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Bioendev är en världsledande tillverkare av

utrustning för Biokol / Torrefierad biomassa

o Grundat 2007 som “spin off” från 

Umeå Universitet

o Huvudägare

• Umeå Energi 

• Daiwa Energy & Infrastructure – Japansk  

Investment Bank

o Starkt IPR med sju (7) globala patent 

familjer – totalt 55 patent.

o Driver just nu en Demoanläggning I 

Holmsund utanför Umeå med en 

kapacitet på 2 ton biokol per timme.



Torr-How by Bioendev

Ejector burner and boiler (left) and

torrefaction rum (right) 



Confidential

Bioendev Marknads strategi

Bioendev kommer att fokusera sin försäljning och marknadsföring på

områden med stora volymer av biomassa med låga kostnader och som

måste transporteras. 



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 Producerar just nu torrefierad pellets i den största 

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

o 14 anställda

o Planerar nu fullskalig anläggning på 60 000 ton/år



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 
lämplig för råvarusitautionen i området.

o Status:
• Holmsund Biocarbon Plant (HBP) AB har sökt och fått medel från 

Naturvårdsverket (Klimatklivet)
• 45% av beräknad investering – 105 milj SEK.

• Total investering 236 milj SEK. 

• Plan för Finasiering på resterande del finns.

• Kontrakt för Offtake och Råvara under förhandling.
• Tänkt Råvara: Kutterspån, sågspån, torrflis och GROT

• HBP har flera olika möjligheter till lokalisering.

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

• Planerad Kapacitet 60 000 ton svart pellets och 60 000 tons vit pellets 
(Zebra)

• Planerad Färdig 30:e juni 2020.



Layout  - Exempel Zebra



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



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



Benchmark - test

Mass-yield Carbon

%

Fixed carbon

%

Volatile matter

%

Net calorific

value MJ/Kg

74% 55,6 24,1 75,5 21,5

60% 60,5 30,3 69,3 23,1

51% 63,2 36,2 63,3 24,5

44% 71,7 44,0 55,4 25,9



Bränsle Morfologi

Copyright: IBTC, www.Biomasstorrefction.org

Torrefied spruce 

pellets
Coal

Particle “sphericity”
pulverised torrefied 
wood pellets 
comparable to 
pulverised coal

Spruce raw

Source: ECN



Pneumatisk transport

Dilute Phase

No Dilute 
Phase

Lower limit: saltation velocity coal; Upper limit: 1.6x saltation velocity coal
EUD: Torrefied eucalyptus pellets
Relatively low velocities in lab-scale setup result from tube diameter

• Mass loading of pulverised
torrefied pellets 
comparable with coal

• Increased gas velocities 
needed for pulverised
white wood pellets to 
reduce risk of saltation

Source: ECN



Råvara
Fokus just nu

GROT

Bark
FlisSågspån

Övrigt lövträ
Jordbruksrester



Förståelse för produkten

o Torrefiering uppgraderar Råvaran

o Det finns många tillverkare – Produkten ändå lika 
”Utbytbar”

o Vi tror på pellets eller briketter för transport

o Enbart torrefierat för direkt användning

o Väl definierad produkt via ISO specifikation ISO 
17225-8

o Kan direkt blandas in i materialströmmar för fossilt 
kol pga sina egenskaper – malbarhet, 
lagringsbarhet, morfologi, vattentåligt.

o Nästan ingen biologisk nedbrytning 



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



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



Övriga marknader

o USA
• 3 projekt på västkusten under förstudie (Go – No Go).

• 2 projekt på östkusten under diskussion.

o KINA 
• Bildande av Joint Venture med Kinesiskt bolag (Great Resources 

i Jilin-provinsen) alternativt licensierad tillverkning 

• Två konverteringar av pelletsfabriker under projektering.

• Råvara: Mushroom sawdust och/eller Rice- & corn straw

o Indien 
• Joint Venture under bildande (Bioendev India Ltd)

• Projekt tillsammans med Indiska staten, IKEA och lokala bolag.

• Steg 1: Försäljning av Bioendevs Pilot till bolaget för utvärdering.

• Steg 2: Uppförande av minst två fullstora anläggningar.

• Råvara: Jordbruksbiprodukter (Ris, majs och Vete)



Punjab / Haryana

Case : India pilot leaching and torrefaction plant

• Energy from 35 million tons paddy are 

wasted every year

• It can be converted to biocoal and 

replace 21 million tons of fossil 

coal/year 

Equals per year:

• 48 million tons of CO2e reduction

• = GHG emissions from 10.2 million 

Indian cars



Kontakt

Lars-Åke Svensson

Sales Manager

lars-ake.svensson@bioendev.se

+46 70 – 677 06 05

www.bioendev.se


