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Sammanfattning 
 

Pyrolys innebär att exempelvis biobränsle hettas upp i syrefattig miljö för att bilda 

pyrolysgas och kol. Pyrolysgasen kan brännas för att producera värme med låga utsläpp 

och kolet har en mängd användningsområden; jordförbättringsmedel, fodertillskott, 

filtermaterial, kolfastläggning, energibärare, ståltillverkning m.m. Om krav på bränsle 

och användningsområde för kolet uppfylls kan kolet certifieras som biokol. Syftet med 

den här rapporten är att utreda om pyrolystekniken är ett hållbart, tekniskt och 

ekonomiskt alternativ till pellets- och flisförbränning för värmeproduktion. Målet är att 

förmedla pyrolysens tekniska och ekonomiska förutsättningar, såväl positiva som 

negativa. Rapporten är baserad på en kombination av litteraturstudier, djupintervjuer, 

besök vid anläggningar och referensgruppsamtal.  

 

Pyrolys har använts i tusentals år för att producera kol. I Amazonas upptäcktes 

landområden med en sammalagd yta större än Storbritannien i vilka jorden var kolsvart. 

Denna svarta jord, terra preta, är berikad med kol och har därmed blivit mycket bördigare 

än omgivande, ursprunglig jord. I Sverige framställdes kol för att tillgodose 

metallindustrin med bland annat produktionsmaterial och bränsle. Till skillnad från 

pellets- och flisförbränning kan pyrolystekniken använda en stor mängd olika bränslen så 

länge de uppfyller krav på energidensitet och fukthalt. Marknaden för biokol växer i bl.a. 

Tyskland men är ännu liten i Sverige. De leverantörer av pyrolysanläggningar som 

besökts i denna rapport, Pyreg och Carbon Terra, gör anläggningar med syfte att 

producera biokol. Pyreg har utvecklat en process med skruvreaktor och integrerad 

pyrolysgasbrännare för att t.o.m. kunna använda avloppsslam som bränsle. Carbon Terras 

process är enkel och robust med fokus att producera mycket kol.  

 

Pyrolysteknikens styrkor är flexibiliteten att välja olika typer av bränslen, låga utsläpp, 

liten negativ miljöpåverkan och kolets olika användningsområden. Ser man till 

svagheterna är de marknadsrelaterade; outvecklad svensk marknad och okunskap om 

kolets användningsområden. Dessutom gör pyrolysanläggningarnas statiska effektuttag 

att de är mindre flexibla än pellets- och flispannor. I en tid då klimatförändringarna letar 

akuta lösningar medför kolfastläggning och biokol som jordförbättringsmedel stora 

möjligheter tillsammans med omvandling av pyrolysgas till fordonsbränsle. Dock är den 

befintliga pellets- och flisförbränningen väletablerad som uppvärmningsteknik, vilket kan 

utgöra ett hot mot pyrolysteknikens intåg på marknaden. Avsaknaden av regelverk pga. 

kompetensbrist kan också försvåra för etablering av pyrolysanläggningar.  
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Slutsatsen i denna rapport är att pyrolystekniken är ett bra alternativ till konventionell 

pellets- och flisförbränning om man kan hantera att värmeproduktinen är statisk och att 

man beaktar kolets värde. Värmeproduktion från pyrolysgas ger lägre utsläpp av bland 

annat CO, NOx och stoftpartiklar än pellets- och flisförbränning och om kolet används 

för kolfastläggning är möjligheten till globala klimateffekter betydande. Det som starkast 

påverkar den ekonomiska kalkylen är kostnaden för bränslet och intäkten på kolet. För att 

gardera sig mot den outvecklade biokolmarkanden i Sverige har kalkylerna i denna 

rapport baserats på försäljning av biokol som jordförbättringsmedel, vilket ger låga 

intäkter jämfört med andra användningsområden. Styrkan i att valet av bränsle är flexibelt 

gör det möjligt att ha en bränslekostnad på noll om materialet annars ses som avfall. 

Marknaden för kol i Sverige är outvecklad vilket kräver ett aktivt arbete från de som ger 

sig in branschen, men om utvecklingen följer den i Tyskland ser de ekonomiska 

förutsättningarna starka ut. 
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Summary 
 

Pyrolysis is the process where biomass is heated in an environment with low oxygen level 

forming pyrolysis gas and char. Pyrolysis gas can be combusted to produce heat with low 

emissions and the char has a multitude of uses: soil improvement, animal feed 

supplements, filter material, carbon storage, energy source, steel production etc. If certain 

requirements for the fuel and how the char is used the char certified as biochar. The 

purpose of this report is to determine if the pyrolysis technology is a sustainable, 

technical and economical alternative to pellet and wood chip combustion for heat 

production. The goal is to convey pyrolysis technical and economic conditions, both 

positive and negative. The report is based on a combination of literature reviews, 

interviews, plant visits and reference group discussions. 

 

Pyrolysis has been used for thousands of years to produce char. Areas, of a total area 

larger than the Great Britain, with pitch black soils were discovered in the Amazon. This 

black soil, terra preta, is enriched with carbon, and has thus become much more fertile 

than the surrounding native soil. In Sweden char was produced to meet the metal 

industries’ demand for char as material and fuel. Unlike pellet and wood chip 

combustion, pyrolysis can use a variety of fuels, as long as they meet the requirements of 

energy density and moisture content. The market for biochar is growing particularly in 

Germany but is still small in Sweden. The suppliers of pyrolysis plants visited in this 

report, Pyreg and Carbon Terra, develop their plants in order to produce biochar. Pyreg 

has developed a process with a screw reactor and an integrated pyrolysis gas combustor 

to be able to use sewage sludge as fuel. Carbon Terras process is simple and robust, with 

a focus to produce large quantities of carbon. 

 

The strengths of the pyrolysis technique are the flexibility to use different types of fuels, 

low emission, low environmental impact and the different uses of the char. Looking at 

weaknesses, they are market-related; undeveloped Swedish market and lack of knowledge 

of how to use biochar. In addition, the pyrolysis facilities have static power output that 

they are less flexible than pellets and wood chip combustors. At a time when finding 

solutions on climate change are urgent, carbon storage, using biochar as a soil improver 

and conversion of pyrolysis gas as a vehicle fuel are great opportunities. However, the 

existing pellet and wood chip combustion is well established as a heating technology, 

which could pose a threat to the pyrolysis technology entering the market. The lack of 

regulation due to shortages of knowledge of pyrolysis may also prevent the establishment 

of pyrolysis plants. 
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The conclusion of this report is that pyrolysis is a good alternative to conventional pellet 

and wood chip combustion if you can manage the static power output and that you realize 

the value of the char. Heat production from pyrolysis produce lower emissions including 

CO, NOx and smog particles than pellets and wood chip combustion and biochar used for 

carbon storage has the possibility of significant global climate impact. The strongest 

influences on the economic calculation are the cost of fuel and the revenue of the char. 

The strength of being able to choose different types of fuel makes it possible to have a 

fuel at zero cost if the material is otherwise regarded as waste. The market for biochar in 

Sweden is undeveloped which increases the uncertainty of the calculations, but if the 

trend follows that of Germany, the economic prospects are strong. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige användes 21 % av det totala energibehovet på 614 TWh till uppvärmning år 

2010 (Energimyndigheten, 2012). Hur energi produceras och hur den används är centrala 

frågor i Sveriges miljöarbete. Två av Sveriges 16 nationella miljömål som denna rapport 

berör lyder:  

 

 Begränsad klimatpåverkan – ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet 

med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 

innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.” 

 Frisk luft – "Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 

kulturvärden inte skadas." 

(Naturvårdsverket, 2013 A) 

 

Förbränningstekniken är idag den vanligast förekommande tekniken för att värma upp 

byggnader från biobränslen i Sverige. Förbränning används i olika skala från vedpannor 

dimensionerade för ett hus upp till kraftvärmeverk. För att kunna producera förnybar 

energi genom förbränning ställs krav på vilka bränslen som används. Dessutom finns 

krav på bränslets kvalitet för att förbränningsanläggningen inte ska ta skada. (Svebio, 

2013) Förbränning av fasta material ger partikelutsläpp till luften. På större 

kraftvärmeverk finns krav på filter som tar bort delar av partiklarna medan det på mindre 

anläggningar är mindre reglerat (Gulliksson et al., 2005).  

 

Att minska mängden koldioxidutsläpp är i fokus hos både privatpersoner, företag, 

kommuner och länder (Naturvårdsverket, 2013 A). För länder handlar ofta stora 

åtgärdsplaner om så kallad CCS-teknik, Carbon Capture and Storage, vilket i korthet 

betyder att koldioxid pumpas ner i underjordiska utrymmen (Vattenfall, 2013). CCS-

tekniken är kostsam, medför stora risker för den lokala miljön och den har visat sig svår 

att skala upp från pilotanläggning (Zettersten, 2011).  

 

Pyrolystekniken innebär upphettning av biomassa i syrefattig miljö. Tekniken har 

praktiserats i många tusen år och i modern tid har den använts i s.k. kolmilor som stod för 

huvudförsörjningen av träkol till svenska masugnar fram till 1950-talet (Lindblad, 2013). 
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Pyrolysprocessen producerar förutom kolet även pyrolysgas som kan brännas för att 

producera värme. (Brownsort, 2009) 

 

Pyrolysprocessen ställer lägre krav på det tillförda bränslet än traditionell förbränning. 

Eftersom det är en gas som förbränns undviker man de problem som är relaterade till 

förbränning av fast bränsle; utsläpp av klor, alkali och partiklar samt sintring.(Brownsort, 

2009) Detta innebär att det går att använda sig av bränslen som är mer svåreldade och 

som idag kan utgöra ett problem. Ett av dessa bränslen är hästgödsel som idag har blivit 

en belastning för många hästägare eftersom det kräver en stor spridningsareal och inte får 

ges bort till områdets lantbrukare oreglerat då smittspridning kan förekomma. Även 

biomassa med lägre energiinnehåll, som dålig halm eller vass har idag få 

användningsområden men kan pyrolyseras. (Substrathandbok för biogasproduktion, 

2009; Pyreg, 2013) 

 

Det kol som bildas i pyrolysprocessen har många potentiella användningsområden, varav 

ett är jordförbättringsmedel, se kapitel 3.3.2.3. Om kolet laddas med näring och sprids på 

åkermark finns omfattande studier på dess effekter på åkerns produktivitet. Dessutom 

låses kolet, s.k. kolfastläggning, i marken och fungerar på motsvarande sätt som 

koldioxidlagring. (Lehmann & Joseph, 2009) 

1.2 Syfte  

Syftet med denna rapport är att utreda om pyrolystekniken är ett miljömässigt hållbart, 

tekniskt och ekonomiskt alternativ till pellets- och flisförbränning för värmeproduktion. 

