
Förgasning av biprodukter från skogen för 
tillverkning av drivmedel 
Varje år avverkas ungefär 60 miljoner ton (torrsubstans) biomassa i 
Sverige. Häften av detta förädlas vidare i sågverk och i massaindustrin 
medan resterande del blir biprodukter av olika slag, se Figur 1.

Biprodukterna skulle kunna förädlas vidare till transportdrivmedel via 
förgasning och katalytisk syntes i ett bioraffinaderi, se Figur 2. I  
förgasningsprocessen bildas syntesgas som i huvudsak består av CO 
och H2 . Efter att syntesgas har renats från föroreningar kan den  
användas för elproduktion eller omvandlas via katalytiska reaktioner till 
olika förnyelsebara transportdrivmedel såsom:

• Metanol

• Dimetyleter (DME)

• Etanol

• Bensin

• Diesel

Figur 1. Användning av skogsråvara
i Sverige. Med tillstånd av Solander 
Science Park.
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Kriterier för utveckling av bioraffinaderi

• Det finns stora logistikfördelar med att samlokalisera bioraffinaderier 
med befintlig skogsindustri. Dessutom finns det kontinuerlig avsättning 
av spillvärme vid massabruken som möjliggör processintegration med 
bättre ekonomi. 

• Det finns i princip ingen förstklassig råvara tillgänglig idag som inte 
redan används av sågverken och massabruken.

• Det finns gott om biomassa av lägre kvalitet (hyggesavfall,  
gallringsved, stubbar osv) som inte används idag, se Figur 1.

• Skogsindustrin genererar flera olika biflöden, t.ex. bark, som skulle 
kunna förädlas till ett mycket högre värde genom förgasning och  
syntes till drivmedel.

• Direkt förgasning av outnyttjade skogsprodukter i kombination med 
svartlutsförgasning vid dagens massabruk är ett mycket fördelaktigt 
alternativ. 
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Övergripande aktiviteter i HighBio-projektet

För att lyckas med att introducera ett bioraffinaderi krävs att ett flertal olika 
process-steg kan kontrolleras och förstås i detalj. Därför studeras följande 
delar inom HighBio:

• Beredning av biomassa, tex. pulverisering eller mixning med vätska.

• Matning av biobränsle till trycksatt förgasare (pulver, slurry etc).

• Förgasning av biomassa i trycksatt medströmsförgasare.

• Konstruktionsmaterial och askhantering i förgasningsprocessen.

• Rening av syntesgas för framställning av biodrivmedel. 

Figur 2. Framtida bioraffinaderi utvecklat från befintlig massa/pappersindustri.
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