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Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning
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Forskningen och förgasaren finansieras även av Energimyndigheten. Med 
en kraftigt ökande användning av syntesgaser, ett ökande behov av nya 
gröna produkter och övergången från fossila råvaror till biomassa är detta 
en framtidsteknik både i Sverige och internationellt.

-Det här ger oss möjligheten att kommersialisera en ny egen teknik mot 
nya kundsegment och en internationell marknad, säger IVABs VD Jan 
Westerberg. En tänkbar framtida produkt är BioDME som är ett helt nytt 
förnybart och klimatneutralt drivmedel. Bränslet är i första hand avsett för 
tunga fordon. Det innebär stora energi- och miljömässiga fördelar, genom 
att växthusgasutsläppen kan reduceras med upp till 95 procent jämfört 
med standarddiesel. I framtiden kan upp till hälften av de tunga 
lastbilstransporterna i Sverige komma att köras på BioDME.

- Under december kommer drifttagningen av anläggningen att starta och 
vi räknar med att vara helt igång under februari månad 2011, avslutar 
Magnus Marklund.

Invigning av unik försöksanläggning vid ETC

Onsdagen 17 november invigdes ’IVAB-förgasaren’ vid ETC i Piteå. 
Ett 70-tal deltagare medverkade vid invigningen som skedde i 
samband med energi- och miljöveckan v. 46 i Piteå och i samarbete 
med Solander Symposium. Projektet handlar om att hitta den 
absolut kortaste vägen från skog till ett kommersiellt gångbart 
drivmedel. En tänkbar framtida produkt är BioDME, som är ett helt 
nytt förnybart och klimatneutralt bränsle, förklarar projektledare Per 
Westerberg, IVAB.

IVAB-förgasaren ska i liten skala kunna omvandla skogsrester, i form av 
hyggesavfall, till en syntesgas som sedan kan nyttjas för att framställa väl 
valda slutprodukter, till exempel biodrivmedel.

Bakom satsningen står förutom IVAB även Sveaskog, Smurfit Kappa och 
energitekniskt centrum i Piteå, ETC och Luleå tekniska universitet, LTU, 
som svarar för forskningen i huvudprojektet. Uppförandet och inledande 
försök i anläggningen är delvis finasierat av HighBio-projektet. 

- Vi söker efter bästa möjliga effektivitet, främst med avseende på 
förbehandling och matning av biomassan, materialslitage, syrgas 
nyttjande och rening av den framställda syntesgasen, förklarar 
forskningsledaren Magnus Marklund på ETC.

Foto från invigningsceremonin av IVAB förgasaren vid ETC i Piteå
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