1.3 Mål 

Målet är att förmedla pyrolysens tekniska och ekonomiska förutsättningar, såväl positiva 

som negativa.  

1.4 Frågeställning 

 Vilka olika typer av bränslen kan man använda i en pyrolysprocess? 

 Vilka alternativa användningsområden finns för pyrolysprocessens slutprodukter? 

 Hur står sig pyrolystekniken i jämförelse med de nationella utsläppskraven för 

närvärmeanläggningar? 

 Vad finns det idag för lagar och krav på pyrolysanläggningar?  

 Vilka kostnader och intäkter kan identifieras för en pyrolysanläggning? 
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 Vilka är pyrolysens styrkor och svagheter i jämförelse med pellets- och 

flisförbränning? 

1.5 Avgränsningar 

Rapporten avgränsar sig till att endast inkludera teknik och bränslen som är godkända 

enligt ”Guidelines for biochar production” som är upprättad av European Biochar 

Certificate år 2012.  Därmed tas inte torrefieringstekniken eller HTC (Hydothermal 

Carbonization) upp i rapporten. Dessutom får enbart rena bränslen som inte är 

kontaminerade med miljöfarliga ämnen användas, varför endast ett urval av godkända 

bränslen tas upp i rapporten.  

 

Aspekter kring hållbarhet, teknik och ekonomi bedöms efter svenska förutsättningar och 

förhållanden men då svensk erfarenhet ofta saknas används vid behov andra länder som 

utgångspunkt. Om så är fallet skrivs detta tydligt. 

 

Den fasta pyrolysprodukten kommer att kallas för biokol när avsikten är att den ska 

användas som jordförbättringsmedel eller fodertillskott. Vid annan användning benämns 

den kol. 

1.6 Metod 

Arbetet med detta projekt inleddes med upprättandet av en referensgrupp där intressenter 

och sakkunniga personer med stor relevant erfarenhet valts ut. Därefter har 

litteraturstudier om pyrolysteknik, pyrolysens slutprodukter, miljöaspekter, lagar och krav 

gjorts. För att få en känsla för hur pyrolystekniken ser ut i dagsläget och vilka utmaningar 

de som utvecklar tekniken har utfördes två studiebesök hos tillverkare av 

pyrolysanläggningar i Tyskland.  

 

Väsentlig fakta och information har sedan sammanstälts i en rapport med följande 

struktur:  

 

Först ges en introduktion till begreppet pyrolys i kapitlet Vad är pyrolys? 

Definitioner av pyrolys och en redogörelse för hur tekniken använts 

historiskt beskrivs i kapitlet.  
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I kapitlet Pyrolysprocessen gås processen igenom från början till slut. 

Först karaktäriseras det bränsle som kan stoppas in i pyrolysreaktorn samt 

en beskrivning av några utvalda bränslen. Därefter beskrivs hur teknologin 

fungerar generellt. Pyrolysprocessens produkters kemiska och fysiska 

egenskaper samt potentiella användningsområden tas upp. Till sist görs en 

energibalans över de två exempelanläggningarna samt en jämförelse med 

pellets- och trädbränsletekniken. 

 

De två besökta anläggningarna beskrivs i kapitel Exempelanläggningar. 

 

Miljöaspekterna lokalt och globalt för denna typ av anläggningar tas upp i 

kapitlet Miljö. Emissioner från exempelanläggningen Pyreg jämförs med 

de utsläppskrav som gäller främst för större anläggningar eftersom det idag 

saknas relevanta krav på anläggningar i mindre storlek. 

 

I kapitlet Tillstånds- och säkerhetsaspekter visas möjliga klassningar av en 

pyrolysanläggning som där jämförs med mer traditionell teknik. Även 

regler kring säkerhet i anläggningen berörs. 

 

Ekonomisk jämförelse mellan pyrolystekniken och den mer traditionella 

pellets- och flisförbränningstekniken tas upp i kapitlet Ekonomi. Fokus 

ligger på de ekonomiska aspekterna kring värmeproduktion men även på 

möjliga marknader för den fasta produkten, kolet. 

 

I kapitlet Analys redovisas en SWOT-analys där styrkor, svagheter och hot 

för pyrolystekniken tas upp.  

 

Slutsats ger svar på de inledande frågeställningarna vilka även besvarar 

rapportens syfte. 

 

Redovisning av studien kommer att göras genom denna rapport samt i seminarieform för 

att sprida kunskapen om pyrolystekniken vidare.  
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1.6.1 Referensgrupp 

Lars Hylander, forskare, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 

Lotta Ek, VD, EcoTopic AB 

Lotta Niva, projektledare avdelning Värmeproduktion, Eskilstuna Energi och Miljö AB 

Olle Sollenberg, ordförande Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Eskilstuna Kommun  

Taghi Karimipanah, Universitetslektor, avdelning Energiteknik, Högskolan i Gävle 

1.7 Ordförklaring 

Biokol är definierad som kol producerat genom pyrolys av organiskt material för 

användning inom lantbruket och andra icke termiska användningsområden på ett 

miljömässigt hållbart sätt. (Schmidt, et al 2012). 

 

CO står för kolmonoxid vilket bildas vid ofullständig förbränning och kan påverka hjärt-

kärlsystemet samt hjärnan. (Naturvårdsverket, 2005)   

 

Dioxiner är ett samlingsnamn för en grupp klorerade organiska ämnen som kan bildas 

vid förbränning av klorhaltiga bränslen vid närvaro av katalysatorn koppar 

(Naturvårdsverket, 2005). Dioxin är en mycket stabil molekyl och tar sig lätt uppåt i 

näringskedjan. (Naturvårdsverket, 2010) 

 

Kemiska beteckningar 

B – Bor 

Ca – Kalcium 

K – Kalium 

Mg – Magnesium 

N – Kväve 

P – Fosfor 

SO4 – Sulfat 

Zn - Zink 

 

NOx är en samlingsbeteckning för kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). NOx 

bildas ur luftens och bränslets kväve. (Naturvårdsverket, 2005) 

 

PAH är ett samlingsnamn för en grupp polycykliska aromatiska kolväten. Ämnena bildas 

vid upphettning av kol eller kolväten i syrefattig miljö. Detta är den största gruppen av 
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cancerogena ämnen som vetenskapen känner till idag. Ämnena anrikas i näringskedjan 

och vid nedbrytning i organismer kan ofta produkten vara farligare än ursprungsämnet. 

(Naturvårdsverket, 2010)  

 

SOx är svavelföreningar som uppstår vid förbränning av svavelhaltiga bränslen t.ex. torv.  

(Naturvårdsverket, 2005) 

 

Stoft är fasta partiklar såsom aska (oxider av exempelvid kisel, kadmium och alkali), dels 

sot (ofullständigt förbrända partiklar). Stoft är hälsovådligt eftersom partiklarna kan ta sig 

ner i luftvägarna. (Naturvårdsverket, 2005)  
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2 Vad är pyrolys? 

Processen där organiskt material upphettas i en miljö med begränsad syretillförsel kallas 

för pyrolys (Zanzi, 2001). Pyrolys är en termokemisk process (Brownsort, 2009) där 

cellulosa och lignin bryts ner från långa till korta kolkedjor (Bates, 2010). I 

pyrolysprocessen bildas det pyrolysgas och kol, se Figur 2-1. Pyrolysgasen innehåller 

primärt bioolja och syntesgas som i sin tur innehåller långa kolvätekedjor respektive 

metan, vätgas, kolmonoxid och koldioxid. Den fasta produkten kallas för kol när den 

avses användas som energibärare. Om kolet uppfyller vissa krav på ursprungsmaterial 

och avsett användningsområde kallas det för biokol. Godkända användningsområden för 

biokol är jordförbättringsmedel, fodertillskott, filtermaterial för vattenrening och 

kodioxidlagring. (Lehmann & Joseph, 2009) Biokol definieras som kol som är producerat 

genom pyrolys med mål att användas inom jordbruket (och andra icke termiska 

användningsområden) på ett miljövänligt och hållbart sätt. För att uppfylla 

biokolcertifiering finns även krav på den biomassa som används som bränsle. (Schmidt, 

et al 2012) 

 

Figur 2-1 Illustration av pyrolysprocessen (International Biochar Initiative, 2013) 

För att starta pyrolysprocessen behövs en extern energikälla. När den väl är startad kan 

bränsle tillföras kontinuerligt för att hålla processen igång (Schmidt et al., 2012).   

2.1 Historik 

Det tidigaste och enklaste sättet man känner till att producera kol var att använda 

kolmilor. En kolmila gjordes genom att gropar fylldes med biomassa, vanligtvis 

trämaterial, alternativt att biomassa lades i stora högar. De fyllda groparna, kallade 

kolgropar, eller högarna, kallade kolhögar, täcktes därefter med ett lager jord för att 
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stänga ute syret. (Lehmann & Joseph, 2009) Kolgrop och kolmila illustreras i Figur 2-2. 

 

Figur 2-2 Illustration av två typer av kolmilor. T.v. kolgrop, t.h. kolhög. (International Biochar 

Initiative, 2013) 

När biomassan antänds startas pyrolysprocessen. Dessa traditionella metoder för att 

framställa kol har tre stadier där färgen på röken ger en ledtråd om vart biomassan är i 

processen. Vit rök är torkningsteget, gul rök är pyrolyssteget och vid blå rök är 

förkolningen klar. (Lehmann & Joseph, 2009) Denna teknik började människan använda 

för omkring 8000 år sedan för att få fram en lätt och energirik energibärare för bland 

annat metallutvinning. Kolmilor användes i Sverige för att förse stålindustrin med kol 

fram till 1950-talet. (Lindblad, 2013) 

 

Figur 2-3 Värmlandsmila i Brunskog (EcoTopic, 2013) 

Kolet har många andra användningsområden än bara energibärare (Lindblad, 2013). 

