommer i biomassan och som reaktionsprodukt från 
dehydrering som sker i pyrolysprocessen. Innehållet brukar vara mellan 
15-30 wt.%. Om inte biomassan torkas till under 10 wt.% innan pyrolys 
sker kan vatteninnehållet bli så mycket som 30-45 wt.% [18].

4.1.2 Fasta ämnen, kolrester, askor och metaller 
Det finns en varierande mängd av fasta ämnen i bio-olja från snabb py-
rolys. Oljan innehåller generellt mindre än 0.5 wt% fasta ämnen med en 
partikelstorlek på cirka 5-10 μm. Dessa kommer från heta ångor som 
passerar cyklonen för att ta bort kol. Fasta ämnen i bioolja kan bestå av 
kondenserade kolrester, sand och metaller. De oorganiska innehållet har 
flera negativa effekter på bioolja om det används som bränsle, exem-
pelvis kan partiklarna packa ihop sig då bränslet lagras och bilda ett 
lager av slam i botten samt påverka åldringen av oljan. Innehållet kan 
ge upphov till erosion i pumpar men även skapa problem med insprut-
ningsmunstycket på grund av erosion och tilltäppning. Det kan uppstå 
problem med förbränningsanordningar genom att partiklarna sätter sig 
på heta ytor och bidrar till erosion och korrosion samt ökar partikelut-
släppen. Beträffande hantering, lagring, stabilitet och förbränningsbete-
ende av bio-olja är innehåll av fasat kol inte önskvärt så oljor med lågt 
innehåll av kol bör gynnas [22].

4.1.3 Densitet och viskositet 
Densitet och viskositet är fysiska egenskaper hos bioolja som är viktiga 
att ta hänsyn till  då de påverkar design av pumpar och rörledningar. 
Framförallt har egenskaperna betydande effekt för fördelningskvalitet 
vid insprutning av bränsle som påverkar effektivitet av förbränningen 
samt utsläpp. Oljans viskositet har betydelse för dess flytpunkt vilket 
innebär vid vilken lägsta temperatur ett bränsle kan pumpas [22].

4.1.4 Syreinnehåll 
Syreinnehållet i bio-olja ligger kring 35-40% och finns tillgängligt i de 
flesta av oljans föreningar. Fördelningen av dessa föreningar beror på 
vilken typ av råmaterial som matas till processen samt vilken typ av 
produktionsprocess som används. Jämfört med andra bränsleoljor så är 
det höga syreinnehållet hos bioolja anledningen till att det uppstår skill-
nader i dess egenskaper och beteende vilket resulterar i att oljan blir 
oblandbar med andra kolvätebränslen samt bidrar till lägre värmevärde. 
Syreinnehållet har även en stor inverkan på biooljas instabilitet [22]. 
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4.1.5 Värmevärde 
Värmen från förbränning av ett bränsle är den mängd värme som pro-
duceras efter fullständig förbränning. Det finns två olika värmevärden  
ett bruttovärde även kallat högre värmevärde (HHV) samt nettovärde 
kallat lägre värmevärde (LHV). Skillnaden på dessa värden är mängden 
värme som krävs vid förbränning av vatten som formas vid förbränning 
av bränslet [22].Värmevärdet är en kvantitativ representation av biool-
jans energiinnehåll som kan användas för att utvärdera effektiviteten av 
omvandlingen från biomassa till bränsle. Det är även ett värde på ener-
gidensiteten av ett bränsle vilket indikerar på hur mycket energi som 
frigörs vid förbränning av varje volym bränsle [23].

4.1.6 Surhetsgrad 
Biooljors surhetsgrad bestäms vanligtvis med pH-värde och represente-
rar produktens korrosivitet, men det ger ingen indikation på koncentra-
tionen av sura beståndsdelar. Total acid number (TAN) är metod som 
föredras för mätning av surhet i olja. och innebär att mäta antalet milli-
gram av kaliumhydroxid som måste tillsättas per gram bioolja för att 
neutralisera sura funktioner [24]. 

Typiska egenskaper av bioolja producerad från snabb pyrolys med trämaterial 
biomassa [25]. Se tabell 1.2

Tabel 1.2 Egenskaper bioolja

Egenskaper, Bioolja

Fukthalt 15-30%

pH 2.5

C 56.4 %

H 6 %

O 37 %

N 0.1

Aska 0.1

HHV 16-19 MJ/kg
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4.2 Jämförelse snabb pyrolys och hydropyrolys 
Kvalitén på producerad bioolja beror dels på processen men även på råvaran. 
Hydropyrolysoljor är vanligtvis väldigt viskösa med relativt högt värmevärde 
jämfört med pyrolysolja som har låg värmevärde ungefär densamma som för 
biomassan. Oljor från hydropyrolys används ofta som substitut till diesel efter 
katalytisk uppgradering medan pyrolysolja ofta ses som ett alternativ till bräns-
leoljor [4]. Användning av bioolja som produceras vid snabb pyrolys är begrän-
sad om inte  uppgradering eller  raffinering sker.  De fysikaliska och kemiska 
egenskaperna hos oljorna från snabb pyrolys gör att de är olämpliga för integre-
ring till raffinering. Pyrolysoljan får ogynnsamma egenskaper som bland annat 
termisk  instabilitet  och  hög tendens  till  nedsmutsning  samt  blir  korrosiv  på 
grund av högt innehåll av karboxylsyror då pH-värdet vanligen är 2,2-2,4. Den 
får  andra  egenskaper  som gör  den oblandbar  med råmaterial  i  raffinaderier. 
Biooljan innehåller även metaller som kalium, kalcium och natrium samt utöver 
det även kväve vilket bidrar till nedsmutsning/förgiftning av katalysatorer som 
över tid förlorad katalytisk aktivitet  i  raffinaderi.  Vätebehandling av bioolja, 
som hydrokrackning, med fast syrakatalysator, och hydrodeoxygenation i sam-
band med en katalysator och väte vid högt tryck kan användas för produktion 
av biobränslen. Båda processerna har potential för att producera kolvätehaltiga 
biobränslen men trots detta följs processerna med förlust av väte, kol samt kol-
monoxid från biooljan. Det relativa bidraget av hydrodeoxygenation måste ba-
lanseras för att optimera utfallet av kolväten i samband med att andelen vätgas 
minimeras. Generellt är biomassa bristfällig på väte och måste genomgå deoxy-
genation eller med andra ord avlägsnande av syre i samband med produktion av 
kolvätehaltiga bränslen. För att uppgradera bioolja till kolvätehaltiga transport-
bränslen krävs att syret tas bort och att kol till väte-förhållandet blir större. Det-
ta medför att en av många utmaningar vid utvecklandet av teknik för biobräns-
leproduktion är effektivt utnyttjande av väte i samband med att verkningsgraden 
för kolomvandling, eller med andra ord energiomvandling, maximeras i pro-
dukten.  Hydropyrolys  av biomassa används för  att  försöka möta dessa  krav 
[26]. 

Nedan sammanfattas några för- och nackdelar med bioolja från snabb pyrolys 
jämfört med fossil olja då det används som bränsle [3].

Fördelar Nackdelar

• Förnyelsebara och 
koldioxidenutrala

• Lågt värmevärde

• Lägre utsläpp av kväveoxider • Lågt pH bidrar till korrosion

• Generellt lägre svavelutsläpp • Icke blandbar med andra oljor

• Låg viskositet, underlättar 
pumpning
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Hydropyrolystekniken har följande fördelar

• Bioolja från processen produceras med höga värmevärden 35-40 MJ/kg

• Processen förbrukar generellt endast 10-15% av den energi som finns lagrad i 
biomassan vilket ger en energieffektivitet på 85-90%

• Oljan som produceras innehåller  mindre syre och vatten jämfört  med från 
snabb pyrolys.

• Mer än 70% av kolinnehållet i biomassan tas tillvara på i oljan

• Biooljan kan lagras på ett stabilt sätt och har lägre krav på uppgradering jäm-
fört med olja från snabb pyrolys vilket är delvis beroende på hög andel destil-
lat i oljan. 

