
Future	  Eco	  är	  en	  pla/orm	  för	  innova5ons-‐,	  utvecklings-‐	  
och	  forskningssamarbeten	  inom	  miljö-‐	  och	  energiteknik	  	  

E>	  bolag	  som	  producerar	  och	  levererar	  närvärme	  i	  Harads	  	  
 
 

bolaget är ett av ägarföretagen  
i 



Future	  Eco	  som	  bildades	  2012	  fungerar	  som	  delägarföretagens	  externa	  
resurs	  för	  ”Utvecklingsprojekt,	  test-‐	  och	  demonstra8onsverksamhet”	  	  
	  
Delägare	  i	  Future	  Eco	  är;	  	  
Ragn-‐Sells,	  BDX,	  Swerock,	  Harads	  Arc/c	  Heat,	  Berglunds	  RosLria,	  
Frebelt,	  Swebo	  Bioenergy,	  Svalget	  Återvinnig	  och	  Bodens	  kommun	  
	  
Harads	  Arc/c	  Heat	  	  
är	  produkt	  och	  processägare	  för	  framtagning	  av	  e;	  e;	  pyrolyserat	  biokol	  	  
	  
Tillsammans	  har	  vi	  upprä>at	  en	  strategisk	  plan	  för	  vägen	  fram	  5ll	  
förverkligande	  
	  
Future	  Eco	  har	  i	  Harads	  värmeverk,	  via	  Tillväxtverksprojekt	  Bio4Metals	  och	  
på	  uppdrag	  av	  Harads	  Arc5c	  Heat,	  byggt	  en	  pyrolys-‐testanläggning	  för	  
produk5on	  av	  e>	  ny>	  bio-‐kol	  



Biokol	  från	  Harads	  
En	  fram5da	  råvara	  för	  metallurgisk	  industri	  

Utvecklingsansvarig	  vid	  Harads	  Arc5c	  Heat	  AB	  
är	  

Niclas	  Norberg	  	  



	   	   	  Harads	  Arc5c	  Heat	  AB	  
•  Produkt	  och	  processägare	  av	  bio-‐kolet	  

•  Bygger	  med	  Future	  Eco	  inom	  projekt	  Bio4Metals	  en	  
testanläggning	  för	  pyrolysering	  av	  biomassa	  	  
–  SyWet	  är	  a>	  dokumentera	  energibalansen	  för	  
reaktorn	  samt	  fastställa	  kvalitén	  på	  produkten	  samt	  
grundläggande	  utvärdering	  av	  processen	  

•  Medverkar	  även	  via	  Future	  Eco	  i	  projekt	  RENEPRO	  	  



I	  Norrbo>ens	  inland	  finns	  det	  idag	  möjlighet	  a>	  markant	  utöka	  
biobränsleu>aget	  med	  bibehållen	  långsik5ghet	  i	  skogsbruket.	  
	  
Skogen	  är	  grunden	  5ll	  vår	  vision	  –	  a>	  utveckla	  en	  ny	  basindustri	  
i	  Norrbo>ens	  inland	  för	  framställande	  av	  bio-‐kol	  	  

Harads	  biobränsle	  terminal	  



Pilotreaktor	  Harads	  



Byggna5onerna	  av	  Future	  Eco/Arc5c	  Heats	  pyrolysreaktor	  startade	  hösten	  
2016	  och	  första	  driW-‐försöksserien	  startades	  upp	  i	  maj/juni	  2017	  

•  Vi	  har	  däreWer	  under	  drygt	  e>	  halvår	  kört	  rektorn,	  op5merat	  
driWbe5ngelserna	  och	  däreWer	  utvärderat	  bio-‐kolet	  för	  a>	  säkerställa	  
kvalitén	  på	  produkten	  	  

•  Utvärdering	  av	  bio-‐kolet	  görs	  i	  projekt	  RENEPRO	  och	  Bio4metals	  via	  LTU,	  
Universitetet	  i	  Uleåborg	  samt	  Swerea	  MEFOS	  

Delar	  av	  RENEPRO	  &	  Bio4metalsgruppen	  



Bio-‐kol	  reaktorn	  fungerar	  som	  en	  modern	  kolmila	  där	  inkommande	  
biomassa	  pyrolyseras	  i	  en	  kon5nuerlig	  process	  utan	  5llförsel	  av	  syre	  
	  

1.  Energitätheten	  för	  biomassan	  är	  4	  gånger	  högre	  i	  slutprodukten	  	  
2.  Biokolet	  är	  direkt	  blandbart	  med	  fossilt	  kol	  	  
3.  Energimängden	  per	  massenhet	  är	  likvärdig	  fossilt	  kol	  
4.  Askhalten	  i	  vårt	  biokol	  är	  8	  ggr	  mindre	  än	  för	  fossilt	  kol	  



