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Marknaden för träpellets växer!

Årlig tillväxt–

CAGR 

15 % för de 

kommande

15 åren

Från idag ca 35 

Mt till +120 Mt

inom 15 år



Bioendev

o “Spin off” från Umeå universitet

o Bygger på forskning kring torrefiering och förgasning

o Grundat 2007 av forskarna Anders Nordin och Ingemar Lindh 

o Ägare: Umeå Energi (70 %) och grundarna

o Producerar just nu torrefierad pellets i den största 

torrefieringsanläggningen i Norden, 16 000 ton/år (2 ton/h)

o 18 anställda

o Planerar nu fullskalig anläggning på 120 000 ton/år



Torrefiering

Biomassa

1M (1 Massenhet) 

1E (1 Energienhet)

Torrefierad biomassa

0,7M 0,9E

Torrefiering

”Rostning”

250-350°C

i Syrefri miljö

Torrefieringsgaser

0,3M 0,1E

Energi till torkning av biomassa



Karbonisering under upphettning

Source and Copyright: IBTC, www.Biomasstorrefction.org
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Utmaningar med biomassa

Konventionell biomassa

Bulkvolym

Blött och lättfuktat

Dyrt att mala till pulver

Lågt energiinnehåll

Risk för biokontaminering

Hög andel flyktiga ämnen



Torrefiering – Stora fördelar!

Torrefieradbiomassa

Högre densitet

Torrt och fuktavstötande

Spröd och lättmald

Högre energidensitet

Ingen biokontaminering

Låg andel flyktiga ämnen

Kommentar

15 % högre densitet

Lagring utomhus

70% lägre elförbrukning

40-60% högre 

energidensitet

Längre lagringstider

Användbar i förgasning / 

framställning flytande 

biobränslen

Konventionell biomassa

Bulkvolym

Blött och lättfuktat

Dyrt att mala till pulver

Lågt energiinnehåll

Risk för biokontaminering

Hög andel flyktiga ämnen



Råvara
Allt är möjligt

Björk

Avfall av Biomassa

Tall

GranVide

Eukalyptus

Rörflen

Olivkärnor



Råvara
Fokus just nu

Rivningsavfall (RT flis)

Bark
FlisSågspån

Övrigt löv
Jordbruksrester



Hantering av bränsle - Paketering

Briketter

• Ersätter kol 

Pellets

• Ersätter vit pellets

• Ersätter malt kol

Omalt för direkt bruk eller direkt malning

• Förgasning / flytande biobränsle

• Pulverbrännare



Kvalitet - Standardisering

ISO 17225  Solid biofuels –

Fuel specifications and classes 

ISO TS 17225 - 8: 
Part 8: Graded thermally treated
and densified biomass fuels

Different Classes 
Woody and Non Woody;
NCV, Durability, Bulk Density, 
Volatile Matter etc.

Additional parameters in ISO working 
group:

Grindability
Water resistance

Energy balance ©Wild&Partner



Dokumentation, tillstånd och registreringar

MSDS

Materialdatablad utarbetad med SECTOR

REACH

Substance Information Exchange Forum 

(“SIEF”)

Undantag från registering godkänd

Working on IMSBC 

IMO 4.1 flammability test:  not flammable

IMO 4.2 self heating test : No self heating properties

Torrefierat material behöver ej klassas som en brandfarlig produkt eller

självantändlig produkt

All testning så långt säger att torrefierat material är lika bra eller bättre

än vitpellets. 



Affärs modell

Att sälja Torrefierings teknologi och ”Torr-How”. 
Konstruktion och drift av kommersiella anläggningar baserat på:

• En stor kunskapsbas baserad på forskning och en stark 

entreprenöriell anda.

• IP med 7 patents för produktion av högkvalitativt Torrefierat 

material med hög energieffektivitet. 

• Erfarenhet av att driva en industriell demo-anläggning 24-7

Att sälja Pellets,
briketter eller icke kompakterat torrefierat material (spån, flis, mm).