En klar nackdel med HTL-olja är att viskositeten är hög jämfört med pyrolysol-
ja. Från HTL-processen har det rapporterats att bioolja producerats med ett sy-
reinnehåll  på ungefär 12%, varav olja med 5% under superkritiska tillstånd. 
Jämfört med olja från snabb pyrolys har det rapporterats innehålla 50% syre 
medan andra rapporterat 35-40% [27]. I en genomförd studie jämfördes sex oli-
ka biooljor producerade från snabb pyrolys och hydropyrolys med bokträ som 
råmaterial. Hydropyrolys genomfördes vid 300 °C under en uppehållstid på 60 
min, ena provet med natriumhydroxid som agerade som kayalysator. Snabb py-
rolys ägde rum vid olika temperaturer från 450-600 °C där partikelstorlek på 
biomassan samt uppehållstid hölls konstant. Den snabba pyrolysen tog mellan 
60 till 90 min [4]. Se tabell 1.3 för resultat[4]

Tabell 1.3 Snabb pyrolys och HTL

Olja HHV 
(MJ/kg)

Kolrest
er

TAN 
(mg 
KOH/g 
olja)

Vatteni
nnehåll 
(%)

C (%) H (%) O (%)

Snabb 
pyrolys 
1

21.4 13 89 11 40.8 6.5 52.8

Snabb 
pyrolys 
2

23.3 13 45 10 35.6 6.8 57.6

Snabb 
pyrolys 
3

21.7 11 109 21 N/A N/A N/A

Snabb 
pyrolys 
4

25.1 13 46 7.8 N/A N/A N/A

Hydrop
yrolys 1

27.0 17 67 <1 68.2 6.8 27.3

Hydrop
yrolys 2

30.1 24 32 <1 64.8 7.0 24.0
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I tabell 1.4 sammanställs massbalanser från ovanstående prover [4].

Tabell 1.4 Massbalanser snabb pyrolys och HTL 

*Den vattenhaltiga fraktionen är andelen vatten oljan består av, alltså den orga-
niska fraktionen. I nedan tabell 1.5 synes proverna jämfört med egenskaper för 
diesel [4].

Tabell 1.5 Jämförelse diesel, HTL, snabb pyrolys

Organisk fraktion 
(%)

Vattenhaltig fraktion* 
(%)

Snabb pyrolys 1 17.9 29.6

Snabb pyrolys 2 17.2 45.2

Snabb pyrolys 3 14.8 33.6

Snabb pyrolys 4 9.5 30.1

Bioolja (%)

Hydropyrolys 1 14

Hydropyrolys 2 28

Diesel HTL Pyrolys

Densitet 15 C 
(kg/m^3)

820-845 1.14 1.1

Kolrester (%) <0.3 17-24 11-13

TAN (mg KOH/g 
olja)

<0.5 32-67 45-109

Värmevärde HHV 
(MJ/kg)

45 27-30 21-25

Vatten (%) <0.02 <1 8-20

Viskositet 40C 
(mPa s)

3-4 67000 13-70
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4.3 Företagens teknik 
I de underkapitel som följer beskrivs de fyra företagens olika tekniker, hur de 
fungerar och vilka fördelar det finns med respektive teknik. 

4.3.1 Steeper energy 
Företaget Steeper har en egen hydropyrolys som kallas Hydrofaction. 
Denna hydrofactionteknik är en unik kombination av kemin bakom su-
perkritiskt vatten och homogena katalysatorer för att effektivt och di-
rekt omvandla biomassa till förnybar bioolja med hög energidensitet. 
Tekniken tillämpar följande funktioner [28].

• Drift sker över den kritiska punkten för vatten vid relativt höga tryck 
300-350 bar samt temperaturer 390-420 °C

• Återanvändning av producerade organiska sammansättningar i form av 
vattenlösliga ämnen och olja vilket förbättrar karaktäriseringen av in-
matningen,  ger  förbättrad  energibalans,  önskad  kemisk  kinetik  samt 
ökad produktion av olja

• Användning av homogen katalysator i form av kalciumkarbonat för att 
uppnå önskade katalytiska effekter.

• Kontrollmätning av pH-värden samt alkaliska tillstånd för önskad kata-
lytisk effekt och minskad påverkan av korrosion.

• Återanvändning av homogena katalysatorer som bidrar till  förbättrad 
processekonomi. 

• Processen förser sig själv med värme under ’steady state’

Processen sker med temperatur 390-420 °C och tryck 300-350 Bar över 
den kritiska punkten för vatten och i övergången mellan förvätskning 
och superkritisk förgasning. Under processen bryts syre isär från den 
organiska molekylstrukturen varav kolväte-förhållandet och energiden-
siteten ökar [29]. Högt tryck används för att säkerställa en relativt hög 
energidensitet  medan tekniken utnyttjar  fördelarna  med superkritiska 
temperaturer. Den kritiska punkten för vatten används för att skilja på 
förvätskning och förgasning. Pyrolys  äger generellt  rum via joniska 
reaktioner nära eller under den kritiska punkten vid temperaturer mel-
lan 280-374 °C samt ett tryck minst vid mättningspunkten för vatten. 
Till skillnad ifrån detta sker hydrotermisk förgasning och superkritisk 
förgasning vid superkrtisiska temperaturer eller högre runt 450-600 °C 
vid tryck 50-250 bar. Tack vare det höga trycket kan termodynamiska 
egenskaper för vatten som exempelvis densitet bibehållas vid samma 
storlek som under subkritiska förhållanden. Det har genomförts flera 
studier av hydrothermal liquefaction (HTL) beträffande effekten av ar-
betstemperatur eller tryck av bland annat  produktutfall och oljekvalité. 
Det har däremot visat sig att de kemiska egenskaperna för reaktionsme-
dium nära den kritiska punkten för vatten vid HTL är en direkt funktion 
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av densitet medan en indirekt funktion av tryck och temperatur. Den 
kemiska kinetiken och relativa hastigheten på reaktioner  i  processen 
kan variera vid olika temperaturer. Reaktionerna representeras bättre av 
densitet och temperatur till  skillnad från tryck och temperatur. Över-
gången mellan förvätskning och förgasning i processen sker inte ome-
delbart utan övergår gradvis [28]. Den joniska produkten av vatten är 
beroende av tryck vid den kritiska temperaturen. Vatten i superkritiskt 
tillstånd kan främja både joniska och radikala reaktioner. Detta innebär 
att  motstånd för  massa-  och värmeöverföring minskar  samt  att  upp-
värmningshastigheten ökar. Utnyttjandet av dessa egenskaper maxime-
ras genom att med noggrannhet reglera arbetsförhållanden och konfigu-
ration av processen. I processen används höga tryck för att säkerställa 
hög densitet medan fördelarna med superkritiska temperaturer utnyttjas. 
Det har visat sig högt tryck i superkritiskt tillstånd bibehåller en hög 
densitet jämförs med de flesta andra HTL-processerna som arbetar nära 
den kritiska punkten av vatten. Vattnets polaritet minskar med att det 
närmare sig ett superkritiskt tillstånd vilket medför att vattnet löser upp 
biomassa som är hydrofobisk under omgivande förhållanden [28]. 

Värmekapaciteten  för  vatten  och  dess  värmeöverföringsförmåga  för-
ändras  dramatiskt  vid  den  kritiska  punkten  vilket  har  inflytande  för 
energibehovet till processen. Effekten av tryck på värmebehovet för en 
isobarisk temperaturökning synes med specifik entalpi. Vid nära kritiskt 
tryck ökar den specifika entalpin kraftigt kring den kritiska punkten vil-
ket beror på att den maximala specifika värmekapaciteten minskar vid 
höga tryck. Energibehovet för att värma vatten till 400 °C vid ett tryck 
på 300 bar är lägre än vad som krävs för att värma vatten till den kritis-
ka punkten vid mättat tryck. En högre arbetstemperatur bidrar till högre 
drivkraft under värmeöverföringen vilket förbättrar ekonomin för vär-
meöverföring samt energieffektiviteten generellt [28]. 

Den vattenliknande produkten från processen består av vatten, vatten-
lösliga organiska ämnen, upplösta ämnen som fungerar som homogena 
katalysatorer samt upplösta salter från inmatningen av biomassan. Ge-
nom att återföra denna blandning kan homogena katalysatorer återan-
vändas i processen samt att slurryn görs mer pumpbar. De agerar som 
avskiljare och stabilisatorer av produkter i processen samt som vätedo-
natorer under uppvärmning och omvandling. Detta medför att bildning-
en av oönskat kol hämmas men att deoxygenation främjas. En annan 
fördel i processen är att förekomsten av vattenlösliga organiska ämnen i 
råmaterialet hämmar fortsatt bildning av dessa ämnen vilket ökar pro-
duktionen av bioolja. En del av oljan kan återföras till slurryn som bil-
das med biomassan för att öka dess homogenitet och delvis främja de-
polymerisering av biomassa vilket bland annat gör den mer pumpbar 
[28].

