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Upplägg 

• Varför drivmedel? 

• Hur? 

• Termokemisk förgasning av biomassa till syntesgas 

• Syntetisering av syntesgas till ”andra generationens 

biodrivmedel”  

• När? Var? 

• Hur ser situationen ut idag och hur ser framtiden ut? 

• Rörflen 
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Varför drivmedel?  

Värmeverk Drivmedel 

Konkurrerande 

energikällor 

Flis, pellets, 

GROT, avfall 
Bensin, Diesel 

Försäljningspris 

(öre/kWh) 
20 ~100 

Fossilt/förnybart Förnybart Fossilt 

Produktionskostnad Låg Hög 
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Hur? - Att använda solens energi 

CO2 CO2 

Syntesgas 

(CO,H2) 
Drivmedel 

Gasifiering 

Syntetisering 

Biomassa 
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Kemin: Bryta ner och sätta ihop 

Från: RENET Austria 



Gunnar Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet Nationell rörflenskonferens, Örebro, 18 april 2013 

Vad går att göra med fasta 

bränslen? 

• Kemiska reaktioner: 

• ”Tillräckligt” med syre: Förbränning → El & Värme 

• Underskott av syre: Gasifiering → Bränsle, (el & värme) 

• Inget syre: Pyrolys → Bränsle, (el & värme) 

• Hela systemet: 

• Massor med möjligheter! 
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Kort historik förgasning 

• Medeltiden – Kolmilor, tjära viktig exportprodukt 

• 1850-talet – Förgasning av kol för belysning & värme 

• 1930-talet - Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap i 
samarbete med bl.a. Ingenjörsvetenskapsakademin genomför försök 
med gengasdrift av fordon 

• Andra världskriget – Gengasfordon används i många länder, bl.a. 
Sverige 

• Oljekrisen (1973)  – Ökat intresse för bioenergi, bl.a. är KTH aktiva i 
Studsvik 

• 1980-talet – Billig olja, lågt intresse 

• 1990-talet – Ökande intresse 

• OBS Stor skillnad kol vs. biomassa! → Krävs utveckling inom 
bioenergin 
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Vad är syntesgas? 

• Blandning av CO och H2. Användbara ”legobitar” för 

att bygga andra bränslen 

• Gaser → Lättare att blanda än fast bränsle 

• C, O, H → Alla vanliga bränslen består av dessa i olika 

kombinationer 

• Kvoten H2 och CO beror på råvaran behandlats och 

påverkar vad som kan bildas av syntesgasen 

• Kan reagerar med ånga, syre eller luft medför att olika 

produkter bildas 
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Bygga bränslen 

• Som att laga mat, 

viktigt inte bara 

vad man gör utan 

när/hur 

• Många 

möjligheter! 

• Kan ske i ett eller 

två steg 

 

 
Figur från: Nya kemiska produkter och nya tillämpningar från syntesgas (Henrik Romar, Pekka Tynjälä, Riikka Lahti;  

Karleby universitetscenter Chydenius, Uleåborgs universitet, Finland) 
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Kort historik syntetisering 

• 1902 – Metan från syntesgas (Sebatier och Sanderens) 

• 1913 – Längre kolväten från kol och väte (Bergius process) 

• 1925 – Längre kolväten från syntesgas (Fischer,Tropsch) 

• -1945 – Nazityskland använder tekniken industriellt 

• 1950- – Sydafrika utvecklar tekniken för produktion av inte 

bara drivmedel utan också t.ex. gummi, konstgödsel etc. 

Fortfarande viktigt, ~40% av alla drivmedel 

• OBS Liten skillnad fossilt vs. biomassa → Kan använda 

erfarenheter från fossilindustrin 
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Modern historik 

• Som mycket annat styrt av oljepriset 

• 1973 – Oljekrisen medför internationellt intresse, 

framförallt gasifiering av kol 

• 1980-talet – Billig olja → Avtagande intresse 

• 1990-talet+ Ökande intresse 
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Vad är ett lättillverkat bränsle? 

• Gdf 

 

 

 

 

 

• Olika studier ger vitt skilda resultat (t.ex. kan 

tillverkningskostnader för samma bränsle variera 

mellan 3 och 9 SEK/l bensin ekv.).  

Metanol Etanol Metan DME Fischer-

Tropsch 

Bio-

bensin 

Energi-

effektivitet (%) 

 

Tillverknings-

kostnad 
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Bränslen 

• Alkoholer, CH3OH, C2H5OH 

• Biogas, CH4 

• Bensin 

• Bioetrar, CH3OCH3 (DME) 

• Fischer-Tropsch Diesel 

 

Otto 

Diesel 

} 
} 
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Vad är ett bra bränsle? 