Kolet kan även användas som jordförbättringsmedel för att öka skördarna på åkermark. 

År 1963 gav holländaren Wim Sombroek ut sin avhandling om s.k. svartjord, ”terra 

preta”, från Amazonas. Med Wim Sombroeks arbete uppmärksammades dessa 

näringsrika jordar i modern tid. Dock hade den spanska delegationen med kaptenen 

Francisco de Orellana i spetsen redan i mitten av 1500-talet under sin genomresa på 

floder i Amazonas rapporterat om hur näringsrika dessa svarta jordar var. Amazonas 
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indianer blandade kol i jorden, vilket ökade deras skördar och gjorde det möjligt att föda 

den växande befolkningen inne i Amazonas. (Bates, 2010) När indianerna flyttade eller 

utvidgade sina jordbruksmarker tog de med sig sin terra preta till sin nya åker för att få 

med sig de viktiga mikroorganismerna som trivs och frodas i den (Jansson, 2009). 

 

Prover på jordmån inne i Amazonas visar att jorden innehåller kol som är upp till 10 000 

år gammalt. Med hjälp av satellitbilder har man visat att området med terra preta utgör en 

areal större än Storbritannien. (Bates, 2010) Flertalet andra rapporter om kolets fördelar 

som bl.a. jordförbättringsmedel har författats främst under det senaste decenniet 

(Lehmann & Joseph, 2009). Biokolets effekt på jordars produktivitet och den 

karaktäristiska färgen på ”terra preta” syns i Figur 2-4. Idag används kol oftast som 

energibärare vid matlagning i stora delar av världen (Schmidt el al., (2012). 

 

 

Figur 2-4 Terra preta i jorden, effekter och färg. (International Biochar Initiative, 2013) 

Biokol har även använts historiskt i Sverige som jordförbättringsmedel på soldattorpen 

där jordarna ofta var av sämre bördighet. Dessutom finns en tradition av att använda kol 

som fodertillskott för att minska sjukdomarna bland boskap. (Hylander, 2013) 

2.2 Teknik 

Kol kan framställas med väldigt enkla medel, som t.ex. med kolmilor beskrivna ovan, 

men modernare framställningsmetoder ger effektivare användning av det tillförda bränslet 

och en möjlighet att påverka slutprodukternas egenskaper. (Schmidt et al., 2012) 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=skYjfc4Ih2bZVM&tbnid=IAlOae8HpncmEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.biochar-international.org/biochar/soils&ei=Moa1Uf_1FIzY4QTk94CwBw&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNEg0hxy3xL-ozWBTD0IRsRE8dTaZQ&ust=1370937218649669
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2.2.1 Driftparametrar 

För att nå önskad kvalitet på slutprodukterna kol och pyrolysgas justeras olika 

driftparametrar. Driftparametrarna som påverkar pyrolysprocessen är temperatur, 

massflöde, partikelstorlek, tryck och fukthalt.  

2.2.1.1 Temperatur 

Topptemperaturen har en entydig effekt på kolproduktionen och kolets egenskaper. Högre 

temperaturer ger lägre kolutbyte i alla pyrolysreaktioner. Med högre temperatur kan man 

tänka sig att mer flyktigt material tvingas ut från biomassan och därmed minskar 

kolmängderna men ökar istället andelen kol i det fasta kolet (jfr eng. carbon och char). 

Temperaturen i reaktorn påverkar värmeöverföringshastigheten och gasflödeshastigheten, 

vilka beskrivs mer ingående nedan. (Brownsort, 2009)  

2.2.1.2 Massflöde 

Massflödet av bränsle in, kol ut och pyrolysgas ut i pyrolysprocessen tillsammans med 

reaktortemperaturen påverkar värmeöverföringshastigheten. (Brownsort, 2009) 

Värmeöverförningshastigheten innebär hur snabbt värme tar sig in i bränslet och därmed 

startar pyrolysprocessen i varje enskild bränslepartikel. Det är en av de viktigaste 

faktorerna och beroende på dess storlek regleras vilket material som kan matas in med 

vilken hastighet beroende på önskad slutprodukt, alltså massflödet för bränslet in i 

pyrolysprocessen. Beroende av den uppnådda värmeöverföringshastigheten i partikeln 

kan man skilja på två typer av pyrolysreaktioner; långsam och snabb pyrolys vilka 

beskrivs i kapitel 2.2.2. (Garcia-Perez et al., 2011) 

 

Flödet av gasen i reaktorn, gasflödeshastigheten, är den hastighet med vilken 

pyrolysgasen flödar ur en pyrolysanläggning. Gasflödeshastigheten påverkar 

kolproduktionen. Låga gasflöden ger större produktion av kol och föredras i långsam 

pyrolys medan höga gasflöden föredras i snabb pyrolys. (Brownsort, 2009) 

2.2.1.3 Partikelstorlek 

Partiklarnas storlek spelar roll för vilka produkter man vill ta fram och storleken reglerar 

även värmeöverföringshastigheten till biomassan. Större partiklar ger mer kol och små 

ger mer bioolja. (Brownsort, 2009) 

2.2.1.4 Tryck 

Höga tryck ökar gasflödeshastigheten i och på ytan av kolpartiklarna vilket ger sekundär 

kolbildning. Effekten är som mest påtaglig vid tryck upp till 0,5 MPa. Pyrolysprocesser 
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som trycksätts kan ge ökad kolproduktionen (Lehmann & Joseph, 2009). Med vakuum i 

processen främjas istället produktion av biooljan och därmed minskar produktionen av 

kol. Reaktionen är mer exotermisk, avger mer värme, vid höga tryck och låga massflöden. 

(Brownsort, 2009) 

2.2.1.5 Fukthalt 

Fukthalten i bränslet kan ge olika effekter på produktionen av kol och pyrolysgas 

beroende på förhållandet i reaktorn. Under tryck har det visat sig att processen producerar 

mer kol vid högre halter av fukt. I snabb pyrolys behövs generellt sett torrt material med 

ca 10 % fuktighet för att för stora mängder energi inte ska gå åt till att driva ut vattnet. 

Långsam pyrolys är mer tolerant mot fukthalten men dock minskar verkningsgraden i 

reaktorn vid för hög fukthalt. Detta eftersom det krävs mer energi för att torka bränslet. 

(Brownsort, 2009) 

 

I pyrolysreaktionen påverkar fukthalten kolets slutliga egenskaper. Genom att reglera 

fukthalten har aktivt kol producerats för vilket man har speciella krav på kolets struktur. 

(Brownsort, 2009) 

2.2.2 Olika typer av pyrolys 

Beroende på hur driftparametrarna regleras kan pyrolysen delas in i olika typer; långsam, 

snabb, satsvis, semi-satsvis och kontinuerlig pyrolysprocess. 

2.2.2.1 Långsam pyrolys 

Långsam pyrolys innebär att tiden det tar att värma upp biomassapartiklarna är relativt 

lång. Värmeöverföringshastigheten är 5-7 °C/min. Långsam pyrolys ger en större andel 

kol, ca 25-35 vikt-%, och en förhållandevis liten mängd bioolja, 30-50 vikt-%. Reaktorer 

för långsam pyrolys klarar av bränsle som har större storlek än 2 mm i diameter (Garcia-

Perez et al., 2011). I en långsam pyrolysprocess vill man ha lång uppehållstid av ångan 

inne i reaktorn för att öka mängden kol som slutprodukt. (Brownsort, 2009) 

I traditionella kolmilor är det den långsamma pyrolysen som använts eftersom målet var 

att maximera mängden kol. Denna teknik finns även representerad i dagens mer moderna 

processer. Utveklingen av långsam pyrolys tog fart under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal 

i industriell skala ofta med satsvis eller kontinuerlig process, vilka beskrivs i kapitel 

2.2.2.3 och 2.2.2.5. I dessa mer sofistikerade processer kan biooljan tas tillvara. Under 

senare delen av 1900-talet utvecklades långsam pyrolys ytterligare med fokus på 

produktion av biokol. (Brownsort, 2009) 



 19 

2.2.2.2 Snabb pyrolys 

Värmeöverföringshastigheten i en snabb pyrolysprocess är över 300 °C/min och kräver 

därmed att bränslet är i mindre delar, < 2 mm i diameter (Garcia-Perez et al., 2011). 

Denna typ av process är designad för att snabbt få bort ångorna inne i reaktorn och 

därmed minska tiden då ångan och det fasta materialet har kontakt eftersom detta sänker 

värmeöverföringshastigheten i bränslet (Brownsort, 2009). Typiskt för denna process är 

att den önskade slutprodukten är bioolja (Garcia-Perez et al., 2011). Vid snabb pyrolys är 

snabb upphettningshastighet och snabb nedkylningshastighet av pyrolysgasen önskvärd 

för att minska andrahandsreaktioner vilket ökar mängden kol istället för bioolja. 

(Brownsort, 2009) 

2.2.2.3 Satsvis process  

Den satsvisa tekniken används framförallt när önskad slutprodukt är kol och inte 

pyrolysgas. I denna process hettas anläggningen upp, processen startas och kyls därefter 

ned när pyrolyseringen är färdig. Energiåtgången för processtarten och därför också 

kostnaden är betydligt högre i en satsvis process jämfört med en kontinuerlig, i vilken den 

är försumbar. Mer om energibalans finns i kapitel 3.4. Det är fortfarande av yttersta vikt 

att pyrolysgasen förbränns så att inte miljöfarliga emissioner kommer ut i atmosfären. 

