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Fossil gas 
Förutom naturgas framställs syntetisk naturgas (SNG) från stenkol och 
från olja. Förgasning av stenkol sker ofta genom att det krossade 
stenkolet slammas upp prepareras och injiceras i en sk. ”Entrained flow” 
förgasare.  

Fossil gas och Gas från biomassa

En jämförelse mellan fossila gaser och gaser  från biomassa.

En övergripande översikt över olika former av gas som kan fungera som 
drivmedel eller som råvara för vidare förädling. Med hjälp av några 
schematiska bilder ska skillnaden mellan de olika gaserna visas.

De två huvudvägarna för gas från biomassa,  förgasning och anaerob fermentering.

Gas från biomassa 
Som förnyelsebar energi räknas gas som producerats av biomassa. Som 
motsats till fossil gas kan vi använda benämningen Grön gas. Gasen från 
biomassan kan enklast användas genom förbränning. När gasen ska 
användas som bränsle för en gas- eller turbinmotor i en CHP anläggning 
ställs krav på en viss rening. Speciellt gas som innehåller tjära kan ställa 
till stora problem. 

Två huvudgrupper
Produktion av gas från biomassa kan ske enligt två principer, Förgasning 
och Anaerob Fermentering. Som tumregel har varit att en träfiber baserad 
biomassa främst används till förgasning. 
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Ökat intresse för gasproduktion  
Under de senaste åren har intresset för produktion av gas från biomassa 
haft en kraftig ökning. Biogasproduktion från främst stallgödsel är 
intressant för att genom processen kan förutom energin tas tillvara men 
också rötresterna medför mindre luktproblem vid spridning. 

Exempel på tre alternativ  
för användning av Bio-SNG 
i mindre CHP anlägg- 
ningar för produktion av el 
och värme
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Översiktsbild över flera vägar för användning och förädling av gas från biomassa. 
Omvandling med värme - Förgasning och genom det andra alternativet genom en 
biokemisk omvandling - Anaerobisk Fermentering.

Förgasning 
Förgasning är en termo-kemisk omvandling av biomassa genom 
upphettning och begränsad syretillförsel till temperaturer så biomassan 
omvandlas till gas form. Förgasningen brukar indelas i en låg- och en hög 
förgasningsprocess, där emellan finns en medelhög temperatur zon.. 
- Förgasning med låg temperatur, 800-1000 ºC 
- Förgasning med medelhög temperatur, 100-1200 ºC 
- Förgasning med hög temperatur, 1200-1400 ºC 
I engelskspråkig litteratur brukar man ofta kalla den producerade gasen 
för Produkt gas från förgasning under 1000 ºC. Medan gas från reaktorer 
med temperaturer över 1200 ºC kallas för Biosyngas. För att gasen vid 
dessa temperaturer så
gott som helt består av
H2 (väte) och CO (kol-
monoxid), förutom CO2 
(koldioxid) och H2 O 

(vatten).

Anaerob Fermentering
Genom att låta bakterier i en syrefri miljö spjälka biomassan bildas 
biogas. Olika typer av bakterier används, beroende på temperaturnivån i 
reaktorn. Bakterierna är känsliga för temperaturvariationer och kan bara 
verka inom ett begränsad temperaturområde. Man brukar skilja mellan att 
använda en normal Mesofil miljö i reaktorn eller en högre Termofil 
bakteriemiljö. 
Temperaturområden i biogasreaktorn,
- Psykofil, 15-30 ºC  
- Mesofil, 35-40 ºC 
- Termofil, 55-65 ºC
I samband med biogasproduktion används en hygienisering (t.ex. 70 grader 
under en timme) för att sterilisera råvaran och förhindra smittospridning.  

Förgasning av biomassa är av stort intresse 
för mindre CHP anläggningar (kraftvärme) på 
landsbygden. Genom förgasning kan man  
undvika stoftutsläpp med rökgaserna som  
ofta kan vara ett stort problem vid normal 
förbränning av fuktig träflis.
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