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Förädlade bränsleråvaror till fasta, flytande och gasformiga 
bränslen.
Trädbaserade råvaror kan förädlas på flera olika sätt. Den mest 
vanliga förädlingen är olika former av fasta biobränslen.  Men också 
gasformiga bränslen utvecklas för att producera nyttjas för att bl.a. 
el. Flytande bränslen är just nu inne i en intensiv forskning och 
utveckling. En sammanfattande översikt över olika alternativ; 

Fasta biobränslen från skogen är ,
Ved, träflis, träpellets samt GROT och stubbar

Gasformiga biobränslen kan tas fram genom,
• Förgasning, med hjälp av värme 
• Anaerob bakterieprocess 

Flytande biobränslen är de mest avancerade och kan tas fram 
på olika sätt, genom en vidareförädling efter en; 
• Trä-förgasning 
• Alkoholfermentering 
• Anaerob nedbrytning  
• Förvätskning (Pyrolysolja)

Metoder
En grov uppdelning av hur energiråvaror från skogen kan användas 

för både enkla och avancerade slutprodukter kan vara följande,
1. Direkt förbränning,  i form av, 

• Ved, träflis, träpellets samt GROT och stubbar

2. Omvandling med värme (pyrolys)
• Pyrolys – karbonisering 
• Förgasning 
• Förvätskning 

3. Biokemisk omvandling (bakterier)
• Alkoholfermentering
• Anaerob nedbrytning 
• Aerob nedbrytning, med lufttillträde - träet ruttnar och det blir till 

kompost. 

Det finns många möjligheter för att vidare-
förädla energiråvaror från skogen
Under de senaste åren har bioenergiråvaror från skogen börjat 
intressera allt fler förädlare och forskare som ser nya möjligheter 
att vidareförädla biobränslen, så de i en ännu större utsträckning 
kan ersätta de fossila bränslen. 
Förutom att nyttja trädråvaran för uppvärmning finns idag många 
andra intressanta utvecklingsmöjligheter för flera alternativ till 
längre förädlade biobränslen.  



En grov översikt över olika förädlingsled för bioenergi från skogen 



Direkt förbränning 
Vid direkt förbränning används olika typer av bränsle från skogen. 
Med förbränningen vill man ofta skapa,
• Värme   
• Värme och ånga 
• Värme och producera el 

Produktion av värme och el 
Olika alternativ förkommer vid direkt förbränning för att i kombina-
tion producera värme och el (CHP). Dels med det gamla sättet att
producera el via vattenånga som driver turbin med generator som 
alstrar elström. En nyare metod är en s.k. ORC-anläggning.

En lokal värme och elproduktion i CHP anläggningar 
För mindre anläggningar, som kan finnas i kommuner och drivas av
energikooperativ, finns nyare varianter av CHP anläggningar som 
fungerar enligt ORC principen. 
För småskalig elproduktion finns idag att tillgå nyutvecklade Stirling 
motorer med generator som passar för villor och mindre lokala 
värmeanläggningar.

Stirling motor
För mycket små anläggningar finns 
alternativet med en modern Stirling motor 
med generator som producerar elström. 
Olika storlekar förekommer, mellan 1-75 
kW-el
Se INFO 72, 76 och 95

ORC enheter finns i olika storleksklasser. De byggs som kompletta system i 
moduler och kopplas i värmeanläggningen till en flis eller pelleteldad 
värmepanna. I Mellaneuropa finns redan ett 50-tal anläggningar i drift. 

ORC
En kompakt 
och mindre 
anläggning 
är en ORC 
anläggning. 
Den tillverk-
as som en 
egen enhet 
eller modul 
på fabrik .

Den nya varianten av CHP anläggningar som kallas för Organic 
Rancine Cycle eller ORC har ett slutet systemet där en organisk olja 
fungerar som drivmedium för turbinen. Se också i INFO 52, 72 och 76. 

En pellet eldad  kraftvärmepanna på 15 kW värme, 
med en Stirling motorn ovanpå värmepannan som 
producerar ca 1 kW el. Uppvärmningen störs inte 
av strömavbrott på elnätet.