• För att främja vår försäljning av teknologi

• För att försörja små och medelstora anläggningar



Marknad för Biokol  - JUST NU!

o Kolförbrukare (energi) i Norden

• Finland

• Danmark

o Industriell användning

• Pappersbruk

• Cementindustrin

• Asfalt tillverkare

o Mindre industri och fastigheter 

• Vitpelletskonvertering



MarknadsCase - Holmsund Biocarbon Plant

o Bakgrund:
• Bioendev ser att en stor potential för kolersättning, men volymerna 

måste öka för marknaden ska nå Proof of concept.

• Bioendev har tillsamman med finansiärer utarbetat en modell för fabrik 
där Bioendev tar ett visst ägaransvar.

• Ett antal finansiärer har visat stort intresse för en etablering.

• Det finns förhållandevis god tillgång på billig råvara i området.

o Status:
• Holmsund Biocarbon Plant (HBP) AB är bildat.

• HBP har flera olika möjligheter till lokalisering. 

• EPC partner (Hekotek) är kontrakterad och de första ritningarna på 
anläggningen är klara.

• Kontrakt för Offtake och Råvara samt finasiering under slutförhandling . 

• Planerad Färdig 2020.



CASE  - SCA Ortviken

o Malningsprov 
• Prov i Hammarkvarn (265 kW)

• Vit pellets – Nära märkeffekt 

• Torrefierad pellets – mindre än 1/3 av effekten

o Brännareffekt 
• Prov i två st 15 MW  (tot 30 MW) pulverbrännare 

• Referensprov vit pellets  - 40 MW

• Uppmätt effekt svart pellets  - 60 MW

o Lågans karaktär



Torrefierad Pellets – Problemlösare!

CASE

Alingsås Tvätteri 

– Petro Bio 

Anläggning konverterad 

från LPG (9 MW) 

till vitpellets (5,25 MW) 

pulverbrännare

- Biokol ger ca 7 MW -

Test av svart pellets mot vit pellets



Torr-How by Bioendev

Ejector burner and boiler (left) and

torrefaction rum (right) 



Torr-How by Bioendev

Biomass infeed and Torrefaction reactor together with burner 

In-feed station and low temp bed-dryer

Ejector burner and boiler (left) and

torrefaction drum (right) 

Capacity: 2 tons/h

Operation: 24-7

Staff: 1 person/shift



Torr-How by Bioendev

Densification  

In chips mode production ----- > 

< ---- In pellets mode production 

Pellet cooler Pellets press Grinder and black chips conveyor

Densification with 

standard equipment:

• Standard equipment:       

8 mm pelletpress

• NO additives 

• Small discmill

• Non densified 

material delivery 

possible



Strategi - Utrullning

o Fakta: 

1. Växande marknad 350 --- > 1200 pellets fabriker globlat inom 15 år

2. Torrefierad pellets är ett bättre bränsle (än vit pellets)

o Utmaningar: 

1. Värmeverk vill testa “nya” bränslen innan man tecknar kontrakt

2. Vitpellets tillverkare börjar tjäna pengar igen

o Strategi: 

1. Test volymer levereras från Holmsundsanläggning. 

2. Utveckla och driva egna pelletsfabriks projekt globalt.

o Behov – kapital för marknadsexpansion



Torrefiering By Bioendev - Fördelar

o Framtidens gröna bränsle – finns nu!
o Fördel Malning: ca 65% lägre elförbrukning

o Fördel brännare: Mindre brännare pga högre 
energiinnehåll i bränsle

o Fördel fuktavstötande: Bekymmersfri lagring 
under lång tid

o Flammans karaktär: Mindre partiklar-Kortare 
flamma

o Flexibilitet i råvara: Möjlighet att uppgradera 
billigare råvara med 
Torrefiering.



Kontakt

VÅRT TEAM

Johan Berggren

CEO

Johan.berggren@bioendev.se

+46 73 – 500 71 36 

Johan Lilliehöök

Business Development 

manager

Johan.lilliehook@bioendev.se

+32 477 20 25 29 

Lars-Åke Svensson

Sales manager

lars-ake.svensson@bioendev.se

+46 70 – 677 06 05

Ingemar Lindh

CTO

Ingemar.lindh@bioendev.se

+46 70 – 584 73 91