Nedan följer ett processchema över Hydrofaction-processen i figur 1.3

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

�19



 4 Resultat

Figur 1.3 Hydrofaction-processen. Egen figur

Processen värms upp genom att cirkulera trycksatt avjoniserat vatten 
tills  önskad temperatur uppnåtts.  När önskat tillstånd uppnåtts  matas 
biomassa tillsammans med vatten in i en mixer som bildar en slurry 
som därefter transporteras vidare till en matningstank. Trycksättning av 
blandningen sker med hjälp av en högtryckspump varpå den värms upp 
av  två  värmare  kopplad  i  serie  med varandra.  Efter  uppvärmningen 
transporteras slurryn, med en temperatur på 390-420 °C, till två reakto-
rer med en volym på 5 L vardera. Utsläppet från reaktorerna kyls ned 
och passerar därefter ett filter varav trycksänkning sker genom ett kapil-
lärsystem. Slutprodukten avgasas, en produkt innehållande vatten och 
en oljeprodukt når produkttanken varpå produkterna separeras i en ol-
jeavskiljare. Delar av den vattenhaltiga produkten som innehåller vat-
ten, vattenlösliga organiska ämnen, upplösta homogena kayalysämnen 
samt salter återförs till processen för återanvändning. Även delar av den 
producerade oljan återförs till processen för att göra slurryn mer homo-
gen och pumpbar. De organiska ämnena som återförs reducerar energi-
behovet för uppvärmning på grund av att de har lägre värmekapacitet 
jämfört med vatten [28]. 

En pilotanläggning av hydrofaction-teknologin har demonstrerats  vid 
Aalborg universitet i Danmark. Anläggningen designades för att arbeta 
med vatten under superkritiskt tillstånd med upp till 450 C och 350 bar 
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med en kapacitet på 30 kg/h av slurry i processen. Trä användes som 
råmaterial till processen [28]. 

Bioolja som producerades vid anläggningen analyserades av ett labora-
torium och fick följande resultat. Se tabell 1.6 [28]

Tabell 1.6 Hydrofaction-olja

Det producerades även gas med ett värmevärde 7.73 MJ/kg [28].

Lägre värmevärde LHV beräknas till 38.5 MJ/kg enligt formel nedan 
där H är procentandelen väte och M procentandelen fukt [5].

� X.Y 

Test Enhet Hydrofaction-olja

HHV MJ/kg 38,6

LHV MJ/kg 38.5

Vatten wt.% 0,8

TAN mg KOH/g 8,8

Densitet vid 40°C kg/m^3 1057

Densitet vid 50°C kg/m^3 1050

Densitet vid 60°C kg/m^3 1043

Densitet vid 70°C kg/m^3 1036

Viskositet vid 40°C mm^2/s 17360

Viskositet vid 60°C mm^2/s 1545

Massbalans wt.% 45,3

Energibalans - 85,6

C wt.% 81,4

O wt.% 9,8

H wt.% 8,7

N wt.% 0,095

Pour point C 24

Flash point C 59

L H V = HH V − 2260k J/kg(9H + M )

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

�21



 4 Resultat

En anläggning med Hydrofaction-tekniken planeras byggas vid ett före 
detta pappersmassabruk i  Norge.  Anläggningen skall  använda sig att 
rester från trämaterial som biomassa vilket skall omvandlas till förny-
bar bioolja som i sin tur skall kunna uppgraderas till bland annat förny-
bar diesel. Anläggningen kommer att producera ungefär 4,000 l bioolja 
dagligen. Företagets första kommersiella anläggning har en kapacitet på 
240,000 ton biomassa per år och produktion av bioolja 2000 fat om da-
gen från skogsråvaror [30].

Nedan följer generella fördelar med Hydrofaction-teknologin enligt fö-
retaget Steepers hemsida [29][31]. 

• Höga utfall av olja. Ungefär 45% på massbasis, 85% på energibasis

• Hög effektivitet. Energieffektivitet på över 80% Inget krav på torrt rå-
material. Råmaterialet är blandbar. 

• Hög energieffektivitet då ingen fasseparation äger rum på grund av om-
fattande värmeåtervinning. 

• Hållbarhet. Bio-oljan producerar ungefär 80% mindre utsläpp av koldi-
oxid jämfört med fossila bränslen.

• Högt värmevärde av producerad bio-olja upptill 38 MJ/kg

• Syreinnehåll mindre än 10%
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4.3.2 Biogreen 
Företaget Biogreen har utvecklat en process som är en egen typ av flash 
pyrolys. Istället för att värma upp biomassan genom en fluidiserad bädd 
eller liknande bygger tekniken på att en skruv, kallad spirajoule som 
värms upp med en lågspänningsström, och överför värme till biomas-
san.  Med hjälp  av  jouleeffekten hålls  en  jämn temperatur  över  hela 
skruven varav temperaturen på den behandlade biomassan kan hållas 
väl  kontrollerad  genom reglering  av  inställd  temperatur  på  skruven. 
Uppehållstiden i reaktorn regleras genom att variera rotationshastighe-
ten på skruven. Anläggningen kan uppnå en maximal pyrolystempera-
tur på 350-800 °C [32]. Se process i figur 1.4 

Figur 1.4 Snabb pyrolys Biogreen. Egen figur

Pyrolysanläggningar är ofta stora till storleken och komplexa anlägg-
ningar  som medför  höga underhållskostnader.  Biogreen kan vara  ett 
alternativ till detta då anläggningen är mindre vilket bidrar till effektiv 
drift med låga investerings- och underhållskostnader. Pyrolysprocessen 
kan producera olika typer av bio-olja samt producera biokol, kol, träkol 
och syngas. Alla möjliga träråvaror passar till pyrolys av biomassa med 
företagets teknik. Sågspån, träflis och grödor kan omvandlas till hög-
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kvalitativa produkter. Utrustning från Biogreen är lämplig om hög flex-
ibilitet är av intresse, högkvalitativ produktion med enkel kontroll av 
processen enligt behov [33]. Tekniken är både simpel och ekonomisk 
med en noggrann och effektiv process som kan värmebehandla både 
fuktig och torr biomassa [34]. Denna process påstås kunna anpassas till 
att producera en huvudprodukt bestående av biokol, bioolja eller gas 
enligt  kundens önskemål.  Pyrolys tar  ungefär  5-20 min beroende på 
temperatur  och  råvara  [2].  Företaget  rekommenderar  att  biomassans 
fukthalt inte överstiger 10%. Tekniken garanterar konstant kvalité på 
slutprodukten från processen. Detta beror på att tillståndet på behand-
lingen av biomassan ständigt övervakas av en operatör och kan anpas-
sas efter behov. Med en stabil elförsörjning erhålls jämn omvandling av 
materialet i reaktorn och jämna processförhållanden. Enkel inställning 
av  driftsparametrar  ger  optimala  förhållanden  och  bra  prestanda  för 
produktion av den produkt som önskas [35].

Pyrolysanläggningen är designad för att arbeta med ett flöde 14-48 ton 
per dygn [35]. För åstadkomma högre kapacitet så kan flertalet skruvar 
placeras  parallellt  med varandra.  Anläggningen kan levereras  snabbt 
och färdigt i  moduler bestående av containrar som kan användas till 
torrefiering, pyrolys och högtemperatur pyrolys för produktion av bio-
kol, bioolja och syngas oavsett råmaterial av biomassa. Biomassan kan 
vara allt ifrån trämaterial till grödor och avfall. Pyrolysanläggningen är 
kompakt och levereras färdig för användning, kräver ingen installation 
eller byggnad för placering. Idén bakom containeranläggningen gynnar 
flera  faktorer  som placering  av  anläggning,  timing,  tillstånd,  arbets-
scheman och kostnader av lokal arbetskraft. Det bidrar även till snabb 
installation, underlättar transporter och det är till fördel att anläggning-
en byggs i moduler. Anläggningen är lämpad för snabb och oftast tem-
porär användning designad för att kunna flyttas efter en given tidsperi-
od eller långsiktigt lagras. På grund av den portabla lösningen rekom-
menderas användning till  områden där ytan är begränsad, till  projekt 
som begränsar lokal infrastruktur samt till investeringar utan byggnads-
arbete [36].
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Containeranläggningen Biogreen CM 600 kan leverera följande baserat på ett 
flöde av biomassa på 800 kg/h under drift 20 h/dygn. Se tabell 1.7 och 1.8 [36].

Tabell 1.7 Biogreen CM 600

Tabell 1.8 Biogreen CM 600 produktion

Kapacitet Råmaterial El-effekt Personal

Biogreen CM 
600

Upp till 16 
ton/dygn. 
10-20% 
fukthalt. 
Partikelstorl
ek <20 mm

Biomassa, 
torkat 
avloppsslam, 
plast, 
använda 
däck, 
avfallspapper
, 
kolbaserade 
material, 
rötrester

100 kW 1 h arbete av 
en person för 
hantering av 
råmaterial 
och produkt

Biokol Bioolja Syngas

Biogreen CM 600 
produktion

Upp till 4.8 ton/
dygn

8 ton/dygn 10 MJ/m^3 
Upp till 450 kW 
(9 MWh/dygn) 
för användning 
som värme till 
torkning eller 
omvandling till 
elektricitet.
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Nedan följer  vilka modeller  av Spirajoule  som företaget  levererar  med dess 
maximala behandlingstemperatur. Se tabell 1.9 [34]

Tabell 1.9 Spirajoule

Då intresset består av att producera så mycket bioolja som möjligt är Spirajoule 
SPJ HT lämpligt för ändamålet då det krävs en sluttemperatur som överstiger 
500°C. Nedan följer tabell med olika modeller av SPJ HT med dess volymflö-
den respektive effekt [37]. Se tabell 2.0

Tabell 2.0 Spirajoule effekt och flöde

Företaget har producerat bioolja,  biogas och biokol från två olika råmaterial 
med följande utfall [38] . Se tabell 2.1 

Tabell 2.1 Produktion pyrolys 

Men företaget menar på att med en temperatur på upp till 550 °C ges generellt 
15-20% [2] produktion av bioolja med ett värmevärde (LHV) på 10-21 MJ/kg 
[39].

