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DOKUMENTATION 
27 deltagare som representerade; metallurgisk- och skogs-
industri, skogsnäring, biokoltillverkning samt akademi 
samlades i Holmsund i februari 2018. Projektet Bio4Metals 
resultat presenterades och deltagarna fick ställa frågor. 

Lena Sundqvist Ökvist från Swerea MEFOS gav en intro-
duktion av projektet Bio4Metals och en presentation av 
forskning av bio-kol i metallurgiska processer. Deltagarna 
ställde frågor och det var en bra dialog.

Barbro Kalla från BioFuel Region berättade kort om arbe-
tet gällande jämställdhet utifrån att projektet ska verka för 
att bryta traditionella könsbundna normer och värdering-
ar gällande kvinnor och mäns förmågor, kompetens och 
lämplighet inom branschen.

Magnus Matisons, BioFuel Region, gav en översikt om 
Skoglig bioekonomi – En översikt. Han berättade att sko-
gens resurser har fördubblats de senaste 100 åren. Det är 
timret som är basen och därför bör trähusbyggandet öka. 
Restprodukterna av timret i form av massaved, spån, flis 
ska förädlas för att öka värdet på skogen och nya produkter  
kan ersätta flödena i den fossilbaserade ekonomin. Vikten 
av att se lantbrukets roll som råvarubas i bioekonomin lyf-
tes fram.

Bio4Metals workshop 
- Grönt kol ersätter fossilt kol vid metallframställning 

Per Lagerwall från SSAB fick förhinder då det hade upp-
kommit en processtörning på SSAB. Lena Sundqvist Ökvist 
visade istället hans presentation om SSAB,  hur koldioxid-
utsläppen ser ut idag och om framtiden i ett kortsiktigt, 
halvlångt och långt perspektiv.  SSAB arbetar också med 
en del biokolprojekt i både Sverige och Finland.  I ett långt 
perspektiv innefattar att möjligheten att ersätta masug-
nen med en ny process som inte ger något CO2 utsläpp, 
HYBRIT.

Kentaro Umeki från Energiteknik vid LTU berättade om 
vad biokol är och hur det kan användas. Efter en histo-
risk resa bl a till hur träkolsmilorna försåg den tidiga järn-
framställningen med kol berättade han mer om dagens 
kolframställning och varför vi behöver forska om pyrolys.  

Anpassning mellan utbyte och kvalitet 

PROGRAM 
Välkommen och introduktion till projektet Bio4Metal
– Forskning om Biokol i metallurgiska processer.   
Skoglig bioekonomi– En översikt. Magnus Matisons, BFR 
Varför är SSAB intresserad av alternativ till fossilt kol? Per Lager-
wall SSAB Luleå Masugn hade fått förhiner och presentationen 
gavs av Lena Sundqvist Ökvist.  
Vad är biokol och hur kan det tillverkas? Kentaro Umeki, Energi-
vetenskap LTU
Mer om biokolet som tillverkas inom Bio4Metals
1. Storskalig framställning av torrefierat biokol hos BioEn
2. dev, Lars-Åke Svensson.
3. Nytta även av gasen i kolframställning, Bio2Fuels, Anders 

Nordin.
4. Ny pyrolysreaktor i Harads, Future Eco North Sweden, Alf 

Andefors
Erfarenheter, utmaningar och möjligheteter för att använda 
biokol i metallurgisk industri, Swerea MEFOS och Mineralteknik 
och Metallurgi LTU
Reflektion och synpunkter från dagen   
Hur kan möjligheter tas till vara och utmaningar övervinnas för 
att nå användning av biokol i metallurgisk industri?  Gruppdis-
kussioner. Utställning av forskarresultat 
Studiebesök på BioEndevs demonstrationsanläggning i Holm-
sund 



Vilken process sker vid vilken temperatatur?

Mer om kolet som tillverkas inom Bio4Metals
Lars-Åke Svenson presenterade Framtidens energibära-
re som handlar om framställning av torrefierat biokol hos 
Bioendev. De har en industriell demonstrationsanläggning 
i Holmsund som kan producera ca 2 ton/h eller 16 000 ton 
svart pellets per år. De planerar att bygga en fullstor an-
läggning (Holmsund Biocarbon Plant) med en kapacitet på 
60-120 000 ton svart pellets per år som enligt plan ska vara 
färdig 2020. 

Torrefiering görs i en temperatur mellan 250 till 350 grader 
C i en syrefri miljö. Det ger ca 70 % massutbyte och 90 % 
energiutbyte. Processen har en viss flexibilitet, det finns 
exempelvis möjlighet till att styra processen mot ett läg-
re innehåll av flyktiga ämnen. Råvaran är sågspån och den 
torrefierade pelletsen har 15 % högre densitet, kan lagras 
utomhus och har en högre energidensitet jämfört med vit 
pellets.  Det går att konvertera en vit pelletsanläggning till 
torrefiering eftersom det är lätt lägga till torrefieringsdelen 
till en befintlig anläggning. 

Anders Nordin från Umeå Universitet berättade om Bio- 
2Fuels processen. Bio2Fuels innebär att man förutom ett 
biokol även kan ta tillvara på gasen. Gasen som är rik på 
väte kan omvandlas till ett biobränsle eller andra biobase-
rade kemikalier. Deras forskning har visat att vid långsam 
pyrolys är det endast tid och temperatur som påverkar bio-
kolprocessen och att de är utbytbara. Inom projektet har 
biokol tagits fram som ska testas som reduktionsmedel av 
Swerea MEFOS AB och LTU. 