Denna typ av process används framför allt i små anläggningar. (Garcia-Perez et al., 2011)   

2.2.2.4 Semi-Satsvis process  

Denna process är av samma typ som satsvis men anläggningen har fler reaktorer och 

därmed kan energi från en reaktor som är under operation användas för att starta nästa 

sats. På detta sätt minskas energiåtgången. (Garcia-Perez et al., 2011)   

2.2.2.5 Kontinuerlig process  

Den kontinuerliga processen är energieffektiv och ger en jämn produktion av produkterna 

pyrolysgas och kol (Garcia-Perez et al., 2011). Den stora fördelen är att anläggningen 

kräver mindre hantering. Det är lätt att producera värme och anläggningen behöver inte 

stå och svalna för att ta in nytt material. När processen väl är startad så behövs inte någon 

ytterligare tillsats av energi till bränslet eftersom processen är exoterm, vilket innebär att 

värme avges och den i sin tur driver processen framåt. (Carbon Terra, 2013; Pyreg, 2013) 
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3 Pyrolysprocessen  

I pyrolysprocessen krävs biomassa som bränsle. Denna biomassa, som ofta utgörs av 

trädmaterial, har tagit upp kol från atmosfären under sin livstid. När biomassan läggs i 

pyrolysanläggningen tillsätts en startenergi för att initiera processen. Inne i anläggningens 

reaktor är det nära syrefritt och temperaturer upp till 1000 °C (Schmidt et al., 2012). 

Under dessa förhållanden förgasas ca 50 % av biommassans kol och går ut i det som 

kallas pyrolysgas. Resterande mängd kol finns kvar i en fast produkt, kol. (Lehmann & 

Joseph, 2009) Pyrolysprocessen illustreras i Figur 3-1. 

 

Figur 3-1 Översiktsbild av pyrolysprocessen (EcoTopic, 2013) 

3.1 Bränslen 

Det är viktigt att bränslet i en pyrolysprocess uppfyller de renhetskrav som finns för att 

uppnå önskad kvalitet på slutprodukterna (Bates, 2010). I denna rapport behandlas de 

bränslen som klarar kraven för certifieringen för biokol även om det naturligtvis går att 

pyrolysera alla typer av organiska material.  

 

Nedan listas några av de viktigaste krav som European Biochar Certificate ställer på 

bränslet för att det producerade kolet skall klassas som biokol. 

 

 Endast organiskt material får användas för biokolproduktion. Allt material som 

innehåller oorganiska föreningar såsom t.ex. plast, gummi och metall ska tas bort 

från bränslet innan pyrolysering. 

 Det organiska materialet ska vara obehandlat av t.ex. färg och impregnering. 
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 PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) får max vara 12 mg/kg. 

 PCB (Pollyklorerade bifenyler) måste vara under 20 ng/kg. 

 Vid användning av jordbruksavfall som bränsle är det viktigt att garantera att 

detta avfall har drivits upp på ett hållbart sätt. 

 Trädflis från skogsbruket måste vara från skog som är hållbart producerad, t.ex. 

enligt certifieringarna PEFC,(Program for the Endorsement of Forest 

Certification schemes) eller FSC, (Forest Stewardship Council). 

 Spårbarhet på bränslet är viktigt. 

 

Mängden tungmetaller i bränslet regleras också men eftersom biokolet har en förmåga att 

binda vissa tungmetaller till sig så skiljer sig kraven mycket åt. För detaljerade krav se 

Bilaga. (Schmidt et al., 2012) 

 

Biomassa är generellt uppbyggt av tre huvudgrupper av naturliga polymermaterial såsom 

cellulosa, hemicellulosa och lignin. Biomassan innehåller även en del mineraler och andra 

mindre organiska molekyler eller polymerer. Sammansättningen av dessa polymerer och 

mineraler varierar från olika typer av biomassa och påverkar pyrolysprocessen och dess 

slutprodukter. Mineralerna i biomassan, speciellt alkalimetallerna, kan ha en katalytisk 

effekt på pyrolysreaktionen genom att öka kolutbytet. Sammansättningen av olika typer 

av biomassa varierar bl.a. p.g.a. faktorer som t.ex. när och var biomassan vuxit, 

klimatförhållanden, jordtyp och odlingssätt. Kolinnehållet kan variera i samma typ av 

biomassa med så mycket som 10 % vilket i sin tur styr biomassans energitäthet. Kolet har 

ett energivärde på ca 35 MJ/kg. (Brownsort, 2009; Lehmann & Joseph, 2009) 

 

Exempel på bränslen som pyrolyserats med framgång och som uppfyller kraven för 

biokol är bl.a.: 

 Trädgårdsavfall 

 Obehandlad textil 

 Pappersfibrer 

 Växtbaseras förpackningsmaterial såsom bomull eller trädfibrer 

 Biogödsel från biogasanläggningar 

 Slakteriavfall såsom ben, fjädrar, skinn med mera 

 Vattenväxter 

(Schmidt et al., 2012) 
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Bränsle av fastare typ som pyrolyseras behåller sin form även i förkolnat skick medan 

bränsle med högre fuktinnehåll blir finfördelat. I Figur 3-2 syns exempel på olika typer av 

pyrolyserat bränsle samt hur briketterat kol kan se ut. (Pyreg, 2013) Avloppsslam är inte 

automatiskt godkänt bränsle för biokolproduktion (Schmidt et al., 2012). 

 

 

Figur 3-2 Exempel på olika förkolnade bränslen (EcoTopic, 2013) 

Nedan behandlas några bränsletyper för pyrolys. 

3.1.1 Trädbränsle 

I Svensk standard SS 187106 står följande definition på trädbränsle: 

 

”trädbränsle (inte: träbränsle) biobränsle från trädråvara som inte genomgått en kemisk 

process. Trädbränslen innefattar alla biobränslen där träd eller delar av träd är 

utgångsmaterial, t.ex. bark, barr, löv, ved samt bränsleråvara från skogs- och 

trävaruindustrin t.ex. hyvelspån, kutterspån, sågspån, torrflis, justerverksflis och frånsåll. 

Bränsle av avfallspapper och avlut ingår inte” (Strömberg, 2005) 

 

Olika typer av trädbränslen har olika fukthalt, men generellt sägs att fukthalten är ca 50 

%. Energitätheten i trädbränslen varierar mellan 16 MJ/kg och 18 MJ/kg när man räknar 

på torrt och askfritt material. Askhalten är mellan 0,4 och 0,6 vikt-% TS. (Strömberg, 

2005) 
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För att höja energitätheten i sågspån är det vanligt idag att tillverka pellets. Vid 

tillverkning av pellets mals materialet innan det pressas till pellets. För att öka 

hållfastheten hos pelletsen används vattenånga eller andra bindemedel som t.ex. stärkelse 

eller lignosulfat. Vid användning av stärkelse som bindemedel ökar askhalten och ibland 

även svavelhalten. (Strömberg, 2005) 

3.1.2 GROT 

I svensk standard SS 187106 finns flera definitioner av GROT: 

 

”avverkningsbränsle biobränsle bestående av grenar, toppar och småträd från 

avverkning där även industrivirke tillvaratas jfr hyggesbränsle. Avverkningsbränsle kan 

utvinnas vid såväl slutavverkning som gallring. Förkortningen GROT står för 

avverkningsbränsle i form av GRenar Och Toppar. Hyggesbränsle är avverkningsbränsle 

från slutavverkning. Skogsbränsle är trädbränsle där råvaran inte tidigare haft någon 

användning. Skogsbränsle kan t.ex. utgöras av bränsle från avverkning, från sågverk och 

från skiv och massaindustrier. Bränslen från t.ex. rivningsvirke ingår inte”  

(Strömberg, 2005) 

 

Energitätheten i GROT är mellan 19 MJ/kg och 21 MJ/kg i torrt och askfritt material. 

Askhalten är mellan 1 och 5 vikt-% TS. GROTen har vanligen en fukthalt på mellan 40 

och 50 vikt-%. Viktigt att påpeka är att GROT är ett volyminöst bränsle och därmed kan 

transportkostnader bli dyra för obearbetad GROT. (Strömberg, 2005) 

3.1.3 Halm 

Halmen har lägre energitäthet, ca 19 MJ/kg i torrt och askfritt material. Detta medför en 

större transportkostnad än för ett energitätare bränsle. Vid lagring av hackad halm i stack 

på åkern fås en genomsnittlig fukthalt i halmen på ca 25 %. Askhalten är mellan 4 och 10 

vikt-% TS. För att lagra halm är det viktigt att halmen är torr vid skörd eftersom det 

annars finns risk för självantändning. (Strömberg, 2005) 

 

Halm innehåller höga halter av alkalimetaller och klor. När halm pyrolyseras är det 

viktigt att huvuddelen av alkalimetallerna och kloret stannar kvar i kolet och inte följer 

med pyrolysgasen till förbränning. Alkalimetaller och klor som förbränns ökar nämligen 

risken för högtemperaturkorrosion. Detta är en stor utmaning när halm används för 

förbränning. Att binda kloret och alkalimetallerna i kolet görs genom att hålla en låg 

temperatur och därmed låg värmöverföringshastighet. (Bernesson & Nilsson 2005) Det är 
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stora skillnader i kaliumhalt mellan olika sädesslag; havre- och kornhalm innehåller sex 

gånger så mycket kalium som vetehalm. Klor och kaliumhalterna kan reduceras avsevärt 

om halmen lagras utomhus och samma effekt kan erhållas genom tvättning av halm vid 

50-60 °C. Samförbränning med andra bränsletyper kan också lösa en del 

förbränningstekniska problem.(Strömberg, 2005) 

 

I satsvisa pyrolysprocesser, som beskrivs i kapitel 2.2.2.3, kan det vara nödvändigt att 

bränslen med låg densitets, såsom halm, packas till pellets eller briketter inför 

pyrolysering. Om bränsle med låg densitet inte packas är risken stor att det brinner istället 

för att bli till kol (Kihlberg et al., 2013 C). I kontinuerliga processer menar tillverkarna 

som besökts i detta projekt att halm fungerar bra att pyrolysera, men att det med fördel 

kan blandas ut med flis, pelleteras eller att in- och utmatningen till reaktorn ökas för att 

minska uppehållstiden. (Carbon Terra, 2013; Pyreg, 2013)  

3.1.4 Gödsel 

Med gödsel menas oftast djurspillning inklusive strö, vilket ofta består av papper, torv 

eller sågspån. Gödsel omfattas av förbudet mot deponering av organiskt material som 

trädde i kraft år 2005. Deponiförbudet innebär bl.a. att gödseln måste genomgå någon 

form av behandling. (Strömberg, 2005) Många gårdar, framför allt hästgårdar, har för lite 

mark för att sprida ut sin gödsel på. Om gödsel ska användas på fler än tre gårdar måste 

det dessutom hygieniseras för att minska risken för smittspridning, vilket lyder under 

ABP-förordningen. (Substrathandbok för biogasproduktion, 2009)  

 

Fastgödsel som bränsle i en pyrolysprocess kan likställas med halm eftersom halmen är 

ett av det vanligaste strömedelen i djurstallar. Dock är det viktigt att ha kontroll på 

vätskehalten i gödseln. Är vätskehalten för hög bör gödseln torkas eller blandas upp med 

torrare material innan pyrolysering. (Carbon Terra, 2013; Pyreg, 2013) 

 

Vid förbränning av gödsel rekommenderas att det blandas med andra typer av bränslen 

såsom flis. Det finns annars risk för både sintring/pålagring och korrosion eftersom 

gödsel ofta har hög fukt-, svavel- och klorhalt. Beroende på vilket strö som används kan 

det också finnas höga halter av alkali. Gödsel skiljer sig beroende på djurslag och även på 

hur djurhållningen sker. Allmänt gäller dock att färsk gödsel innehåller höga halter fukt 

och aska. (Strömberg, 2005)  

 

Beroende på vilken fraktion av gödsel som används och hur färsk den är kommer 

fukthalten att variera. Vanligen har hästgödsel blandat med strö en TS-halt på 30-50 % 
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(Substrathandbok för biogasproduktion, 2009) och askhalt på 15-42 vikt-% TS. 