Modell Max. behandlingstemperatur

VCH 100 °C

SPJ 250 °C

SPJ MT 350 °C

SPJ HT 800 °C

Modell Volymflöde Effekt

SPJ HT 130L2 6-60 l/h 20 kW

SPJ HT 400L6 180-1800 l/h 60 kW

SPJ HT 600L6 350-3500 l/h 120 kW

Ekträd Kryddnejlika

Bioolja 31.5 % 46.4 %

Biokol 27 % 27.9 %

Biogas 41 % 25.7 %
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Övergripande fördelar med pyrolysteknik från Biogreen [37].

• Lågt underhåll

• Enkel att använda

• Kontinuerligt flöde och behandling av biomassa

• Homogen behandling

• Funktion dygnet runt

• Termisk tröghet 

Det har visat sig inte vara möjligt att få fram någon analys av företagets olja.  
Däremot har det  gjort  studier  bioolja producerad från liknande anläggningar 
med liknande teknik bland annat pyrolys av sågspån och risskal i Indien. An-
läggningen byggde på att biomassa blandat med uppvärmd sand matades till 
skruvreaktorn där pyrolysen äger rum istället för att reaktionen endast sker med 
biomassa och elektriskt uppvärmning från skruven. Analys gav följande resultat 
som kan ge en uppskattning av vad som ungefär kan förväntas från företaget 
[40]. Se tabell 2.2 

Tabell 2.2 Analys från skruvreaktor 

Bioolja

C 40 %

H 6.9 %

N 0.2 %

O 53 %

HHV 17.95 MJ/kg
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4.3.3  BTG-BTL 
Företaget använder sig av snabb pyrolys och kan omvandla biomassa, 
med en kapacitet på 120 ton/dygn [41], med upp till 70% bioolja där 
resterande består av gaser och kol [42]. Deras unika pyrolysteknik ka-
raktäriseras av en intensiv mixning utan behov av en inärt gas i fluid-
bädden och bygger på en förbättrad rotating cone-reaktor. Pyrolysan-
läggningen leveraras komplett bestående av moduler och byggs ihop på 
plats under kort tid [43].

Pyrolys genomförs i processen enligt följande steg [42]. Se figur 1.5

Figur 1.5 BTG-BTL pyrolysprocess. Egen figur

• Torr biomassa matas in i pyrolysreaktorn tillsammans med ett överskott 
av sand som agerar värmebärande material och återförs i processen

• Biomassan och sanden blandas i reaktorn och omvandlas till olja i ång-
form, gaser och kol. 

• Gaserna och ångorna passerar fleratlet cykloner innan de transporteras 
till kondensorn där ångorna kyls ned av återcirkulerande olja.
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• Sanden och kolet transporteras till förbränning med fluidiserad bädd där 
luft tillsätts för att förbränna kolet. Även de icke kondenserbara gaserna 
transporteras från kondensorn och förbränns i förbrännaren. 

• Den återuppvärmda sanden återförs till reaktorn men kyls ned för att 
säkerställa en konstant temperatur på sanden i reaktorn. 

• Värmeöverskott från nedkylning av sanden samt från förbränningen tas 
upp  i form av ånga med högt tryck.

Ångan som tas tillvara på kan därefter användas till ångturbinsystem, 
för att generera elektricitet eller torka råmaterialet som matas in i reak-
torn [42]. I företagets pyrolyssystem ingår torkning av biomassa, som 
sker utan användandet av fossila bränslen, från 50% fukthalt till under 
de 10% som krävs för processen. Enkelheten i en rotating cone-process 
gör att investeringskostnader blir lägre jämfört med annan teknik [43]. 
Företagets standard design möjliggör, där det är möjligt,  återanvänd-
ning av all överflödig värme. Med rotating cone-processen kan elektri-
citet produceras eller en kombination av elektricitet och ånga för in-
dustriell användning. En del av ångan kan även återvinnas och använ-
das till torkning av biomassan med tillräckligt med värme för att torka 
biomassa med en fukthalt på upp till 55 wt.% [44].

Eftersom blandningen sker med forcerad mekanisk mixning garanteras 
en intensiv värmeöverföring mellan biomassan och värmebärare. Sand 
från förbränningen i processen kyls ned i en separat kylare vilket inne-
bär att  reaktorns tillstånd är oberoende av driftsförhållanden för för-
bränningen.  Matningsflexibilitet  innebär  att  företagets  teknologi  kan 
hantera biomassa med låg asksmältningstemperatur vilket innebär att 
enheten kan arbeta med låga temperaturer. Det är en fördel med BTLs 
teknologi jämfört med annan teknik att den mekaniska reaktorn tillåter 
ett högt förhållande mellan biomassa och sand. Biomassa med högt in-
nehåll av lignin har en tendens att bilda smältor i reaktorn vilket, till-
sammans med sanden, kan bidra till att det uppstår blockeringar i reak-
torer vilket beror på att sanden klumpar ihop sig. Det har visat sig att 
företagets teknik kan hantera partiklar av biomassa med en diameter på 
3 mm vilket beror på att uppvärmningen av biomassan och själva pyro-
lysen sker separat. Företagets pyrolys kan producera en produkt av bio-
olja från nästan vilken typ av lignocellulosisk biomassa som helst. Ol-
jan består av små mängder aska och har en energidensitet från 5 till 20 
gånger högre än biomassan. Densiteten på olja är kring 1170 kg/m^3. 
Pyrolysoljan har ett pH-värde kring 3 vilket måste tas hänsyn till gäl-
lande hantering och användning av oljan. En olja med dålig kvalité har 
en tendens att åldras eller andra ord försämras men bioolja från företa-
get har visat sig kunna användas framgångsrikt efter att den lagrats i 
över ett år [44]. 

I tabell 2.3 nedan synes en analys av biolja producerad från BTG-BTL 
med tall som råvara [45].
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Tabell 2.3 Bioolja BTG-BTL.

En standardanläggning från BTG-BTL med ett flöde på 5 ton/h med 
upparbetat och torkat råmaterial från tallskog har visat sig leverera upp 
till 24,000 ton olja per år [43]. Företaget har under en längre tid provat 
behandling av över 45 olika råmaterial i sin pyrolysprocess. Bland an-
nat trämaterial,  risskal,  bagass,  slam, tobak, energigrödor,  rester från 
palmolja. Vilken typ av biomassa som behandlas har inverkan på hur 
mycket som produceras samt kvalitet på produkten. Nedan presenteras 
hur mycket  olja  som producerats  från tre olika råmaterial  samt dess 
undre värmevärde [42]. Se tabell 2.4

 Tabell 2.4 Produktion från tre råmaterial  *EFB - Empty fruit bunches 

BTG-BTL har karaktäriserat sin bioolja producerad från trämaterial och 
sagt att HHV är generellt 17-20 MJ/kg med fuktinnehåll 15-30% [46].

Enhet
C wt% 42.8

H wt% 7.6

N wt% <0.01

O wt% 49.6

Vatten wt% 21.7

Aska wt% 47

Fasta ämnen wt% 0.27

Densitet kg/m^3 1207

HHV MJ/kg 18.7

LHV MJ/kg 17.1

pH - 2.85

Viskositet mm^2/s 25-1000

Bagass Träflis EFB*

Bioolja (wt.%) 55-65 65-70 50-60

LHV (MJ/kg) 16-19 15-18 16-18
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Huvudsakliga  fördelar  med  BTG-BTLs  pyrolysteknik  sammanfattas 
nedan [42].

• Hög genomströmning i volym av biomassa per reaktor bidrar till kom-
pakt design av reaktorer

• Inget behov av inärt gas vilket ger minskad storlek på nedströmsutrust-
ning. 

• Processen kräver ingen återföring av gaser 

• Enkelt att skala upp processen

• Möjligt  att  producera elektricitet  eller  en kombination av elektricitet 
och ånga till olika användningsområden.

• Hög flexibilitet på inmatningen; bland annat avfall och stora partiklar. 