• Gdf 

 

Metanol Etanol Metan DME Fischer-

Tropsch 

Bio-

bensin 

Energi- 

Täthet 
(jämfört Diesel) 

42 % 63 % (tryckberoende) 58 % 100 % 100 % 

Effektiv 

användning 
Bensin 

(Men inblandad 

i Diesel) 

Bensin 
(Men inblandad 

i Diesel) 

Bensin 
(Men 

inblandad i 

Diesel) 

Diesel Diesel Bensin 

Snällt mot 

material Tufft 
Lite snällare 

än metanol 

Ja, men gas 

medför stora 

förändringar 

Som 

Diesel 

Som 

bensin 

Utsläpp Lite CO, PM 

Mycket 

aldehyder 

Lite CO, PM 

Mycket 

aldehyder 

Mycket 

bra 
Bra Dålig 
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Aktuellt 

• Gasifiering 

• Cortus 

• GoBiGas 

• 20 MW 

• 200 MW (kommersiell, planerad) 

• Chemrec 

• Testanläggning 

• Kommersiell 

• Vallvik Biofuel & Rottneros Biorefinery 

• VV Biomass Gasification Centre 
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Universitet och högskoler 

• Svenskt Förgasningscentrum 

• Fokus på förgasning 
• Luleå tekniska universitet (LTU) är huvudman 
• även KTH, Chalmers och Energitekniskt Centrum (ETC) har 

betydande roller.  
• Företag som t.ex. E.ON. & Göteborgs Energi, Chemrec 
• Totalt 540 miljoner kronor över 10 år 

• Bio4Energy 

• Fokus på skogsråvara 

• Flera ”plattformar”, varav en termokemisk 

• Umeå Universitet, LTU, ETC 



Gunnar Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet Nationell rörflenskonferens, Örebro, 18 april 2013 

Internationellt 

• Karlsruher Institute for Technology – Bioliq, fokus 

på drivmedel från stråbränslen genom snabb 

pyrolys, 2 MW, start 2013 

• Repotec (Güssing, Österike) – Framstående vad 

gäller gasifieringsteknologi, involverade bl.a. i 

GoBiGas 

• Karta över pågående demoprojekt: 

http://demoplants.bioenergy2020.eu/  

 

http://demoplants.bioenergy2020.eu/
http://demoplants.bioenergy2020.eu/
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Rörflen - sammansättning 

• Fukt:         ~10 %  

• Flyktiga ämnen      ~70 % 

• bildar tjära om för mycket 

• Aska        6-10 % 

• Bildar slagg 

• Gräs har ofta mycket kisel 

• Andra grundämnen (klor, svavel m.m.)  

    kan ställa till kemin och orsaka utsläpp                 (    ) 
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Försök – Cyklonförgasning av 

rörflen 

• Två källor 

• Jävre, ”Venture”, hög askhalt (6.5%) 

• Glommersträsk, ”Lara” och ”Palaton”, lägre askhalt 

(4.3%) 

• Teknik från ETC + MEVA Innovation 

• 5 MW under uppförande 

• Jämförde rörflen med träpulver 
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Försök - resultat 

• Överlag praktiskt problemfria körningar, operativt inga 

större skillnader jfr. träpulver 

• Mycket askproduktion med Jävre-rörflenen 

• Koksutmatning behöver dimensioneras för detta 

• En del sintring (men ”lätt” sådan) 

• Tror att det går att undvika genom att minska luftmängden 

• Partikelhalter i produktgasen för hög för fordonsdrift, 

men kan minskas med längre driftserfarenhet 
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Sammanfattning 

• Många fördelar med att göra drivmedel av 

biomassa genom termokemisk förgasning 

• Men, än så länge, dyrt.. 

• Krävs tydlig och långsiktiga politiska beslut för att 

de flesta aktuella projekt ska bli verklighet 

• Rörflen – fungerar, men är det lönsamt? 
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Lästips! 

• Cyklonförgasning av Rörflen. ETC 2011-17 

• Produktion av dagens och framtidens hållbara 

drivmedel. f3 2013:X Inte publicerad än 

• Preliminary Screening – Technical and Economic 

Assessment of Synthesis Gas to Fuels and 

Chemicals with Emphasis on the Potential for 

Biomass-Derived Syngas 
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Extraslides 
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Cortus 

• Förgasningsteknik (d.v.s. tillverkar själva ingen 

teknik för syntetisering): WoodRoll® 

• Ger ren gas, fri från tjära 

• Provad med 100 olika råvaror 

• 500 kW i drift sedan 2011 

• 5 MW färdigt 2013, kontrakt på att sälja gas till 

Nordkalk. 
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GoBiGas (Gothenburg Biomass 

Gasification Project) 

• E.ON., Göteborgs Energy, Metod 
• Rapotec, Haldoe Topsoe 

• Jacobs 

• Etapp 1 (färdig 2013) 
• 20 MW, 180 GWh/år när intrimmad 

• Etapp 2 (tidigast 2017) 

• 80-100 MW 

• 200 MW,1600 GWh 

• 222 miljoner från Energimyndigheten 

• Sökt finansieringsstöd från EU inom ramen för NER 300 för 200 MW anläggning. Lyckades inte få 
tilldelning i programmets första omgång vilken avgjordes i december 2012.  