Energitätheten är mellan 19 och 21 MJ/kg TS och askfritt. (Strömberg, 2005) 

3.1.5 Bränslemixar 

Tack vare möjligheten att använda olika typer av bränslen kan man påverka den införda 

biomassans egenskaper genom att blanda olika bränslen. Hög fukthalt kan då pareras 

genom att blanda in mycket torrt bränsle osv. (Carbon Terra, 2013; Pyreg, 2013) 

I Tabell 3-1 visas energitäthet i kWh/kg (1 MJ = 0,28 kWh), fukthalt och askhalt för de 

ovan nämnda bränslena.  

 

Tabell 3-1 Energivärden för olika bränslen. Värdena är omräknade till kWh och avrundade till 

medeltal (Strömberg, 2005) 

Bränsle Fukthalt (vikt-%) Energivärde Askhalt (vikt-% TS) 

Trädbränsle (flis) 50 4,5-5,0 0,4-0,6 

GROT 40-50 5,6 1-5 

Halm 25 5,3 4-10 

Gödsel 4-92 5,6 15-42 
 

Genom att blanda olika typer av bränslen får man en biomassa som har de rätta 

egenskaperna för att kunna pyrolyseras till kol och pyrolysgas av önskad kvalitet (Carbon 

Terra, 2013; Pyreg, 2013). 

3.1.6 Förbehandling 

För att bränslet ska uppfylla rätt krav på fukthalt, partikelstorlek och renhet kan det 

behöva förbehandlas. De vanligaste metoderna är torkning, finfördelning och sortering.  

3.1.6.1 Torkning 

Torkning av bränslet kan behövas för att öka verkningsgraden och för att få en bättre 

process. Det finns olika sätt att torka ett material t.ex. låta det torka i stack utomhus eller 

med värme. Om fokus ligger på kolproduktion och det inte finns avsättning för den värme 

som kan produceras genom att bränna pyrolysgasen så kan man med fördel använda 

denna värme till att torka bränsle med för hög fukthalt. (Carbon Terra, 2013; Pyreg, 

2013) 



 26 

3.1.6.2 Finfördelning 

Som tidigare nämnts beror behovet av förbehandling på vilken typ av process som skall 

användas. Värmeöverföringshastigheten påverkas kraftigt av bränslets storlek. För att få 

rätt storlek på bränslet och rätt energitäthet kan flisning eller pelletering vara nödvändigt. 

(Carbon Terra, 2013; Pyreg, 2013) 

3.1.6.3 Sortering 

Om bränslet innehåller föroreningar såsom sten, metaller eller andra lösa föremål skall 

dessa tas bort innan bränslet matas in i anläggningen eftersom de annars kan skada 

anläggningen och försämra renheten i slutprodukterna. (Carbon Terra, 2013; Pyreg, 2013) 

3.2 Pyrolysreaktionen 

I detta avsnitt behandlas de kemiska reaktioner som sker i pyrolysanläggningens reaktor, 

vilka krav det ställer på konstruktionen av anläggningen och vilka funktioner som är 

inbyggda. Inledningsvis beskrivs hur pyrolysprocessen startas. 

3.2.1 Processtart 

Processen måste startas med någon form av extern energikälla. Idag används ofta gasol 

eller el (Carbon Terra, 2013; Pyreg, 2013) även om startenergin enligt 

certifieringssystemet för biokol, European Biochar Certificate, ska vara begränsad till 

fossilfria bränslen (Schmidt et al., 2012). Efter att processen startats tillsätts ingen mer 

energi utan en exoterm reaktion tar vid. Detta innebär att processen avger värme och 

fortsätter så länge nytt bränsle tillförs. (Brownsort, 2009) 

3.2.2 Reaktor 

Reaktorn är själva kärnan i pyrolysprocessen. Det är här reaktionen sker; där biomassan 

pyrolyseras till pyrolysgas och kol. 

3.2.2.1 Funktion 

I reaktorn är det höga temperaturer, upp till 1000 °C. Temperaturen får inte fluktuera mer 

än 20 % av den tänkta reaktortemperaturen eftersom det kan ha effekter på kolets kvalitet. 

En av reaktorns främsta funktioner är också att säkra en låg syretillförsel på <2 %. 

(Schmidt et al., 2012) 

 

Om bränslet har för låg energitäthet är det lätt att det brinner upp stället för att 

pyrolyseras. Pyreg, som är en av de två leverantörer av pyrolysanläggningar som 
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studerats i denna rapport, har löst detta genom att köra igenom bränslet snabbare genom 

reaktorn. På så sätt minskas uppehållstiden i reaktorn och därmed risken att bränslet 

brinner upp istället för att förkolnas. (Pyreg, 2013) 

3.2.2.2 Konstruktion 

Beroende på vilken typ av process som väljs krävs fokus på olika delar och material i 

reaktorn. En viktig parameter är val av material i reaktor eftersom mycket höga 

temperaturer används. (Schmidt et al., 2012; Carbon Terra, 2013; Pyreg, 2013). Eftersom 

det är svårt att hålla en jämn temperatur i en större behållare kan inte de anläggningar 

som studerats med enkelhet skalas upp. Lösningen är att fler enheter kopplas samman för 

att på så sätt öka effekten (Carbon Terra, 2013; Pyreg, 2013). 

 

För långsam pyrolys används generellt horisontella reaktorer där biomassan flyttas framåt 

under kontrollerad hastighet. En anläggning med horisontell reaktor beskrivs i kapitel 4.2. 

Exempel på olika typer av horisontella reaktorer är trumreaktorer, roterade ugnar och 

skruvpryrolyserare. (Brownsort, 2009) Utveckling av vertikala reaktorer med liknande 

funktion pågår och beskrivs mer i kapitel 4.1. 

 

För snabb pyrolys finns det några olika typer av reaktorer som t.ex. fluidiserad bädd 

(Brownsort, 2009). I fluidiserad bädd används inert material (exempelvis sand) som 

bäddmaterial och genom att trycka vätska eller gas genom bädden får man den i rörelse. 

(Bioenergiportalen, 2013)  

3.2.2.3 Kemiska processer 

Det första som sker i reaktorn är att vattnet avdunstar från biomassan. Fibrig biomassa 

innehåller till största delen cellulosa, hemicellulosa och lignin (Lehmann & Joseph, 

2009), men även en viss mängd extraktivämnen (Brownsort, 2009). Extraktivämnen finns 

i bl.a. cellulosamassa och består av föreningar som är lösliga i petroleter, dietyleter, 

diklormetan, aceton, etanol och vatten (Utbildningsstyrelsen, 2013). Lipider, terpenoider, 

fenoler, glykosider, småmolekylära kolhydrater, pektin, stärkelse och proteinföreningar 

räknas till extraktivämnen (Utbildningsstyrelsen, 2013). Sammansättningen av cellulosan, 

hemicellulosan och ligninet varierar från olika typer av biomassa men även samma typ av 

biomassa som har vuxit upp på olika jordmåner, i olika klimatzoner och skördats vid 

olika tidpunkt innehåller variationer. Cellulosa, hemicellulosa och lignin beter sig på 

olika sätt vid olika upphettningshastigheter och temperaturer. Hemicellulosa är den första 

att brytas ner, vilket den gör mellan 220 och 315 °C. Cellulosan börjar sin nedbrytning 

vid 315 °C. och pågår till 400 °C. Ligninet har en långsam men stabil 
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nedbrytningsprocess som påbörjas redan vid 160 °C och upp till 900 °C. (Lehmann & 

Joseph, 2009) Mineralerna finns generellt sett kvar i kolet men kallas då för aska 

(Brownsort, 2009). Processen illustreras i Figur 3-3. 

 

Figur 3-3 Förändring av biomassans sammansättning under pyrolys (Inspirerad av Brownsort, 2009) 

När det gäller metaller så kommer de metaller som finns i biomassan att finnas kvar i 

kolet men i högre koncentration än i bränslet. Metallerna binds i kolet och därmed låses 

dessa in under en lång tidsperiod. (Schmidt et al., 2012) Hur länge tungmetallerna är låsta 

till kolet vet man ännu inte (Schmidt et al., 2012), men kolets halveringstid uppskattas till 

ca 6000 år (Lehman & Joseph, 2009).  

3.3 Produkter 

Från en pyrolysanläggning fördelas biomassan till två olika produkter; pyrolysgas och 

kol. Kolinnehållet i biomassan fördelas generellt lika mellan de två produkterna, det vill 

säga nära 50-50. (Brownsort, 2009) 

3.3.1 Pyrolysgas  

Pyrolysgasen är en blandning av syntesgas och bioolja. Nedan beskrivs vad dessa är 

kemiskt, deras egenskaper och användningsområden. 
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3.3.1.1 Kemiskt 

Syntesgas 

Den vanliga mixen av gaser som finns i syntesgasen är: 

 

 CO2 (koldioxid) – 9 till 55 volym-% 

 CO (kolmonoxid) – 16 till 51 volym-% 

 H2 (vätgas) – 2 till 43 volym-% 

 CH4 (metan) – 4 till 11 volym-% 

 Mindre mängd N2 (kvävgas) 

 Mindre mängd andra kolväten 

(Brownsort, 2009) 

 

CO2 och N2 ger inget värmevärde vid förbränning och påverkar därför syntesgasens 

energiinnehåll negativt. (Brownsort, 2009) 

 

Bioolja 

Vätskedelen i pyrolysgasen kallas för bioolja och består främst av långa kolvätekedjor. 