• Lågt innehåll av fasta ämnen i olja ner till 0.01 wt.%
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4.3.4 Licella 
Licella använder hydropyrolys för att  omvandla biomassa till  bioolja 
med en eget framtagen reaktor kallad Cat-HTR (Hydrothermal Cataly-
tic Reactor). Tekniken bygger på att biomassan först blandas med vat-
ten som skapar en slurry. Slurryn värms därefter upp och utsätts för 
tryck till ett superkritiskt tillstånd varpå den transporteras vidare till en 
reaktor. I reaktorn sker kemisk omvandling genom hydrolys vilket in-
nebär att  vattnet bryter isär biomassan; syret binder till  kol och om-
vandlas till koldioxid varav en del av vätet bildar bio-olja. Processen tar 
ungefär  20-30  minuter  och  därefter  sänks  trycket  varpå  biprodukter 
kyls ned och separeras och värme återförs till processen [47]. I figur 1.6 
illustreras ett processchema över en Cat-HTR-anläggning.

Figur 1.6 Licella HTL-process. Egen figur

Företagets  Cat-HTR är  den  enda  hydrotermiska  anläggningen som i 
stor skala visats kunna uppgradera en mängd olika råmaterial till hög-
kvalitativa produkter som syntetisk råolja och kemikalier. Fördelaktigt 
med processen är att biomassan som behandlas inte behöver genomgå 
torkning samt att processen kräver mindre energi jämfört med vanlig 
pyrolys och förgasningsteknik. Anläggningen har testats i stor utsträck-
ning och skalats upp de senaste nio åren som har resulterat i en kom-
mersiellt färdig produkt [48].
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Vid en av Licellas pilotanläggningar producerades bioolja från trämjöl. 
Råvaran blandades med vatten till en slurry och trycksattes först innan 
temperaturen höjdes  till  reaktionstillståndet.  En homogen katalysator 
användes till processen för att skynda på den hydrotermiska omvand-
lingen.  Efter  trycksänkning  och  nedkylning  separerades  bioolja  från 
vattnet varpå oljan destillerades vid ett tryck något över atmosfärstryc-
ket i en kontrollerad atmosfär bestående av ånga och kväve för att bli 
av med askor och andra restprodukter. Det visade sig därefter att den 
destillerade biooljan från processen hade ett undre värmevärde (LHV) 
på 37,3 MJ/kg på torr basis [49]. Enligt andra analyser har bioolja visat 
sig ha ett högre värmevärde (HHV) på 38.9 MJ/kg [50]. En anläggning 
har visats kunna producera 500,000 fat bioolja per år vilket motsvarar 
ungefär 1400 fat dagligen, ungefär 223,000 l [49]. Produkten innehåller 
generellt 12-14 wt.% syre [51]. 

Enligt företaget kan Cat-HTR-reaktorn under omvandling behålla upp 
till 90% av kolet samtidigt som ungefär hälften av syret elimineras från 
biomassan. Under processen tas syret bort genom att knipsa av polymer 
utan att bryta isär kol till kol-bindningar vilket innebär att det krävs en 
mindre mängd energi. Nedan följer några fördelar med Licellas teknik 
som skiljer sig mot konkurrenter [52].

• Tekniken förbrukar mindre energi

• Processen sker med kontant flöde

• Krävs ingen torkning av biomassa

• Alla komponenter i biomassan; lignin, cellulosa och hemicellulosa om-
vandlas i processen vilket ger större produktion av bioolja.

• Vatten är en biprodukt från processen som kan återanvändas om den 
behandlas korrekt.

En analys av företagets producerade bioolja har genomförts [49]. Några 
data presenteras i tabell 2.5 nedan.

Tabell 2.5 Analys av bioolja 

LHV 
(MJ/kg)

C (%) H (%) N (%) O (%) Aska

Bioolja 37.3 79.46 8.96 0.13 11.45 <0.01

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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4.4 Energibalans och värmeåtervinning 
I tabell 3.0 är energibalans redan beräknad av för och av företaget Steeper me-
dan de övriga beräknas enligt nedan. 

I tabell 2.6 synes vilka värmevärden respektive fördelning av biomassan såg-
verket har [53].

Tabell 2.6 Värmevärden för biomassa från sågverk

Den energimängd som biomassan innehåller,  det  vill  säga  den energimängd 
som kan pyrolyseras varje år beräknat på 40,000 ton blir

Kontrollberäkning av Steeper 

Biomassa Värmevärde HHV (MJ/kg)

Gran 20058

Tall 21323

Löv (björk) 19925

Bark 16900

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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QBiomassa=QGran+QTall+QLöv+QBark

Q B i o m a s s a = ( H G r a n * m B i o m a s s a * 0 . 7 * 0 . 5 ) + ( H Ta l l * m B i o m a s s a * 0 . 7 * 0 . 3 ) +
(HLöv*mBiomassa*0.7*0.2)+(HBark*mBiomassa*0.3)

QBiomassa= 812201200 MJ/år 

QBioolja = HBioolja * mBiomassa*0.453 = 699432000 MJ/år 

QBioolja/QBiomassa = 86.1 %



 4 Resultat

Vidare beräknas energibalans för övriga företag på samma vis som ovan. Resul-
tatet  presenteras i  tabell  3.0 tillsammans med en sammanställning av övriga 
data. Enligt studier krävs det det 1,77 MJ/ton för att utföra pyrolys av tall. [54]. 
Om 100% av biomassan antas vara tall skulle följande värmeåtervinning kunna 
uppskattas. Andra träslag antas ha likartade värden.

Biomassan består av ungefär 60% vatten. Pyrolys av resterande 40% torkad tall 
motsvarar.

�

Förångning av resterande andel vatten 40% blir

�

�

�

Enligt BTG-BTL har ungefär 0.5 MW värme samt 87 kW elektricitet från före-
tagets flash pyrolys producerats vid en anläggning konstruerad för flöde på 1 
ton/h vilket motsvarar 8544 ton/år. Värmen motsvarar 0,5MW*3600=1800 MJ/
ton och elektricitet 0.087 MW*3600=313MJ. Trämaterial användes som bio-
massa till processen [55].

Producerad värme kan återföras till torkning av biomassa samt värme till pro-
cessen

�

Det måste tillföras 463 MJ/ton biomassa till processen efter 100% återvinning 
av värme. Energimängden skulle kunna vara tillförd värme i form av ett över-
skott av sand eller gaser som får gå via kondensorn och eller kolförbrännaren 

 Gällande Steeper beräknas energibehov för processen nedan med återvinning 
av producerade gaser med värmevärde 7.73 MJ/kg. Den slurry som skall vär-
mas upp till 450 C och 350 bar är enligt studier bestående av ungefär 20% trä-
material och 20% olja som återförs från processen och ungefär resterande 60% 
vatten [28]. Energiförbrukning för uppvärmning av vattnet baseras på entalpi-
värden [56].

�

Energiförbrukning för uppvärmning av tall. Värmekapacitet för tall sätts till 2.5 
kJ/kg [57]. Väljer att försumma andelen olja i slurryn och endast räkna med att 
slurryn består av vatten och biomassa eftersom det inte finns tillräckligt med 
information om hur oljan bidrar till processen rent energimässigt.

�

QPyro = 1000kg * 0.4 * 1.77MJ/kg = 708MJ

QVatten = QUppvarmning + QForangning

QVatten = 1000kg * 0.6 * 4.187k J/kg * k (100C − 20C ) + (1000kg * 0.6 * 2256.9k J )

QVatten = 1555MJ

QVarme − QVatten − QPyro = 1800MJ − 1555MJ − 708MJ = − 463MJ

QVatten = m(H450C,350bar − H20C,Sat) = 1000kg * 0.6(2671 − 83.9) = 1552MJ

QTall = 1000kg * 0.4 * 2.5k J/kg * k * (450C − 20C ) = 430MJ

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Gaser med värmevärde 7.73 MJ/kg kan användas för att producera och förse 
processen med värme. Enligt laboratorieanalys är massbalansen av gaser 41.2%  
[28] och med det räknat på ett ton blir, under förutsättning att all energi kan 
återanvändas, värmeåtervinningen 3184 MJ. 

�

Det kan direkt inses att processen borde vara självförsörjande på värme vid ste-
ady state. Företaget påpekar även detta då extrapolationer av ett system med 
värmeutbyte indikerar på att energimängden är tillräcklig för att producera be-
tydligt  mer värme än vad som krävs för att  hålla processen självförsörjande 
[28].

QVarme = 1000kg * 0.412 * 7.73MJ/kg = 3184MJ

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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4.5 Ekonomi 
I underkapitlen nedan presenteras dels ekonomiska beräkningar men även redan 
givna kostnader. 