• → Förskjutning i tidplanen, men NER 300 är inte ensamt avgörande och en ny möjlighet till stöd öppnas dessutom i 
en andra omgång av NER 300 som följer inom 1–2 år.  

• Planer 
• Långt framskridet och arbetet fortsätter, förprojektering är klar, lokaliseringsalternativ som till exempel Landskrona 

eller Malmö finns och ansökningar för nödvändiga tillstånd ligger klara.  

• När villkoren bedöms gynnsamma kan anläggningen därför vara på plats cirka 4 år efter beslut.  

• http://gobigas.goteborgenergi.se/ 

 

http://gobigas.goteborgenergi.se/
http://gobigas.goteborgenergi.se/
http://gobigas.goteborgenergi.se/
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Chemrec (pilot) 

• Omfattning 
• Demonstrationsanläggning invigdes i september 2010 

• 4 ton DME/dag, 150 dagar om året i början, mer regelbundet nu. 

• Säljs till 10 lastbilar som Volvo lastvagnar utvecklat. 

• Stöttat av energimyndigheten 

• Oktober 2012: 
• Anläggningen i Piteå var till salu  

• Anställda har sagts upp. 

• anläggningen kommer dock att fortsätta köras (först och främst första halvåret 2013 för vilken 
finansiering finns) 

• Preliminärt ytterligare totalt 3 år (för vilka Energimyndigheten reserverat medel men motfinansiering 
måste lösas för de senare 2.5 åren).  

• Luleå tekniska universitets holdingbolag tar över Chemrecs förgasningsanläggning i Piteå, 
vars verksamhet fortsätter bedrivas under namnet LTU Green fuel.  
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Chemrec (fullskale) 

• Bränsle: Svartlut 

• Fullskaleanläggning i anslutning till Domsjö Fabriker (med Chemrec ABs teknik, fortfarande med vissa 
utvecklingsinslag). 

• Motsvarade 100 000 ton DME per år alternativt 140 000 metanol per år 

• Det beviljade stödet från Energimyndigheten var högst 500 miljoner kronor och anläggningen skulle 
kosta drygt 3 miljarder kronor.  

• Den planerade driftstarten för anläggningen hade först förskjutits från 2013 till 2016 (och lades ner 
sommaren 2012) av två anledningar.  

• Domsjö Fabriker fick nya ägare 2011 (indiska Aditya Birla Group) med vilka nya diskussioner fått föras d 

• Politiska långsiktiga fasta spelreglerna har dröjt/saknats.  

• Chemrec fortsätter dock satsningen på tekniken i Sverige (se nedan, men Chemrec säger sig arbeta 
med ytterligare en anläggning i fullskala i Sverige) samt i USA och i Kina varpå DME-produktion kan 
komma att ske på annan geografisk mer fördelaktig plats (Chemrec, 2012; Örnsköldsvik Allehanda, 
2012).  

• Chemrec önskar från politikerna förutsägbara, långsiktiga (över 10 års planeringshorisont) och 
tillräckligt höga premier för förnybara bränslen med hög koldioxidreduktion. Initialt föreslår de en 
premie motsvarande den nivå som dagens skattebefrielse innebär, men menar också att premiens 
storlek kan minskas för anläggning 2 och 3 osv.  
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Vallvik Biofuel & Rottneros 

Biorefinery 

• Vallvik Biofuel 

• Lignocellulosa i form av svartlut → metanol 

• Planerad produktionskapacitet på 140 000 ton metanol per år.  

• Rottneros AB, som med stöd av Chemrec AB, driver detta projekt (indikerar bygger på 
Chemrecs teknik).  

• Rottneros Biorefinery  

• Lignocellulosa från skogsråvara → metanol 

• Rottneros AB + Tyréns +  2GenAB 

• Ungefär samma storleksordning som Vallvik Biofuel eller något större.  

• Förutsätter: Politiska beslut som ger fastlagda förutsättningar under 10-15 år 
(t.ex. krav på andel förnybar råvara i fordonsbränsle) <= Krävs för att kunna 
finansiering 

• Med klarläggande politiska beslut som förutsättning för en finansiering skulle 
även denna anläggning kunna vara i drift om ungefär 4–5 år. (Rottneros AB, 
2012)  
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VV Biomass Gasification Centre 

(VVBGC) 

• Statsägt via Linnéuniversitetets holdingbolag 

• Värnamo 

• EU-projektet CHRISGAS, 2004–2010: uppgradering och återstart 

• Plan  
• Bygga om till en mycket flexibel forsknings-, demonstrations- och utbildningsenhet inom den 

svenska utvecklingsinfrastrukturen.  