Bild: SPM -Stirling Power Module 



Trä-förgasande pelletbrännare 
Ett nytt alternativ för förbränning 
av träpellets kan vara den trä-
förgasande pelletbrännaren. Den 
kan ofta direkt monteras på 
värmepannan där oljebrännaren 
sitter idag. Den lilla mängd aska 
som bildas kan hanteras på 
utsidan av värmepannan, under 
pelletbrännaren. 
Brännaren utrustas med samma 
typ av styrsystem som för 
oljebrännaren, med temperaturen 
ute och i rören reglerar pellet-
brännarens arbete. 
Se INFO 89. 

Förädling av bioenergi till gasformiga eller flytande 
bränslen
Det finns olika lösningar för att nå en högförädling av bioenergi till 
gasformiga eller flytande bränslen. Alternativen kan indelas i två 
huvudgrupper, beroende på hur processen för omvandling går till,
1. Omvandling med värme (pyrolys)
2. Biokemisk omvandling (bakterier)

Trä-förgasning 
Trägas som tidigare kallades för gengas har använts i motorer 
under perioder med brist på flytande bränsle. 
Idag har trägasen fått nya möjligheter genom nya typer av trä-
förgasare eller reaktorer. Trägasen är inte stabil för lagring utan ska 
användas direkt. Trägasen kan användas och förädlas på olika sätt, 
t.ex.;
o Direkt förbränning i en värmeanläggning
o Efter rening från tjära, användas för gasdrift och elproduktion 
o Rening och anpassning ger bränsle för bränsleceller som kan 

användas för elproduktion 
o Genom rening och processning till flytande fordonsbränsle   

Omvandling med värme
Vid omvandling med värme kan målsättningen för slutprodukten 
vara mycket olika. Att med värme omvandla organiskt material som
trä till andra energibärare kallas vanligtvis för pyrolys. 
För att skilja åt de olika målsättningarna kan man indela omvandling 
med värme i tre grupper, 
o Pyrolys, karbonisering för träkolframställning 
o Trä-förgasning för att få syntetisk gas – trägas 
o Förvätskning som ger pyrolysolja

Företaget Pyto-Man Oy  har utvecklat 
en trä-förgasande pelletbrännare som 
kan ersätta oljebrännaren i villor. 
Effektområdet är 15-50 kW.



Mikrokraftvärmeverk (MCHP)
Också för riktigt små enheter eller mikrokraftvärmeverk kan en 
renad trägas använda som bränsle. Det förutsätter dock att 
produktionen av trägas sker alldeles intill för att trägasen är instabil 

och inte kan lagras 
utan måste använ-

das direkt. 
Se INFO 76, 95.

Renad trägas i små kraftvärmeverk (CHP)
En från tjära renad trägas kan användas i små kraftvärmeverk för
produktion av elström. De små anläggningarna kan vara utrustade 
med, 

Kolvmotor 
Mikroturbin 
Bränsleceller  

Mikroturbin med gene-
rator från Capstone, 
som kan drivas med 
renad biogas eller 
trägas. Storleken på 
Mikroturbinenheten är 
ofta under 200 kW-el. 

. 

Montering av ett bränslecellpaket i MTU CFCs fabrik i Tyskland. 
Bild.  MTU CFC

Bränsleceller  
Utvecklingen av bränsleceller går 
snabbt. I Tyskland har företaget 
MTU under några år tillverkat 
bränsleceller för elproduktion för 
natur- , bio- eller trägas. Det är 
fullt möjligt idag att använda 
renad bio- och trägas som 
bränsle i bränsleceller.  

Trägas i små kraftvärmeverk med kolvmotor
Intresset för småskalig produktion av el i anslutning till en när- eller 
fjärrvärmeanläggning intresserar många finska energikooperativ. 
Teknikutvecklingen ger redan idag möjligheter att anskaffa den typ 
av anläggning som producerar och nyttjar trägas för drivning av en 
motor som driver en elgenerator. 

Förgasningsreaktor

I Lestijärvi, Finland, är energikooperativet aktiv. Där 
byggs en mindre CHP-anläggning som producerar 
trägas från torkad flis. Trägasen kyls, tvättas med 
rapsoljedimma, och driver en 12 cylindrig, 45 l  
dieselmotor, som i sin tur driver en generator. 
Kraftvärmeanläggningens ger 370 kW-el förutom de 
drygt 2 MW-t (värme).

Ett litet mikrokraftvärmeverk 
med en encylindrig kolvmotor 
för gasdrift. CHP enhet från 
Sachs  är på 5,5 kW-el. 