4.5.1 Torkning av biomassa 
Enligt uppgifter från en genomförd studie ligger kostnaden för att torka 
ett ton biomassa på ungefär 39 $/ton år 2013 [58]. Värdet på $1 USD 
2013 motsvarar idag $1.08 USD vilket i sin tur ger att 39 $/ton motsva-
rar 368 kr/ton. Biomassan bestod av trä  från tall med en partikelstorlek 
på 5 mm varav fukthalten 50%. Fukthalten efter torkning uppgick till 
10%. Beroende på tiden för torkning gick det åt 50-200 GJ/ton i energi-
förbrukning. Sågverket har en ambition av att behandla 40,000 ton/år 
vilket då enligt studien motsvarar en kostnad på 40,000 ton/år*368 kr/
ton = 14,720,000 SEK/år.

4.5.2 Steeper 
Kostnaden för en anläggning ligger kring 500 MSEK baserat utifrån 
tidigare projekt bland annat i Norge där Steeper påbörjade 2017 kon-
struktionen av en demonstrationsanläggning vid en före detta pappers-
massafabrik.  Anläggningen planeras  driftsättas  under  2019 och skall 
omvandla trärester till bioolja samt kunna producera 4,000 liter bioolja 
dagligen [30]. 

 
4.5.3 Biogreen 

Om en spirajouleskruv antas gå kontinuerligt på maximal effekt dyg-
nets alla timmar ges följande energiförbrukning räknat per år.  Se tabell 
2.7

Tabell 2.7 Kostnader spirajouleskruvar

Kostnaden är beräknad med elpriser från Falun Energi och Vatten. El-
pris inklusive moms 2018 uppgår till 59.75 öre/kWh [59]. Beroende på 
storlek kostar en komplett anläggning ungefär 1.2-3.3 miljoner dollar 
vilket motsvarar 10-30 MSEK [60]. 

Modell Effekt Energiförbrukni
ng

Kostnad

SPJ HT 130L2 20 kW 175,200 kWh 104682 kr

SPJ HT 400L6 60 kW 525,600 kWh 314046 kr

SPJ HT 600L6 120 kW 1,051,200 kWh 620208 kr

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Sågverket har en ambition av att behandla 40,000 ton biomassa årligen 
vilket utifrån dess ungefärliga fördelning och densitet motsvarar ett flö-
desbehov per timme enligt följande tabell 2.8 [61].

Tabell 2.8 Biomassa från sågverk

Totalt flöde på 11563 l/h motsvarar ett  behov av följande antal SPJ-
skruvar. Kostnaderna representerar drift dygnets alla timmar vid maxi-
mal effekt. Se tabell 2.9

Tabell 2.9 Behov av spirajoules

4.5.4 BTG-BTL 
Installationskostnader totalt, enligt företaget, för en standardanläggning 
med 5 ton/h uppgår till ungefär 20-25 MEUR vilket motsvarar 210-250 
MSEK. Medräknat i kostnaderna är lagring och förbehandling av bio-
massan samt rökgasrening [44].

4.5.5 Licella 
Företaget uppskattar den totala kostnaden för konstruktion och drift-
sättning av en kommersiell anläggning till $114 miljoner vilket motsva-
rar ungefär 1 miljard SEK [52].

Biomassa Fördelnin
g

Massflöde Densitet Volym 
(m^3/år)

Volym (l/
h)

Bark 30 % 12000 
ton/år

240 kg/
m^3

50000 
m^3/år

5707 l/h

Träslag 70 % 28000 
ton/år

-Gran 50 % 14000 
ton/år

550 kg/
m^3

25454 
m^3/år

2905 l/h

-Tall 30 % 8400 ton/
år

480 kg/
m^3

17500 
m^3/år

1997 l/h

-Löv 20 % 5600 ton/
år

670 kg/
m^3

8358 m^3/
år

954 l/h

1 st SPJ HT 400L6 60 kW 314,046 SEK

3 st SPJ HT 600L6 120 kW 1,860,084 SEK

Totalt 2,174,670 SEK

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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4.6 Sammanställning av data  
I tabell 3.0 nedan sammanställs data från respektive företag.

Tabell 3.0 Sammanställning av data från företag                 *Flöde per spirajoule-skruv.

Enhet Biogreen BTG-BTL Steeper 
Energy

Licella

Vatten wt.% - 15-30 0.8 -

pH
- - 2.5-3.0 >8.0 -

C wt.% - 42.8 81.4 79.46

H wt.% - 7.6 8.7 8.96

O wt.% - 49.6 9.8 12-14

N wt.% - <0.01 0,095 0.13

Aska wt.% - 47 - <0.01

HHV MJ/kg - 17-20 38.6 38.9 

LHV MJ/kg 10-21 17.1 38.5 37.3 

Massbalans wt.% 15-20 <70 45.3 -

Energibala
ns

% <21 <64 85.6 -

Produktion 
bioolja

- 55000 l/
dygn

318000 l/
dygn

223000 l/
dygn

Biomassa 14-48 ton/
dygn

120 ton/
dygn

674 ton/
dygn

-

Tid för 
pyrolys

5-20 min - - 20-30 min

Ungefärlig 
total 
kostnad

10-30 
MSEK

210-250 
MSEK

500-2000 
MSEK

1000 MSEK

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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4.7 Ekonomisk analys 
Tillkommande kostnader för pyrolysanläggningar inkluderar investerings- och 
driftkostnader medan intäkter ges från produkterna bioolja, biokol, biogas samt 
värme och elektricitet från processen. Fasta kostnader består av utrustning, in-
stallationskostnader, arbetskraft, skatter, försäkring och underhåll medan rörliga 
kostnader exempelvis råvarukostnader [2]. Det har gjorts en undersökning base-
rat på tidigare arbeten som avser att utföra en uppdaterad bedömning av snabb 
pyrolys och HTL för framställning av en flytande kolväteprodukt definierad i 
form av bensin, diesel och tungoljebaserade fraktioner. Ur modellen som togs 
fram i undersökningen användes skogsrester som biomassa. Modellen bygger 
på flertalet tekniska antaganden på grund av det tidiga utvecklingsstadiet för 
dessa omvandlingstekniker av biomassa. Analys av råmaterialet för modellerna 
baseras på tidigare omfattande forskning och skogsrester antas som råmaterial i 
processerna för produktion av bioolja. Samma råmaterial användes i alla model-
ler och analyser samt att fuktinnehållet antogs består av 50% fukt. Förbehand-
ling av råmaterialet som malning och torkning genomförs på plats vid anlägg-
ningen.

I tabell 3.1 synes specifikation av råmaterialet från undersökningen

Tabell 3.1 Ultimate analysis [62]

Ultimate analysis (%)

Aska 1.5

C 50.9

H 6.0

N 0.3

S 0.03

O 41.3

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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I undersökningen sätts produktionskapaciteten för anläggningen till 2000 ton/
dag torr biomassa både för snabb pyrolys och HTL, men för sågverket som 
denna rapport avser är kapaciteten 40000 ton/år motsvarande ungefär 112 ton/
dag vilket i sin tur motsvarar 67 ton/dag torr biomassa om fukthalten antas vara 
60%.  Torkning  av  råmaterialet  sker  i  undersökningen  från  50%  till  mellan 
8-10% samt storlekreduceras till  partikelstorlek under 5 mm. Vid förbehand-
lingen av råmaterialet  för HTL-processen mals råmaterialet  till  fina partiklar 
utan torkning och görs mjukare genom direkt injektion av hett vatten för fram-
ställning av en slurry innefattande vatten.  Det  antas att  partikelstorleken för 
HTL inte behöver storlekreduceras till lika stor grad som vid snabb pyrolys, så 
skillnaden i kostnader för malning för torrt material jämfört med det fuktiga 
materialet redovisas inte i studien [62].I tabell 3.2 nedan presenteras hur mycket 
bioolja respektive kol och gaser som processerna gav

Tabell 3.2 Produktion snabb pyrolys och HTL [62]

Uppskattningen av kapitalkostnaderna i studien bestämdes genom att slå ihop 
individuella utrustningskostnader och tillämpningsfaktorer där utrustningskost-
naderna i den ekonomiska analysen var framtagna från befintliga källor. Utrust-
ningskostnader för snabb pyrolys i studien baserades på anläggningsstorlek 400 
ton/dag genom att justera utrustningen baserat på matningshastigheten på råma-
terialet i den genomförda studien med användning av en effektfaktor på 0.7. 
Storlek på utrustning som krävs för en process kan variera vilket då kräver ju-
stering av utrustningskostnader. Istället för att ändra prissättningen på varje ut-
rustning utifrån mindre förändringar i storlek tillämpas en effektfaktor som ger 
en exponentiell skalning som tagits fram baserat på olika utrustning vid varie-
rande processkapacitet. Investeringskostnaderna i studien beräknas utifrån ut-
rustningskostnaderna med en rad relevanta faktorer som tillämpas för olika ty-
per av utrustning. Årliga produktionskostnader utvärderas genom att summera 
drift- och kapitalkostnader. Driftkostnader består av fixerade och varierade ter-
mer och kapitalkostnader är uppskattade baserat på livränta. I undersökningen 
är kapital som skrivs av och används som en del av produktionskostnadsberäk-
ningen härrör från fasta investeringar (FCI) genom att lägga till uppskattningar 
för startkostnader (10% av FCI) och ränta under byggande. En konstruktionstid 
på två år antas i undersökningen. Total investeringskostnad för snabb pyrolys-
anläggning  och  HTL-anläggning  i  undersökningen  beräknades  fram till  196 
MEUR respektive 165 MEUR [62].