Biooljan innehåller mellan 45 % och 50 % syre som främst är bundet i vatten. I biooljan 

har det identifierats fler än 300 olika föreningar som också varierar beroende på typ av 

biomassa och process. (Ringer et al., 2006) 

3.3.1.2 Egenskaper 

Pyrolysgasen är en energibärare i höga temperaturer där syntesgas och bioolja inte har 

separerats. Denna är brännbar och har ett högt energivärde. Biooljan är i gasform tills 

pyrolysgasen kyls. (Bojler Görling, 2012) 

 

Syntesgas 

Syntesgasens egenskaper varierar beroende på vilken process som använts. Detta beror på 

hur fördelningen mellan de olika gaserna ser ut. Dock kan nämnas att gasen är brandfarlig 

och innehåller kolmonoxid som är hälsovådligt. (Brownsort, 2009) 

 

Bioolja 

Biooljan ökar i viskositet med tiden och vid lagring går den från vätska till fast under bara 

några veckor. Dock kan olika tillsatser såsom metanol blandas in för att minskar risken 

att biooljan stelnar. Under lagring kan även biooljan skikta sig och ge vattenfas, vax och 

tjära. För att undvika problemen med lagring rekommenderas att biooljan förbränns direkt 

tillsammans med syntesgasen. (Ringer et al., 2006) 
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3.3.1.3 Användningsområden 

Pyrolysgasen kan förbrännas och då producera värme. Med hjälp av en turbin eller 

Stirlingmotor kan man även producera el. Även metanproduktion är möjlig från 

pyrolysgasen om de långa kolvätekedjorna först delas upp i CH4, CO2, CO och H2 (Bojler 

Görling, 2012). Om pyrolysgasen delas upp i syntesgas och bioolja kan respektive 

produkt användas som beskrivet nedan.  

 

Syntesgas 

Syntesgasen kan förbrännas för att producera el och värme. Det går även att uppgradera 

syntesgasen för att producera drivmedel såsom biometan, DME (dimetyleter) eller 

metanol. (Bojler Görling, 2012)   

 

Bioolja 

Biooljan har en hög energidensitet och kan därmed kostnadsmässigt motivera att 

transporteras. Biooljan har liknande egenskaper som fossil olja men bara hälften så högt 

värmevärde. Trots detta har industrin svårt att konvertera sina applikationer till 

biooljadrift. Det huvudsakliga problemet är att biooljan är inhomogen, åldras snabbt och 

har hög viskositet. Viskositeten och åldrandet kan årgärdas genom att blanda in metanol. 

Detta har gjort att man tittar på att uppgradera biooljan till vätgas som har högre kvalitet 

och högre energidensitet. Även metanol, Fischer-Tropsch diesel och bensin är produkter 

som biooljan skulle kunna uppgraderas till. (Bojler Görling, 2012)   

3.3.2 Kol 

Den fasta produkten, kol, beskrivs nedan kemiskt, dess egenskaper och 

användningsområden. 

3.3.2.1 Kemiskt 

Den fasta produkten innehåller mellan 60 och 90 % kol (Brownsort, 2009). En del är fast 

kol och en del är flyktig. Oorganiskt material i kolet kallas för aska vilket är olika 

mineralföreningar (Lehmann, Joseph 2009). Om kolet är producerat från trädråvara är ca 

6,8 g/kg fosfor (Lehmann & Joseph, 2009). Näringsämnen binds in i kolet och av fosforn 

är det ca 15 % som är lättlösligt. Vad gäller kväve så försvinner det mesta i processen och 

enbart 1 % är tillgängligt. För kalium så är ca 50 % lättillgängligt. (Schmidt et al., 2012)  

Den cancerogena ämnesgruppen, PAH, i biokol med avloppsslam som bränsle ligger 

långt under gränsvärdet för certifiering, 0,66 mg/kg jämfört med kravet <12 mg/kg. 

(Pyreg, 2013) 
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3.3.2.2 Egenskaper 

Kolatomerna i kolet är hårt bundna till varandra likt grafit. Olika typer av biomassa bildar 

olika hårda bindningar till varandra. Man har påvisat halveringstider för biokol på ca 

6 000 år. Halveringstiden beror på valet av biomassa, kvalitet på och temperatur i 

jordmånen samt biokolets storlek. Densiteten i kolet är ca 2 g/cm
3
.  (Lehmann & Joseph, 

2009) 

 

Kolet har fullt med håligheter, se Figur 3-4, som bland annat knyter till sig vätska och 

näring under hela sin livstid (Lehmann & Joseph, 2009). Vid inbladning i jorden har kolet 

en absorberande effekt av näringsämnen, fukt och bidrar till en gynnsam miljö för 

mikroorganismer (Bruges 2009). Tack vare biokolets håligheter och den ökade mängden 

mikroorganismer ökar närvaron av syre i jorden. Detta minskar i sin tur bildningen av 

bl.a. växthusgaserna metan och lustgas. (Van Zwieten et al., 2008) Generellt har ett gram 

kol en ytenhet på 500 m
2
 (Bruges, 2009), och detta kan styras genom att justera 

driftparametrarna (Pyreg, 2013). 

 

Figur 3-4 Biokolets struktur (University of Reading, 2013) 
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Aska 

Den aska som bildas beror på askhalten, mängden mineraler, i den pyrolyserade 

biomassan. Mineralerna kan sätta sig i porerna eller på ytan av biokolet och minska 

ytenheten något. (Lehmann & Joseph, 2009) 

3.3.2.3 Användningsområden 

Kolet har många möjliga användningsområden och nedan tas ett axplock upp. 

 

Jordförbättringsmedel 

En statistiskt sammanställd studie på biokolets effekter på jordbruksmark av 16 olika 

rapporter med 177 olika försök har utförts av Edinburgh University. Sammanställningen 

visar att en ökning av produktionen är påtaglig och att beroende på vilken typ av gröda 

samt jordmån spelar roll på hur stor effekt biokolet har. T.ex. visade att jordar med lågt 

pH eller neutralt pH gav hög procentuell ökning av produktiviteten. (Jeffery et al., 2012) 

 

Sveriges Lantbruks Universitet, SLU, har utfört två olika projekt för att titta på biokolets 

effekt på produktionen av spannmål i Sverige. Ena projektet tittade på produktionen av en 

åker där en kolmila producerat kol mellan åren 1920 och 1945 och den andra 

undersökningen var att tillsätta biokol på tre platser i Småland. (Kihlberg et al., 2013 A; 

Kihlberg et al., 2013 B)  

 

Några av parametrarna som påverkade resultaten i projektet vid gamla kolmilan: 

 Koncentrationen av biokol var 1000 ton/hektar. 

 Fukthalten var 150 % högre än omgivande mark. 

 Jorden hade 2-10 ggr högre nivåer av lättillgängliga näringsämnen såsom P, K, 

SO4, B, Ca, Mg och Zn. Näringsämnenas ursprung kunde inte bevisas men med 

säkerhet kan man säga att näringsämnena binds i jorden under en längre tid om 

det finns biokol.  

 32 % högre skörd dokumenterades i spannmålsodlingen under ett år med lite 

nederbörd (otillräcklig nederbörd) under växtsäsongen. 

(Kihlberg et al., 2013 A) 

 

I projektet med de tre platserna i Småland blev resultatet att tillsättning av biokol på 10 

ton/ha gav 6 % ökning av skörden år ett, dock kunde ingen ökning påvisas år två. Med 20 

ton/ha gav det inte någon signifikant ökning år ett men år två blev ökningen 12 %. 

(Kihlberg et al., 2013 B) 
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Försök gjordes också med att låta biokolet suga åt sig NPK (kväve, fosfor och kalium) 

innan inblandning i jorden. Inblandningen gjordes med 10 ton/ha vilket visade en ökning 

av skörden med 16 % år ett och 14 % år två. Att applicera biokol och NPK var för sig gav 

första året en ökning på 15 % men andra året ingen signifikant skillnad. (Kihlberg et al., 

2013 B) 

 

De främsta fördelar med biokol som jordförbättringsmedel är att: 

 Mullhalten ökar. (Bates, 2010)   

 Miljön gynnar mikroorganismer som t.ex. mykorrhiza, bakterier, protozoer. 

(Bates, 2010) Se Figur 3-5. 

 Jorden luckras upp och ökar tillgången på syre längre ner i jorden. Detta gynnar 

mikroorganismerna och växtrötternas möjlighet att ta upp näring. (Bates, 2010)   

 Biokol tillsätts jorden ett fåtal gånger tills rätt mängd uppnåtts vilket besparar 

lantbrukaren en tidskrävande aktivitet. (Lehmann & Joseph, 2009) 

 Åkerns dränering förbättras. (Bruges, 2009) 

 Näringsläckaget från åkermarken minskar eftersom biokolet absorberar näringen 

och binder den i jorden. (Kihlberg et al., 2013 A) 

 Jordens utsläpp av metan minskar. Metan är en 25 gånger värre växthusgas än 

koldioxid över en 100-årsperiod men tittar man över de första 20 åren är metan 

72 gånger värre. Dock har metan en kortare tid i atmosfären än koldioxid. 

(Bruges, 2009)   

 pH i sura jordar kan höjas eftersom biokol är relativt basiskt. (Schmidt et al., 

2012) 

 

Figur 3-5 Mycorrhiza växer på biokolet och in i dess håligheter (Cornell University, 2013). 
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Viktigt att nämna är att biokol bryts ner långsamt och har därmed i sig en låg gödande 

effekt. Därför är det viktigt att biokolet blandas med näringsämnen, t.ex. flytgödsel eller 

kompost, innan den tillsätts jorden. Annars finns risken att biokolet suger åt sig den 

befintliga näringen i marken. (Bruges, 2009) 

 

En av jordbrukets idag största utmaningar är markstrukturen i odlingsjordarna. Främst 

handlar det om att öka mullhalten, syrekoncentrationen i jorden, vattengenomsläpplighet i 

marken, minska markpackningen och minskat ytläckage av näringsämnen. Samtidigt 

måste metoden vara enkel att applicera i jordbruket. (Sollenberg, 2013) 

 

Kolfastläggning 

Arbetet kring att sänka världens utsläpp av koldioxid och minska mängderna koldioxid 

som redan finns i atmosfären pågår (Zettersten, 2011). I Sverige har man än så länge 

fokuserat på den omdiskuterade metoden Carbon Capture and Storage, CCS, (Zettersten, 

2011) vilken innebär att koldioxid pumpas ned och stängs in i fickor i marken (Vattenfall, 

2013). 

