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Förgasning
Definition
Omvandlingen av fasta eller flytande bränslen till en gasformiga energibärare

Syfte
• Möjliggöra mer flexibel användning av gasen än vad som

är möjligt med ett fast bränsle, t.ex. i gasturbiner och motorer.
• Möjliggöra avskiljning av askor före användning
• Möjliggöra rening från föroreningar som svavel och klor.
• Tillgängliggöra kemiska byggstenar, t.ex. H2, för syntesprocesser

Teknikläge
• Ett 1000-tal stora (100-tals MW) kol- och oljeförgasare i framförallt Kina för 

att göra kemikalier (metanol), synt. naturgas, drivmedel och el.
• För biobränslen finns några 10-tal större anläggningar för industriella 

bränngaser och något 1000-tal för småskalig kraftvärme (< 1 MW)
• Förgasare för drivmedel ur biobränslen är ett utvecklingsområde som ännu 

bara har ett par exempel på industriella anläggningar
• Kolförgasningprocesser kan inte appliceras på biobränslen på grund av 

stor skillnad i bränsleegenskaper mellan kol och biobränsle



Sydkrafts förgasningsbaserade
kraftvärmeanläggning i Värnamo

2011-10-01 SGC Seminar

Utveckling av förgasningsbaserad kombicykel 6/9 MWe/th 1992-2000, 450 Mkr

Planerad ombyggnad till syntesgas/drivmedel i två projekt
CHRISGAS- projektet 2004-2008. EU FP7, begränsad industrimedverkan
VVBGC-projektet 2008-2011, industridrivet men 479 Mkr kunde inte säkras 2011



SFCs roll

• Stärka och koordinera svensk förgasningsforskning
och bibehålla samt förnya förgasningskompetensen
hos akademier och industri

• Vara ett svenskt nätverk för kunskapsspridning och
och problemlösning på förgasningsområdet

• Bidra till energiomställningen
genom att understödja
kommersiell användning av
förgasningteknik



SFC- Ett kompetenscentrum

Etapp 3 2017-2021 beslut april

• Årlig budget 58 miljoner kronor

• Start 2011-2012, etapp 2 2013-2017

• Totalt ungefär 20 företag, 

8 akademiska parter, 

ett institute (RISE) och
Energimyndigheten

• 25-30 seniora forskare och

30-35 doktorander (>20% finansiering SFC)
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Akademiska parter, institut och myndigheter
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Förgasning, många tekniker, många produkter

40-45 % el, 
45-50 % värme

25-30 % el, 
50-60 % värme

35-40 % el
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DME
Lägst FT-diesel, 

bensin

CIBG

BIO4G Clean
syngas

BIO4G

CIBG
BIO4G

Cleansyngas



ETC 1 MW 
PEGB pilot

i drift

Domsjö
Chemrec demonstration

Avbrutet 2012

Värmlandsmetanol AB
Planerad

100 000 t/å metanol

Cortus WoodRoll 500 kW
Demonstration

I drift

Göteborg GoBiGas
Fas 1 20 MW SNG

Fas 2  NER300 bidrag 2012

Värnamo  
18 MW IGCC

Avbrutet  2000, 2011 

Värö 25 MW CFB 
Mesaugnsförgasare

i drift t. 2014

E.ON Bio2G 
Planerad 200 MW SNG
NER 300 bidrag 2014

Vallvik Biofuel
NER 300 avslagen 2012

Rottneros, planerad 
100 000 t/å metanol
NER 300 avslag. 2014

Piteå MEVA 
1 MW kraftvärme

i drift

Västerås 
Avfallsförgasning KV

Avbrutet 2010

LTU Biosyngas
2 MW DME pilot

i drift

Chalmers CIBG
4 MW pilot mm

GU, SP, MiUN, LU,

Höganäs
Cortus WoodRoll 6 MW

Demonstration 2018

KTH Clean Syngas
FB-förgasning, gasrening

Linnéuniv.

Emåmejeriet
40 kW kraftvärme 

2015

LTU Bio4G
Suspensionsförgasning

SP ETC, UmU

Biomasseförgasning Sverige 2010-2017



Chemrecs svartlutsförgasning
Pilotanläggning i Piteå för 
svartlutsförgasning sedan 2005, 
utbyggd till metanol/DME, 
5 ton/d 2010.
Ägs idag av LTU Green Fuels

Planerade en 
första fullskale-
anläggning för 
Domsjö  men 
projektet avbröts 
när Domsjö bytte 
ägare 2012