Anaerob nedbrytning
Biogas bildas vid en anaerob nedbrytningsprocess som startar av 
enzymer som de hydrolytiska bakterierna har utsöndrat (kallas också 
för hydrolys). Därefter startar en fermentering eller jäsningen med 
syrabildningen. Till sist sker en syranedbrytning och metangas 
bildas. Metangasen renas och komprimeras och kallas för Biogas. 
Biogas kan användas för,
o Eldning för uppvärmning
o Drivning av fordon 
o Som råvara för att tillverka flytande fordonsbränsle

Biogas till flytande bränsle

Trägas till DME
Renad trägas kan genom en DME syntes, separation och rening 
omvandlas till DME, Dimethyl ether.  DME kan användas som 
bränsletillsats i diesel och bensin. Innan trä-förgasningen ska 
träflisen prepareras på rätt sätt för att passa för den efterföljande 
DME processen.

EniTecnologie-IFP:s pilotanlägg-
ning i Frankrike använder nya 
Fischer-Tropsch processer.

Bild, IFP, Frankrike. 

Biogas från trädråvaror 
kan genom ett par olika 
processer fungera som 
råvara för flytande bränsle. 

Den mest kända process-
en är FT eller Fischer-
Tropch. FT utvecklades i 
Tyskland under kriget. 

I dag har tekniken förfinats 
och man pratar om en 
andra generationens 
processer. 

Biokemisk omvandling
Med en biokemisk omvandling bryts trädråvarorna ner. Den mest 
kända processen är att trädråvaran ruttnar. Det är en aerob bak-
terieprocess där syre finns tillgänglig. Slutprodukten blir kompost och 
energin går förlorad. 
Men vi kan styra den biokemiska omvandlingen med positiva 
bakterieprocesser.
I den biokemiska omvandlingen kan man skilja mellan,
o Alkoholfermentering till etanol eller butanol 
o Anaerob nedbrytning till biogas 



Alkoholfermentering 
Fermentering av biomassa för att få alkoholer som flytande bränsle-
råvaror sker med olika bakteriekulturer i en anaerob miljö (utan 
syre).

Under de senaste åren har intresset klart ökat på olika håll i världen 
för att utveckla nya processer och ta fram effektivare bakterie-
kulturer för att framställa bl.a. Etanol och Butanol från träflis. Det 
finns flera lovande försök på gång och de förväntas snart att skalas 
upp och omsättas för kommersiellt bruk i större skala. Genom 
alkoholfermentering kan flera olika råvaror för flytande 
fordonsbränsle framställas idag, t.ex. Etanol och Butanol. 

Ulf-Peter Granö
Tel.: 00-358-6-8294239

Syntetiskt bränsle från biomassa (BTL)

En intensiv och intressant bränsle-
forskning pågår inom EU och i USA

Idag pågår väldigt många forsk-
ningsprojekt med målsättningen att 
vidareutveckla olika tekniker och 
metoder för att framställa flytande 
biobränsle från skogsråvaror. Flera 
finska och svenska laboraorie-
anläggningar har skalats upp. 
Inom en mycket snar framtid är man 
klar för nästa steg, nämligen att starta 
produktion i större skala. Med 
kommersiella  andra-tredje genera-
tionens teknik, ska man förädla träflis 
till flytande fordonsbränsle. 

Framställning av syntetiskt bränsle från 
biomassa kan ske genom förädling av 
råvaror som Etanol och Butanol men
också av Metanol som tagits fram 
av biogas, syntetisk gas eller trägas. 
BTL är en förkortning av,  Biomass to liquid.

Etrar från alkoholer som biobränsleråvara
Biobränsleforskningen på många håll menar att det finns 
intressanta etrar som kan fås från alkoholer. Alkoholer som genom 
fermentering har framställt från trädråvaror. Etrarna kan också vara 
framtida bränsleråvaror i fordonsbränsle. Det återstår att lösa och 
minimera problemen med etrarnas negativa miljöpåverkan. Som 
exempel på intressanta etrar är,
- Ethyl-tert-butyl ether (ETBE)
- Methyl-tert-butyl ether (MTBE)

Andra intressanta alkoholråvaror för framtida fordonsbränslen från bio-
massa är t.ex., 
- Isopropyl alkohol (IPA)
- Sec-butyl alkohol (SBA)
- Tert-butyl alkohol (TBA)
- Blandade alkoholer  