 

Eftersom mellan 60 % och 90 % av det kol växten har tagit upp under sin livstid kommer 

från luftens koldioxid (Brownsort, 2009) och att halveringstiden för biokolet uppskattas 

till ca 6 000 år har biokolet stor potential som kollagringmetod (Lehmann & Joseph, 

2009). Forskning på biokol som kolfastläggningsmetod pågår (Bates, 2010), men än så 

länge är metoden helt okänd hos den ansvariga myndigheten i Sverige (Gunnarsson, 

2013). 1 ton C = 3,7 ton CO2 (Bruges, 2009) 

 

Ökad biogasproduktion  

Vid tillförsel av 5 vikt-% biokol i rötkammare för biogasproduktion med kogödsel som 

substrat ökade metanproduktionen med 17 - 35 %. Orsaken är att mikroorganismerna i 

rötkamrarna har större yta att sitta på och blir därmed fler. (Kumar et al., 1986) 

 

Fodertillskott 

Carbon Terra, som är en av två besökta leverantörer av pyrolysanläggningar, fokuserar på 

marknaden med biokol som fodertillskott. Studier visar att tillsats av biokol med 20 g/dag 

till nötungdjur (80-100 kg) ökade tillväxten under försöksperioden, 21 dagar, med 25 % 

och samtidigt minskade metanutsläppen från djuren med 22 % (Leng et al., ej daterad). 

Även andra studier visar på minskad metanproduktion vid tillförsel av biokol till idisslare 

på 10 % vid tillsats av biokol på 1 vikt-% i fodret. (Inthapanya et al., 2012) 
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Filtermaterial 

Generellt har ett gram kol en ytenhet på 500 m
2
 (Bruges, 2009) och kan användas på 

samma sätt som aktivt kol. Ytarean beror på processen och biomassan. Carbon Terras 

biokol har en ytenhet på ca 400 m
2
/gram biokol och Pyregs biokol är på 600 m

2
/gram. 

Aktivt kol har en ytenhet mellan 800 m
2
 och 1500 m

2
 Chemviron Carbon, 2013) och 

därmed bör troligen en större mängd biokol användas för att uppnå samma effekt (Carbon 

Terra, 2013). En studie från SLU visar att biokol är en mycket bra renare av gråvatten, 

vatten från bad, dusch och tvätt, i jämförelse med aktivt kol (Berger, 2012). Aktivt kol är 

träkol eller stenkol som har genomgått en expandering av porerna för att öka 

absorptionsförmågan. Aktivt kol används för att rena vatten och luftföroreningar. 

(Chemviron Carbon, 2013) 

 

Energibärare 

Användning av kol som energibärare är fortfarande vanligt runt om i världen. 

Energihalten är ca 35 MJ/kg vilket motsvarar 9,7 kWh/kg. Detta medför att bränslet har 

en hög energitäthet och kan därmed transporteras längre än t.ex. trädflis ur ekonomisk 

synpunkt. (Brownsort, 2009) 

 

Metallindustrin 

Metall- och stålindustrin undersöker biokol som produktionsmaterial för att minska sina 

kostnader eftersom priset på fossilt kol stiger och skatten för utsläpp av fossilt kol ökar. 

(Schulten et al., 2013) 

3.4 Energibalans 

Den energibalans som en anläggning har påverkan på vilka kvalitéer man vill se hos 

slutprodukterna. Beroende på om fokus ligger på att producera kol, syntesgas eller bioolja 

så förändras därmed energibalansen.  

 

Figur 3-6 Schematisk bild över de besökta pyrolysanläggningarnas energibalans (EcoTopic, 2013) 
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I Figur 3-6 visas en schematisk bild över energibalansen i de besökta 

pyrolysanläggningarna. Input är 100 % av den potentiella energin. För att få igång 

processen krävs en extern energikälla kallad startenergi. Denna är försumbar vid 

kontinuerlig process. Generellt sett anges att inputenergin fördelas i slutprodukterna 

genom 1/3 pyrolysgas och 2/3 kol. Den totala verkningsgraden är mellan 90 % och 95 % i 

de anläggningar som har besökts. I Tabell 3-2 visas energibalansen specifikt för de 

besökta anläggningarna. Dessa anläggningar har olika effektkapacitet. (Carbon Terra, 

2013; Pyreg, 2013)  

 

Tabell 3-2 Energibalans för pyrolysanläggningar (Pyreg, 2013; Carbon Terra, 2013) 

 
Pyreg Carbon Terra 

Biomassa (kW) 500 1000 

Startenergi (kW) ~ 0 ~ 0 

Kol (kW) 300 600 

Pyrolysgas (kW) 150 300 

Verkningsgrad (%)  90-95 90-95 
 

3.4.1 Jämförelse med konventionell förbränningsteknik 

Vid konventionell förbränning är pannorna mer flexibla för inmatad effekt än de 

pyrolysanläggningar som denna rapport tar upp (Pyreg, 2013; Carbon Terra, 2013). I 

Pyregs och Carbon Terras anläggningar måste den inmatade effekten vara konstant 500 

respektive 1000 kW (Pyreg, 2013; Carbon Terra, 2013), medan en pelletsanläggning och 

trädflisanläggning kan justeras inom ett spann (Lövgren, 2013). 

 

De två vanligaste förbränningspannorna är designade för antingen fuktiga oförädlade 

bränslen t.ex. ved eller torra och på annat sätt förädlade bränslen t.ex. pellets. En av 

pyrolysanläggningens styrkor är att en stor bredd av olika bränslen kan användas, vilket 

är positivt ur både miljö- och ekonomisk synvinkel. (Pyreg, 2013; Carbon Terra, 2013) 

 

I Tabell 3-3 illustreras energibalansen för en pelletsanläggning och en trädflisanläggning. 

Verkningsgraderna varierar med inmatad effekt. Lägre inmatningseffekt ger lägre 

verkningsgrad.  
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Tabell 3-3 Energibalans för pellets- och trädflisanläggningen (Lövgren, 2013) 

 
Pellets Trädflis 

Biomassa (kW) 500 500 

Startenergi (kW) ~ 0 ~ 0 

Värme (kW) 458 425 

Verkningsgrad (%)  91-92 82-88 
 

Från biobränsleeldade pannor kan askan ses som en resurs, p.g.a. det höga 

mineralinnehållet och återföras till framför allt skogsmark. Askan kallas då för 

vitaliseringsprodukt, men innan återföring måste den kvalitetsäkras. Eldas andra bränslen 

anses askan som avfall och kostnad för deponering tillkommer. (Gulliksson et al., 2005)  
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4 Exempelanläggningar 

I detta avsnitt beskrivs de besökta anläggningarna Pyreg och Carbon Terra.  

4.1 Carbon Terra 

För närmare 10 år sedan började Dr. Berndt Schuttdorff utveckla den pyrolysprocess som 

illustreras i Figur 4-1. Carbon Terras fokus är storskalig produktion av biokol för att ge 

stora effekter. Idag finns en anläggning med tre reaktorer i Duttenstein i södra Tyskland 

som främst används till processutveckling. Denna anläggning byggdes 2004 men har 

genomgått många uppgraderingar under åren. Carbon Terra har även två anläggningar i 

Rumänien där den ena har 36 reakorer och den andra har tre reaktorer. Carbon Terra 

samarbetar med en partner i Stuttgart som tillverkar anläggningarna. Om inget annat 

anges i följande kapitel är källan (Carbon Terra, 2013). 

 

 

Figur 4-1 Carbon Terras pyrolysprocess (Carbon Terra, 2013A). 
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Testanläggningen i Duttenstein, Figur 4-2, använder framförallt träflis som bränsle och 

producerar biokol främst till djurbönder som använder biokolet som ett fodertillskott. 

Även marknaden för jordförbättringsmedel för hemmaodlare växer starkt. 

 

Det är reaktorerna och eventuellt upplag för bränslet som tar störst plats. En anläggning 

med tre reaktorer och ett mindre bränsleupplag behöver en yta av ca 200 m
2
. 

Anläggningen syns på bilden nedan.   

 

 

Figur 4-2 Carbon Terras testanläggning i Duttenstein, Tyskland (EcoTopic, 2013) 

 

4.1.1 Förbehandling 

För att använda biokolet till fodertillskott krävs det att biomassan är ren från föroreningar. 

Carbon Terras anläggning har ett utlopp för biokolet som endast är ca 50 mm i diameter, 

och därför är det viktigt att metaller, sten och andra större föroreningar tas bort för att inte 

täppa igen hålen. Metaller kan även bilda pålagringar på insidan av reaktorn.  
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Biomassa som har hög vattenhalt bör torkas eller blandas med torrare biomassa innan 

pyrolysering. För att processen skall fungera optimalt bör vatteninnehållet vara max ca 30 

% men det går att använda material som har en vattenhalt på upp till 50 %. 

  

Med biomassa som har låg energidensitet bör det blandas med biomassa med hög 

energidensitet t.ex. flis. Ett exempel är att blanda ¼ hästgödsel med ¾ träflis. Ett annat 

sätt att hantera biomassa med låg energidensitet är att brikettera den innan processen. 

Samma sak gäller för finfördelat material såsom sågspån som lätt ”kväver” processen då 

den hindrar pyrolysgasen från att ta sig upp genom reaktorn. För finfördelat bränsle 

riskerar även att brinna upp och bli aska. Den optimala storleken på biomassan är 60 mm.  

4.1.2 Processtart 

Processen startas genom att biomassan tänds på i botten av reaktorn. Olika tekniker har 

testats som elstavar och gasolbrännare.  