	  Process	  schema	  för	  biokolreaktorn	  

Flisad	  inkommande	  
biomassa	  

50	  %	  fukthalt	  

Pyrolysreaktor	  

Förtorkning	  av	  
biomassan	  5ll	  30	  %	  

fukthalt	  

Oljekondensor	  

Gaskondensor	  
Bio-‐kol	  
kylare	   Energi-‐process	  gas	  

Bio-‐kol	  5ll	  processindustrin	  



Kemisk	  sammansä>ning	  av	  bio-‐kol	  från	  Harads	  jämfört	  med	  PCl	  

Bio-‐kol	  
(Harads)	  

PCI	   Enhet	  

Askhalt	   1.2	   9.4	   m-‐%	  

Värmevärde	   33	   32	   MJ/kg	  

C	   89	   82	   m-‐%	  

H	   2.2	   4,1	   m-‐%	  

N	   0.6	   2,2	   m-‐%	  

S	   0.01	   0,3	   m-‐%	  

O	  
P	  

5.9	  
0,02	  

3,9	  
0,02	  

m-‐%	  
m-‐%	  

Vola5les	   12	   20	   m-‐%	  



Kemisk	  sammansä>ning	  av	  bio-‐kol	  från	  Harads	  jämfört	  med	  PCI	  
Halterna	  i	  kolet	  

Bio-‐kol	  
(Harads)	  

PCI	   Enhet	  

Al2O3	   0,02	   1,9	   	  %	  

CaO	   0,32	   0,65	   	  %	  

K2O	   0,07	   0,14	   	  %	  

MgO	   0,1	   0,24	   	  %	  

Na2O	   0,02	   0,04	   	  %	  

SiO2	   0,08	   3,8	   	  %	  



Bio-‐kol	  bakgrund	  	  

•  I	  Sverige	  används	  i	  nu5d	  nästan	  uteslutande	  stenkol,	  vilket	  
kan	  delas	  in	  i	  
–  metallurgiskt	  kol	  eller	  kokskol	  (järn-‐	  och	  stålindustrin)	  
–  ångkol	  eller	  Energikol	  (energiändamål	  inom	  industrin)	  

•  2010	  använde	  industrin	  i	  Sverige	  1.8	  miljoner	  ton	  kokskol	  
och	  0.8	  miljoner	  ton	  Energikol	  

	  

•  Mängderna	  motsvarar	  9.8	  TWh	  kokskol	  och	  6.4	  TWh	  
Energikol	  



Bio-‐kol	  fram5d	  	  

•  Om	  vi	  ersä>er	  allt	  Energikol	  med	  bio-‐kol	  från	  Harads	  
producerat	  i	  vår	  storlek	  på	  anläggning	  (50	  000	  ton/år)	  
skulle	  vi	  behöva	  bygga	  15	  anläggningar	  i	  Sverige	  

•  De>a	  motsvarar	  4,7	  miljoner	  m3	  biomassa	  
	  
•  Bru>oavverkning	  i	  Norrbo>en	   	  ca:	  4.7	  miljoner	  m3	  
•  Bru>oavverkning	  i	  Västerbo>en	  	  ca:	  7.5	  miljoner	  m3	  
•  Bru>oavverkning	  i	  hela	  landet	   	  ca:	  92	  miljoner	  m3	  



Förutsä>ningar	  för	  basindustri	  med	  syWe	  a>	  
framställa	  50	  000	  ton	  bio-‐kol	  från	  Harads	  

	  	  Inkommande	  skogsråvara	  baserad	  på	  en	  årlig	  5llväxt	  på	  3,5	  
m3/ha	  och	  e>	  hållbart	  skogsbruk	  är	  250	  000	  ton	  

2,3	  MWh/ton	  

Utgående	  bio-‐kol	  50	  000	  ton	  

•  8,5	  MWh/ton	  
•  Total	  utgående	  energimängd	  425	  GWh	  à	  verkningsgrad	  74	  %	  

Utbyte	  från	  material	  eWer	  förtorkning	  ca	  40	  %	  



Bio-‐kolet	  från	  Harads	  fram5d	  –	  vår	  vision	  	  

•  Inom	  10	  år	  ska	  en	  fullskalig	  produk5onsanläggning	  i	  
samarbete	  med	  kund	  vara	  i	  driW	  i	  Harads	  med	  en	  nominell	  
effekt	  på	  50	  000	  ton	  bio-‐kol/år	  

	  
•  Anläggningen	  byggs	  i	  moduler	  där	  den	  första,	  en	  

demonstra5onsanläggning	  med	  kapaciteten	  12-‐17	  kiloton/
år,	  tas	  i	  driW	  inom	  5	  år	  

	  
•  Fler	  anläggningar	  kan	  senare	  byggas	  på	  andra	  strategiskt	  

utvalda	  platser	  



Tack!	  