Snabb pyrolys HTL

Bioolja 51.2 34.6

Kol 24.4 -

Gas 12.1 17.5

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Fixerade driftkostnader inkluderar [62].

Operativt arbete som är en funktion av storlek på anläggning där 5 skift antas 
med 6 personer per skift.

• Underhållsarbete antas vara 1% av investeringskostnad

• Allmänna omkostnader antas vara 2% av investeringskostnad

• Material till underhållsarbete antas vara 3% av investeringskostnad

• Skatter och försäkring antas vara 2% av investeringskostnad

• Övriga kostnader antas vara 1% av investeringskostnad.

Varierande driftkostnader inkluderar

• Kostnad för råmaterial 

• Konsumtion av elektricitet

• Kostnad för katalysatorer

• Hantering av avfall

Tabell 3.3 Kostnad för snabb pyrolys och uppgradering av bioolja (MEUR) [62]

Tabell 3.4 Kostnad för HTL och uppgradering av bioolja (MEUR) [62]

 
I tabell 3.5 nedan presenteras summeringar av produktionskostnader och kapi-
talkostnader för utrustning för både snabb pyrolys och HTL, observera att det 
gäller för en större anläggningen än vad som avses vid sågverket som motsvarar 
produktionskapacitet på 40000 ton/år eller 24000 ton/år torr biomassa.

Snabb pyrolys HTL

MEUR/
år

EUR/
ton

EUR/GJ MEUR/år EUR/ton EUR/GJ

Fixerade 
driftskostnader
Driftskostnader 0.93 2.55 0.17 0.93 4.25 0.17

Underhållsarbet
e

1.95 5.1 0.34 1.7 7.65 255

Allmänna 
omkostnader

3.91 9.35 0.68 3.3 15.3 0.51

Materialkostnad 
underhåll

5.86 14.45 0.93 5.01 22.95 0.76

HTL katalysator 2.9 13.6 0.42

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Tabell 3.5 Produktionskostnader snabb pyrolys och HTL [62]

Skatter, 
försäkring

3.91 9.35 0.68 3.31 15.3 0.51

Övrigt 1.95 5.1 0.34 1.7 7.65 0.25

Totalt 18.61 44.2 3.06 18.7 87.55 2.8

Varierande 
driftskostnader

Råmaterial 29.75 71.4 4.93 29.75 138.55 4.5

Elektricitet 4.93 11.9 0.76 7.82 36.55 1.19

Behandling 
avloppsvatten

0.42 1.7 0.09

Bortskaffande 
fasta ämnen

0.51 2.55 0.09

Totalt 34.69 83.3 5.69 38.42 179.3 5.78

Kapitalavgifter 28.9 68.85 4.76 24.39 113.9 3.65

Produktionskost
nad totalt

82.19 196.3 13.6 81.68 381.6 12.32

Snabb pyrolys HTL

MEUR/
år

EUR/
ton

EUR/GJ MEUR/år EUR/ton EUR/GJ

Fixerade 
driftskostnader

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Process section Investment

Feedstock handling and prep 18.19

Fast pyrolysis 178.5

Hydrotreating 64.85

Hydrogen plant 34.85

Utilities 7.82

Process section Investment

Feedstock handling and prep 19.12

HTL Oil Production 128.18

Wastewater Treatment 18.7

HTL Oil Upgrading 18.36

Hydrogren Plant 16.57

Utilities 6.71
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Genom att utgå från kostnaderna som tagits fram i studien och skala ner samt 
anpassa värdena från produktionskapacitet på 2000 ton/dag till sågverkets 67 
ton/dag tillämpas formel nedan. Den karaktäristiska skalningsexponenten, n, 
ligger typiskt inom intervallet 0,6 till 0,7 för processutrustning [63]. Vid beräk-
ningar sätts exponenten till 0.7 som det gjorts i undersökningen [62].

�

Eftersom kostnaderna skall skalas ned istället för upp anpassas formeln till föl-
jande

�

För förtydligande visas beräkning för snabb pyrolys nedan

�

Där ’Scale up Equipment Cost’ är den från undersökningen redan beräknade 
utrustningskostnaden för respektive teknik och ’Scale up Capacity” produk-
tionskapaciteten beräkningarna baserades på i undersökningen. ’Base Capacity’ 
motsvarar produktionskapaciteten för sågverket och ’Base Equipment Cost” 
resulterar i den beräknade nedskalade utrustningskostnaden.

Resultat från beräkningar tillsammans med kapitalavgifter för utrustning från 
tabell 3.5 presenteras i tabell 3.6 nedan

Tabell 3.6 Kostnad för utrustning [62]

Driftskostnader både fixerade och varierande uppskattas utifrån procentandelar 
av investeringskostnaden (Fixed Capital Investment, FCI). Investeringskostna-
den räknas ut med formel [63].

Scale up Equipment Cost = Base Equipment Cost × (Scale-up Capacity
Base Capacity )

n

Scale up Equipment Cost

( Scale-up Capacity
Base Capacity )

n = Base Equipment Cost

28.9 MEUR

( 2000
67 )

n = 2.68 MEUR

Snabb pyrolys HTL
MEUR/år EUR/ton EUR/GJ MEUR/år EUR/ton EUR/GJ

2000 ton/
dag

28.9 68.5 4.76 24.39 113.9 3.65

67 ton/dag 2.68 6.35 0.44 2.26 10.56 0.33

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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�

Där faktorn �  bygger på tabell 3.7 [63].

Tabell 3.7 Installationsfaktor [63]

Kostnaderna från undersökningen baseras på vad $1.0 USD var värd under år 
2014 vilket idag motsvarar $1.06 USD. Beräknade kostnader nedan samt från 
tabell 3.8 och 3.9 baseras på detta. Med nedskalade utrustningskostnader och 
installationsfaktor beräknas en uppskattad total investeringskostnad för en an-
läggning  i  storlek  med  produktionskapacitet  67  ton/dygn  torr  biomassa  för 
snabb pyrolys till 

�

Och för HTL

�

Fixerade driftskostnader beräknas därefter utifrån samma antaganden med pro-
centandelar  av  den  totala  investeringskostnaden  och  presenteras  i  tabell  3.8 
[62]. Enligt uppgift från sågverket beräknas kostnaden för biomassa ligga på 45 
EUR/ton motsvarande 1.8 MEUR/år för 40,000 ton. Kostnad för elektricitet är 
inte med i beräkningen.

Tabell 3.8 Produktionskostnad för snabb pyrolys och HTL motsvarande kapacitet 67 ton bio-
massa/dag [62]

Total investeringskostnad = finstallation × Total kostnad för utrustning

finstallation

Direct cost description Cost as fraction of total purchased 
equipment cost

Total purchased equipment cost 1.00
Purchased equipment installation 0.39
Instrumentation and controls 0.26
Piping 0.31
Electrical systems 0.10
Buildings 0.29
Yard improvments 0.12

2.47Total installation factor ( )finstallation

Total investeringskostnad = finstallation × Total kostnad för utrustning = 6.62 MEUR

Total investeringskostnad = finstallation × Total kostnad för utrustning = 5.39 MEUR

Snabb pyrolys (MEUR/
år)

HTL (MEUR/år)

Fixerade driftskostnader 0.66 0.55

Biomassa/råmaterial 1.8 1.8
Kapitalavgifter 2.68 2.26
Total 
produktionskostnad

5.14 4.61

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Om den producerade biooljan kan värderas utifrån biodiesel kan en årlig för-
säljning uppskattas. Enligt energimyndigheten från maj månad 2018 ligger pri-
set för biodiesel på 8.25 kr/l motsvarande 0.81 EUR/l [64]. Utifrån undersök-
ningens mått på massbalanser skulle 12288 ton bioolja produceras årligen ge-
nom snabb pyrolys baserat på 24000 ton torr biomassa samt 8304 ton genom 
HTL.  Om  densiteten  på  bioolja  kan  antas  vara  ungefär  1000  kg/m^3  som 
nämnts tidigare i rapporten motsvarar detta 12288000 l respektive 8304000 l. 
Den årliga försäljningen skulle då innebära följande. Se tabell 3.9

Tabell 3.9 Uppskattad försäljning 

Utifrån total produktionskostnad och försäljningen som kan tänkas göras upp-
skattas årliga vinster till 4.81 MEUR/år för snabb pyrolys och 2.11 MEUR/år 
för HTL. Genom att utgå från undersökningen och de beräknade resultaten av 
nedskalningen  kan  nettonuvärde  för  respektive  anläggning  uppskattas  under 
förutsättning att varje anläggning producerar lika mycket varje år och att pro-
duktionskostnaderna är densamma. I undersökningen har en ränta på 10% an-
vänts vid ekonomiska beräkningar och livslängd på anläggning uppskattas till 
20 år. Formel som används 

�

Där �  är inbetalningar för varje år och �  ursprungliga investeringsbeloppet. 
Räntan betecknas med �  och �  investeringens ekonomiska livslängd [62]. Be-
räkningar resulterar i följande

NPV för HTL

�

NPV för snabb pyrolys

�

Om istället en ränta på 5% antas ges följande resultat för beräkningar av netto 
nuvärden.