Alf Andefors föreläste om ett framtida biokol från skog 
för metallurgisk industri. En test-pyrolysreaktor byggs 
i projektet i Harads Arctic Heats värmeverk. Flis av 
stamved har pyrolyserats och de är nu inne i den tredje 
testomgången. Utvärderingen av driften görs i samver-
kan med LTU Energiteknik. Efter första testomgången 
gjordes en liten ombyggnad av reaktorn och då gick 
testomgång två bättre. Vid det tredje testet har Restträ 
också testats, förutom tidigare test av björk och tall.

Fukthalten är ca 50 % på träråvara och målet är att torka 
till rätt fukthalt på träflis som ska pyrolyseras. Restvär-
me är tänkt att användas i processen. Temperaturen är 
drygt 500 grader C i reaktorn och frågan är hur snabbt 
materialet ska värmas upp och hur lång tid det tar vid 
olika fukthalter. Planen är att i framtiden bygga en de-
mo-reaktor och senare fler reaktorer för att höja kapa-
citeten.

Erfarenheter, utmaningar och möjligheter för att använ-
da bio-kol i metallurgisk industri. Maria Lundgren inled-
de med att visa på önskvärda och möjliga egenskaper hos 
bio-kol för användning i masugnen genom i blandning i 
koks, i restprodukter och vid injektion. 

Bo Björkman presenterade kort vilka processer som Boli-
den har där de använder sig av stenkol och vilka krav och 
möjligheter det finns för ersättning mot biokol.



GRUPPDISKUSSIONER

BIO4 METALS 
- Grönt kol ersätter fossilt kol vid metallframställning

När metaller framställs används i dag fossilt kol och det 
innebär en stor klimatpåverkan i form av koldioxidut-
släpp. Industrin har länge arbetat för att minska mäng-
den fossilt kol. I projektet ”Bio4Metals” undersöks hur 
biomassa kan användas vid metallframställning.

Projektets övergripande mål är att öka lönsamheten på 
Norr- och Västerbottens stora tillgång på biomassa ge-
nom att stärka möjligheterna till lokal förädling av bio-
massa till biokol som sedan kan användas som ersätt-
ningsmedel för fossilt kol i metallframställningen. Detta 
innebär också minskad klimatpåverkan och ett bra bidrag 
till att främja både Sveriges och EU:s miljömål.

I dagsläget används dock inte processad biomassa, bio-
kol, i basindustrin eftersom det saknas kunskap om vilken 
effekt det har på processerna.

Fakta om projektet
Titel: Bio4Metals, Bioreduktionsmedel för metallurgiska 
processer. Projektet pågår under tre år. Partner i projek-
tet är Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Fu-
ture Eco North Sweden AB, Bioendev AB, Processometri 
AB, BioFuel Region AB och Swerea MEFOS AB.

Swerea MEFOS koordinerar projektet som finansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norr-
botten, Region Västerbotten och egna insatser från sam-
verkanspartner. Den totala budgeten är på drygt 10 mil-
joner kronor, varav EU står för hälften.

Kontakt:
Maria Lundgren, projektledare
maria.lundgren@swerea.se

Hur kan möjligheter tas till vara och utmaningar övervin-
nas för att nå användning av biokol i metallurgisk indu-
stri?  
FINANSIERINGSFRÅGOR - GRUPP 1 
Hur finansiera utvecklingen utifrån att det är stora indus-
tier och skogsägare som är inblandade.  Kan vi få in kapi-
tal - risk sharing?  Hur kan industrin hjälpa till? Alternativt 
arbeta tillsammans med industrier och få till ett samarbete 
tillsammans med öppen redovisning?  

STORA INDUSTRIELLA FÖRSÖK - GRUPP 2
Det är stora mängder biokol det handlar om i stora indu-
striella försök och det är svårt att få tillräcklig mängd. Här 
handlar det om ”Learning by-using”. Ett exempel är att  
LKAB ska köra 5 m3/h i sex månader i pelletsverket i Kiruna. 

STYRMEDEL - GRUPP 3 
Hur kan styrmedel påverka branscherna? Inte bara i Sve-
rige utan globalt. Grönt mervärde fungerar det?  Kan man 
betala för ett grönt mervärde? Det är svårt för alla vill ju 
överleva ekonomiskt. Industrin arbetar kommersiellt med 
tekniska lösningar och då inte bara lokalt och i Sverige utan 
också utanför gränserna.  Nackdelen i Sverige är att den 
skogliga råvaran är relativt dyr. Det är dock mervärde i sig 
att påvisa fungerande tester och att starta upp användning 
av biokol.

STUDIEBESÖK PÅ BIOENDEV I HOLMSUND

PRESENTATIONER
PDF-versioner av föreläsningspresentationerna
Posters som beskriver forskningen visades upp
• Kravspecifikation masugn 2, Swerea MEFOS
• Identifiering av optimala processbetingelser för 

pyrolystek nik – LTU, Energiteknik
• Characterization of bio-coal produced from 

different origins under different conditions for 
different applications, LTU, MiMeR

• Defining the Temperature regime of gaseous 
degradation product of Norway spruce

• Gas composition from Biomass Torrefaction..
• Thermogravimetric investigation on torrefaction 

and the reactivit of torrefied biomass

Dagen avslutades med ett studiebesök på Bioendevs anläggning 