Biobränsle till biometan: GoBiGas

▪ 32 MW biobränsle in, 20 MW bio-metan, 5 MW fjärrvärme
▪ 160 GWh/år bio-metan, motsvarar försörjning av 16 000 bilar.
▪ Slutlig byggkostnad 1.4 milliarder kr.
▪ Valmet förgasarleverantör (licens Repotec)

▪ I provdrift sedan 2014
• Ca 10 000 timmar förgasning total produktion hittills ca 45 GWh
• Betydande understöd från SFC-CIBG i driftsättningen



Biobränsle till biometan: GoBiGas



Biobränsle till biometan: GoBiGas



Biobränsle till biometan: GoBiGas

▪ Biodrivmedelstekniker  kräver uppskalning i flera steg
▪ Ekonomiskt stort steg från forskning till industriell skala
▪ Ledtiderna ger ändrade förutsättningar

Brent Crude, $/barrel
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E.ON Bio2G

▪ Lokalisering Malmö alt. Landskrona
▪ Cirka 300 MW skogsbränsle ger 200 MW bio-metan, 1.6 TWh
▪ Teknikval: Andritz syrgasblåst trycksatt fluidbäddförgasare
▪ Investering ca 4 milliarder
▪ Trots stöd från NER 300 på 203 M€ har sedan 2012 

ett investeringsbeslut  dröjt då marknadsförutsättningarna 
inte bedömts vara tillräckligt klara



Enerkem, Edmonton, Kanada

Råvara 100 000 ton/år sorterat avfall 
Produkt 38 000 m3 of metanol/etanol

Driftsättning 2013, meddelade nyligen att etanolproduktion påbörjats.
Säljs främst till USA där ett etablerat stödsystem (RFS2) finns till 2022



19

Produktionskostnad för biodrivmedel

Källa SGAB Final Report, ERC DG ENER 2017

Kostnad bioråvara

~ kr/liter

10

5

15



Förnyelsebara energi i transportsektorn

EU-mål 10 % 2020

Situation 2015 
och

prognos 2020

Utsläppen från inrikes transporter, 
utom inrikes flyg, ska minska med 
minst 70 procent senast år 2030 
jämfört med 2010. 

Svenska ambitioner

Bränslebytet innehåller en så kallad 
reduktionsplikt som blir världens 
hitintills mest ambitiösa. Målsättningen 
är att utsläppen (från bensin och 
diesel) ska minska med 40 % till 2030, 
dvs. cirka hälften av all (energi i) bensin 
och diesel som då säljs är förnybar.



0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TWh

Biogas

Biodiesel

Bioetanol

Total transport energy 2014 85 TWh

Förnyelsebara energi i transportsektorn

21 % biobränslen + fönyelsebar el 2015

Biodiesel är ~ 50 % FAME, 
50 % HVO

Etanol

Biodiesel

Biogas

12 TWh

Men över 80 % av bränslena och 
råvarorna  är importerade



Transportenergins fördelning 2012, TWh

▪ Elektrifiering  sker initialt i huvudsak  via personbilar 
▪ Flygtrafik, sjöfart och  lastbilstransporter sker med 

flytande (gasformiga) bränslen även i en överskådlig 
framtid
• Knappt 30 av 85 TWh av inrikes transporter
• 55 av ca 120 TWh om utrikes sjöfart och flyg räknas in



Omvandlingsverkningsgrad

H2

Bio-CH4

Metanol
DME

FT diesel
mm.

60 %

50 %

70 %

Förgasningsteknikens potential i Sverige

Anpassad efter I Landälv, rapport f3-2015:08



Vad ta med sig?
• Förgasningstekniken är effektiv och flexibel map. råvaror och produkter 

• tekniken behöver fortsatt utveckling i industriell skala med 
stöd och underbyggnad från forskningsverksamhet

• Pionjäranläggningar som GoBiGas har stor betydelse för utvecklingen

• Transporter har en stor och ökande andel av klimatemissionerna
• politiska mål nå stor växthusgasreduktion i denna sektor till 2030
• elektrifiering utesluter inte  flytande bränslen närmsta decennierna

• Sverige och Finland toppar förnybart inom transporter i EU
• men med helt dominerande andel importerade bränslen/råvaror
• kombinationen av förgasningsteknik och skogsbränslepotential 

ger stora möjligheter att göra denna situation mer hållbar

• Men utvecklingsstöd och relevanta marknadsmekanismer krävs nationellt 
och på EU-nivån för att ”nå frukt längre upp i trädet” och öka volymerna

• Trots svårigheter i utvecklingsprojekten ligger Sverige långt fram i 
kunnande inom förgasningsområdet, forskningsmässigt och industriellt



Tack för er uppmärksamhet

Förgasningsrelaterad information (teknik, 
anläggningar mm) finns på

task33.ieabioenergy.com