NPV för HTL

�

NPV för snabb pyrolys

�

Olja (EUR/l) Producerad olja Försäljning

Snabb pyrolys 0.81 12288000 l 9,95 MEUR/år
HTL 0.81 8304000 l 6.72 MEUR/år

NPV = ∑
Ct

(1 + r)t
− C0

Ct C0
r t

NPVHTL =  12.57 MEUR

NPVSnabbpyrolys = 34.3 MEUR

NPVHTL =  20.9 MEUR

NPVSnabbpyrolys = 53.3 MEUR

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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5. Slutsats 
Utifrån denna studie kan en del slutsatser dras beträffande skillnader mellan 
teknikerna. Det har visat sig att värmevärdet för bioolja producerad från hyd-
ropyrolys är högre jämfört med de från snabb pyrolys samt att oljan innehåller 
en mindre mängd vatten och syre. Detta innebär att  bioolja producerad med 
HTL-tekniken generellt har ett högre energiinnehåll och den från snabb pyrolys 
ett lägre energiinnehåll. Det höga innehållet av syre som ges från snabb pyrolys 
medför att produkten bland annat blir oblandbar med andra kolvätebränslen och 
får en lägre energidensitet  jämfört med HTL-tekniken. Eftersom då en lägre 
energimängd frigörs vid förbränning leder det till högre koldioxidutsläpp per 
enhet energi. 

När det kommer till kvalité på bioolja så har det visat sig att Hydrofaction-tek-
niken från Steeper levererar detta. Produkten har ett betydligt högre värmevär-
de, vatteninnehållet är lägre och produkten innehåller mindre syre samt att sur-
hetsgraden är lägre. Oljans kvalité indikerar på att den är fullt möjlig att upp-
gradera och använda i kombination med transportbränslen och kan därmed bi-
dra till  samhällets utmaning att  köpa förnybara biobränslen som funktionellt 
inte kan skiljas från befintliga petroleumbränslen. De presenterade egenskaper-
na hos Steepers bioolja är pålitliga då de är hämtade direkt från en genomförd 
studie av företagets teknik där oljan analyserades i ett certifierat laboratorium. 
Dessa faktorer  ökar  stabiliteten och energidensiteten av oljan.  Egenskaperna 
hos oljorna från de övriga företagen är direkt presenterade utan stöd från hur de 
analyserats vilket innebär att värdena bör tas med viss reservation. Licella på-
stås kunna producera en bioolja med mer eller mindre samma egenskaper som 
Steeper men eftersom det saknas stöd för uppgifterna anses de inte ha samma 
värde.  Dessutom verkar  Licella  fokusera  mer  på  att  behandla  avfall  medan 
Steepers fokus ligger mot trärester. Investeringskostnaderna för en kommersiell 
anläggning från Licella är betydligt högre än för Steeper men det beror också på 
anläggningens storlek. Värmevärdena skiljer sig mycket mellan de två företa-
gen med hydropyrolys jämfört med de två med snabb pyrolys vilket visar på att 
hydropyrolysen producerar en bättre olja. Det har uppstått problem med att ta 
reda på egenskaper hos bioolja producerad från företaget Biogreen vilket med-
fört att det blir svårt att göra några jämförelser beträffande slutprodukten.  Dock 
har det visat sig att genom att välja en annan teknik kan upp till 2.1 MSEK spa-
ras årligen för att värma upp processen om anläggningen antas gå på full effekt. 
Det beror på att de andra teknikerna har möjligheten till att återföra gaser till 
uppvärmning av processen medan tekniken från Biogreen bygger på en elekt-
riskt uppvärmd skruv. En klar fördel med hydropyrolys är att biomassan som 
skall behandlas inte behöver genomgå någon torkning och eftersom företagets 
biomassa har en fukthalt på 50-60% är denna teknik väl anpassad. Detta innebär 
även en kostnadsbesparing då torkning av biomassa enligt studier visat sig kos-
ta ungefär 350 kr/ton vilket motsvarar 14.7 MSEK årligen.. Det har funnits lite 
information om kostnader för att konstruera och driva olika anläggningar och 
kontakt med de olika leverantörerna har inte gett önskat resultat. Dock har leve-
rantörerna presenterat grova uppskattningar av totalkostnader för anläggningar 
beroende på storlek och vilken biomassa som använts. Det är svårt att uppskatta 
en  verklig  investeringskostnad  för  båda  teknikerna  motsvarande  sågverkets 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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produktionskapacitet då både tidigare undersökningar och de undersökta före-
tagen visar på olika storlekar på anläggningar med olika produktionskapacitet. 
Däremot utifrån studier kan en snabb pyrolys-anläggning antas vara 1.22 gång-
er dyrare rent investeringsmässigt jämfört med HTL men att en mindre mängd 
bioolja produceras årligen via HTL vilket bidrar till en lägre försäljning samt 
längre  avbetalningstid.  Om massbalanserna  för  båda  teknikerna  antas  hållas 
konstanta har det visat sig rent försäljningsmässigt vara fördelaktigare att välja 
en snabb pyrolys-anläggning eftersom då en större mängd bioolja produceras, 
men om hög kvalité av produkt är av större intresse bör en HTL-anläggning 
väljas. Totala produktionskostnader och investeringskostnad för HTL är lägre 
än för snabb pyrolys men det har visat sig att kapitalavgifterna endast är något 
högre för snabb pyrolys i jämförelse med HTL. Eftersom de ekonomiska be-
räkningarna bygger på biomassan först torkats innan behandling för båda tekni-
kerna kan de totala produktionskostnaderna för HTL tänkas vara lägre då torr 
biomassa inte krävs för processen. Det visade sig att nettonuvärdet för en an-
läggning motsvarande 67 ton/dag torr biomassa blev större än noll för  både 
snabb pyrolys och HTL vilket indikerar på att en investering är lönsam men kan 
antas vara mer lönsam för snabb pyrolys. 

Med stöd  från  studier  har  det  även visat  sig  att  Hydrofaction-tekniken från 
Steeper är självförsörjande på värme vilket är unikt då pyrolys vanligtvis behö-
ver tillskott av värme till processen. Jämförs HTL-processerna mellan Steeper 
och Licella inses att dessa är snarlika men det har heller inte funnits mycket in-
formation om hur Licellas teknik fungerar. En slutsats som kan dras är att Stee-
pers process bör vara energieffektivare då portioner av den producerade oljan 
återförs till processen vilket gör slurryn mer homogen, mer pumpbar och mins-
kar energibehovet för uppvärmning vilket beror på att olja har lägre värmeka-
pacitet än vatten. Det finns inget som tyder på att Licellas Cat-HTR använder 
sig av oljecirkulation. Beräkningar har visat på att BTG-BTL-processen kräver 
tillskott på ungefär 460 MJ/ton som stöd för detta. Det var inte möjligt att be-
räkna värmeåtervinning i processen för företagen Biogreen och Licella på grund 
av att det inte fanns tillräckligt med data, men resultatet från BTG-BTL och 
Steeper kan anses ge en uppfattning om skillnaden mellan snabb pyrolys och 
HTL och därmed kan slutsatsen dras att mer eller all den värme som krävs kan 
återföras till processen i en HTL-process jämfört med snabb pyrolys. Studier 
och data från företagen visar på att HTL-oljan innehåller betydligt mindre syre 
vilket, förutom förbättrar kvalitén på produkten, kan bidra till mindre utsläpp av 
bland annat kolmonoxid vid förbränning vilket är bättre för miljön. Det är helt 
klart värt att producera en HTL-olja som kan uppgraderas för att bland annat 
agera substitut för fossila transportbränslen som exempelvis diesel och därmed 
bidra till en förbättrad miljö och en hållbar framtid för människor.
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