• framställning av fordonsbränslen, alternativa material och grön el 

• Finansiering (totalt 480 miljoner kr) 

• Energimyndigheten ca 360 miljoner kr, villkor:  

• Industrin 120 miljoner kr 

• ”Fall” 
• Vattenfall hoppar av 

• Skogsindustrin går inte med i projektet 

• Energimyndigheten avbröt projektet 10 februari 2011 

• Nuvarande aktivitet låg 
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Svenskt Förgasningscentrum 

(SFC) 

• Syfte utvinna energi och drivmedel från biomassa  
• Akademiska aktörer + industrin 

• Luleå tekniska universitet (LTU) är huvudman 
• även KTH, Chalmers och Energitekniskt Centrum (ETC) har 

betydande roller.  
• Företag som t.ex. E.ON. & Göteborgs Energi, Chemrec 

• Budget:  
• Totalt 540 miljoner kronor över 10 år 
• 58 miljoner under första etappen (2 år) 
•  En 1/9-del av finansieringen kommer ur det strategiska 

forskningsprojektet Bio4Energy. 
• Bedrivs vid tre noder där tre olika förgasningstekniker studeras (CDGB, 

CIBG, Bio4G). 
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Framtiden 
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Syntetisering – Metanol (CH
3
OH) 

• Första steget för flera bränslen 

• För metanol syntes bör kvoten (H2 – CO2)/(CO + 

CO2) vara omkring 2 

• Reaktioner: 

• CO +2 H2 => CH3OH    DH=-90.64 kJ/mol 

• CO2 + 3 H2 => CH3OH + H2O DH=-49.67 kJ/mol 

• CO + H2O => CO2 + H2   DH=-41.47 kJ/mol 
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Dimetyleter (DME, CH
3
OCH

3
) 

• Tvåsteg: Först metanol, sen DME 

• H2/CO-kvot idealt omkring 1 

• Reaktioner: 

• CO + 2 H2 => CH3OH   Metanol syntes 

• 2 CH3OH => CH3OCH3 + H2O Metanol dehydrering 

• H2O + CO => H2 + CO2   Vattengasskift 

• Netto:  

• 3 H2 + 3 CO => CH3OCH3 + CO2,  

• 58,6 kcal/mol frigjord värme 
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Bio-bensin 

• Bildas från metanol i två steg:.  

• Steg 1: Metanol (17 % vatten) värms till 300°C  @ 27 atm →  

• Metanol, DME och vatten (75 % konvertering av metanol) 

• Steg 2: Blandningen blandas med syngas @ 350-360 °C, 19-23 atm → 

• Kolväten + Vatten  

• Övergripande förlopp 

• 2 CH3OH → CH3OCH3 + H2O  

• CH3OCH3 → omättade kolväten med 2-5 kol 

• omättade kolväten med 2-5 kol → mättade kolväten, aromater etc. 

• Använder ofta flera reaktorer då katalysatorerna behöver regenereras 
(bränna av “coke”)  (Kam et al. 1984). 

• Producerar bensin med mycket aromtiska kolväten => Gör det svårt att 
uppfylla miljökrav 
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Fischer-Tropsch 

• Kan skapa kolväten av olika längd, från korta 

(metan) till långa (bensin, diesel). 

• Vätgas + Kolmonoxid → Kolväten + Vatten 

• Får en spridning i längt på kolväten som varierar med 

driftsparametrar 

• Patenterad på 1920-talet 

• Relativt högt tryck (20-60 Bar) och hög temperatur 

(200-450 °C)  
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Etanol 

• Använder mikroorganismer 

• Ej beroende av H2/CO-kvot, men föredrar organismer 

föredrar i allmänhet CO. 

• Lite skrivet kring betydelsen av orenheter 

• Reaktioner: 

• 6 CO + 3 H2O => CH3CH2OH + 4 CO2    81 % energin kvar 

• 2 CO2 + 6 H2 => CH3CH2OH + 3 H2O    80 % energin kvar 
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Längre alkoholer 

• The general HAS reaction mechanism has the following overall 
stoichiometry:  

• n CO + 2n H2 → CnH2n+1OH + (n-1)H2O  

• with n typically ranging from 1 to 8 (Forzatti et al. 1991). 

• Baserat på stökiometrin borde optimum vara för CO/H2 = 2 

• Men vattengasskiftsreaktionen gör att det blir närmare 1 

• Mycket värme frigörs 

• Reaktorer och katalysatorer lika de för metanol och FT-kolväten.  

• Låg selektivitet och “product yield”, krävs att dessa ska förbättras 