4.1.3 Reaktor 

Kapaciteten för en reaktor är 1 MW biomassa in. Från det kommer 300 kW pyrolysgas 

och 600 kW biokol, vilket motsvarar ca 600 ton/år. Verkningsgraden är mellan 90 och 95 

%. Processen körs i 800-900 °C. Idag bränns pyrolysgasen upp i ca 1200 °C. Processen är 

kontinuerlig och man har testat att köra den dygnet runt i ett år utan komplikationer. Dock 

rekommenderas att köra reaktorn i 3-6 månader och därefter göra en genomgång. 

Avkylning tar ca 2-3 dygn, genomgång/underhåll ca 2-3 dygn och 2-3 dagar att få igång 

en optimal process igen med jämt flöde. I uppstartsfasen är det viktigt att biomassan 

längst ner i reaktorn är torr. I reaktorns utlopp sitter ett filter med 50 mm stora hål där 

biokolet passerar igenom. 

 

Massflödet av biokol ut ur reaktorn är konstant. Biokolet måste kylas av och det görs 

genom att det körs genom en skruv och samtidigt sprinklas med vatten. 20 vikt-% vatten 

används varav 10 % av vattnet dunstar bort direkt, 5 % torkar bort senare och 5 % stannar 

kvar i biokolet. Det finns en risk att vissa kolbitar fortfarande glöder och därmed i värsta 

fall kan antända ett biokollager eller göra kolet runt omkring till aska. Därför är hantering 

och kontroll viktig. Den värme som biokolet innehåller då det kommer ut är inte värd att 

ta om hand eftersom det endast motsvarar 1-2 % av den totala energin. I biokolet finns ca 

60 % av inmatad effekt. 
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Gasen som produceras går genom biommassan till toppen av reaktorn och sedan ut till en 

förbränningskammare. Biooljans långa kolkedjor fastnar i biomassan tills de delats till så 

pass små delar att de kan följa med gasen upp genom biomassan och ut till 

förbränningskammaren. Pyrolysgasen består av 80 % väte och resten kväve, vatten, 

koldioxid, metan, kolmonoxid och kolväte. När gasen förbränns blir den till koldioxid 

och vatten.  

(Carbon Terra, 2013) 

4.2 Pyreg 

År 2004 startade Helmut Gerber företaget Pyreg för att hitta en lösning på problemet med 

hantering av avloppsslam på ett miljövänligt sätt. Särskilda krav finns på avloppsslam om 

det ska uppfylla kraven för biokol. Han kom fram till att pyrolys var en bra lösning och 

utvecklade sin nuvarande process. År 2008 gjordes en film om processen av BBC vilket 

förde Pyreg från universitetsvärlden och ut på marknaden. I Figur 4-3 visas Pyregs 

process. Pyrolysgasen bränns direkt och avgaserna värmer processen som sedan går till 

värmeväxlare och därefter ut genom avgasröret. Om inget annat anges är källan i följande 

kapitel (Pyreg, 2013). 

 

Figur 4-3 Pyregs pyrolysprocess (Pyreg, 2013A) 

Anläggningen kan ta en mängd olika typer av biomassor där några exempel är 

trädbränslen, halm, slakteriavfall och naturligtvis avloppsslam. Idag har Pyreg sålt tre 

anläggningar till Lausanne och Zürich i Schweiz respektive Riedlingsdorf i Österrike. 
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Anläggningen som de själva har i Dörth utanför Frankfurt i Tyskland används 

huvudsakligen för forskning på processen och för att testa olika bränslen. Anläggningen 

har fokus på biokolproduktion men producerar även värme. Alla anläggningar är 

uppkopplade online så att de kan serva dem från Tyskland. Pyreg forskar även på att 

kunna producera el inom en överskådlig framtid.  

4.2.1 Förbehandling 

Biomassan får max vara 30 mm för annars finns det risk att den fastnar i skruven som 

matar materialet framåt genom reaktorn. Dessutom tar förkolningsprocessen längre tid för 

större partiklar. Pyreg har inte kunnat se några hinder för biomassor med höga mängder 

kemikalier eller plast. Vid de höga temperaturerna som är i anläggningen så splittras 

många stora molekyler upp i sina beståndsdelar, vilket gör att kemikalier osv förlorar sin 

tidigare funktion. Sten i materialet brukar ”sväva” på övrigt material och därför inte 

komma i kontakt med anläggningen och skada den. Däremot kan den slita på skruven. 

När Pyreg har testat parkavfall har metalldelar från nermalda cyklar kommit med vilket 

orsakade slitage på skruven. 

 

Energidensiteten ska minst vara 10 MJ/kg men får samtidigt inte vara för hög då det ökar 

temperaturen i reaktorn. För hög temperatur kan påverka materialet i anläggningen och 

orsaka att reaktorn böjer sig. Ett exempel på biomassa med för högt energiinnehåll är 

olivavfall. Bränsle av denna typ måste blandas ut med mindre energirikt bränsle. 

 

Bränslets vatteninnehåll får vara max 50 % för att processen ska fungera väl. Om 

vatteninnehållet är för högt åtgår för mycket energi till att torka materialet vilket gör att 

förkolningen inte hinner genomföras fullt ut. Avloppsslam och andra väldigt blöta 

bränslen torkas därmed innan de matas in i anläggningen, alternativt blandas upp med 

torrare bränsle för att nå ett lägre vatteninnehåll.  

4.2.2 Processtart 

För att få igång processen så behöver man ca 30 kg gas för uppvärmning av 

anläggningen. Idag används gasol. 

4.2.3 Reaktor 

I reaktorn kan upp till 1000 ton torrsubstans matas in i anläggningen varje år. Mängden 

regleras beroende på energidensiteten i bränslet och genom inmatningshastigheten. 

Massflödet biokol ut ur anläggningen är konstant och processen är kontinuerlig. 
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Anläggningen är utvecklad för inmatad biomassaenergi på 500 kW och därmed måste 

mängden inmatat bränsle regleras för att uppfylla den energinivån. Pyrolysgasen har en 

värmekapacitet på 150 kW och en koleffektivitet upp till 60 %. Verkningsgraden i 

processen är mellan 90 % och 95 %. 

 

Temperaturen i reaktorn är mellan 400 och 850 °C beroende på bränsle. Energirikt 

material kräver högre temperatur. Normal är reaktortemperaturen på 800 °C.  

Pyrolysgasen förbränns i en så kallad FLOX-brännare (FLOX, 2013) som har hög 

effektivitet och bränner i hög temperatur, 1250 °C. FLOX-brännaren är dessutom 

designad för att ge låga NOx-utsläpp. Anläggningens elförbrukning är 7,5 kW. När kolet 

kommer ur anläggningen har den en temperatur på endast 30 °C, vilket gör att det kan 

paketeras direkt. 

 

Tack vare reaktorns och FLOX-brännarens höga temperaturer utgör inte klorider, bioolja 

och korrosion något problem. De höga temperaturerna gör också att föroreningar såsom 

pesticider och medicinrester bryts ner. Ytterligare en restprodukt bildas i 

förbränningskammaren. Det liknar lavasten och olika ädelstenar helt beroende på vilka 

bränsle som använts, se Figur 4-4. Denna rest tas enkelt om hand och provtagning har 

visat att det inte innehöll några farliga ämnen. Mer studier på detta material måste dock 

göras. 

 

Figur 4-4 Restprodukten lavasten från Pyregs pyrolysanläggning (EcoTopic, 2013) 

Pyregs anläggning väger 10 ton. Form och storlek är anpassad till en container och är 

8m*2,5m*2,5m exklusive en skorsten. Pyregs testanläggning i Dörth, Tyskland, syns i 

Figur 4-5. 
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Figur 4-5 Pyregs testanläggning i Dörth, Tyskland (EcoTopic, 2013) 

Pyreg menar att anläggningen kan vara i drift 24 timmar per dygn i 12 dagar, därefter en 

dag för nedkylning och en dag för rengöring. Uppstart av processen tar ca 1h. Anläggning 

i Österrike kördes 5000 h under 2012. Återkommande vardagligt underhåll är t.ex. att 

städa maskinen, och årligen behöver man byta avgasröret eftersom järnet tunnas ut av de 

höga temperaturerna.  

(Pyreg, 2013) 
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5 Miljö  

Figur 5-1 nedan illustrerar den påverkan som en pyrolysanläggning och dess produkter 

har på sin närmiljö samt vår globala värld.  

 

Figur 5-1 Illustration av pyrolysens miljöpåverkan (EcoTopic, 2013) 

5.1 Lokalt 

Vid all nyetablering är det viktigt att ta i beaktning vilken påverkan den nya 

verksamheten kan ha på boende och verksamma i närområdet inom 1 km. Vanligaste 

klagomålen handlar om ljud, lukt, estetik och utsläpp.  

5.1.1 Ljud 

Ljud relaterade till en pyrolysanläggning kommer främst från transporter till och från 

anläggningen men även hantering av bränslet till reaktorn samt förbränning av 

pyrolysgasen. Detta kan motverkas genom att planera logistiken till och från 

anläggningen samt inne på anläggningsområdet. Ljud från själva pyrolysanläggningen är 

försumbar eftersom många av leverantörerna idag använder sig av containerlösningar. 

(Carbon Terra, 2013; Pyreg, 2013) 

5.1.2 Lukt  

Själva pyrolysprocessen medför ingen lukt och slutprodukten kol och pyrolysgasen är i 

sig själva luktlösa. Beroende på vilket bränsle som används i processen kan man störa sin 

omgivning med t.ex. gödsellukt. Detta kan motverkas genom att bränslet levereras i 
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slutna containrar eller blandas med kol innan pyrolysering, vilket ger en kraftigt 

minskande lukt. (Carbon Terra, 2013; Pyreg, 2013) 

5.1.3 Estetik 

Reaktorproducenterna som har besökts använder sig av containerlösningar och detta ger 

en kompakt anläggning. Om dessutom bränslet levereras i containers skulle ett 

verksamhetsområde för pyrolysering se ut som en uppställning av containrar. Om sådana 

förutsättningar ges finns inget som hindrar att både pyrolysanläggningen och bränsle 

ställs inomhus. (Carbon Terra, 2013; Pyreg, 2013) 

5.1.4 Läckage 

Risken för gasutsläpp från en pyrolysanläggning är små, speciellt om pyrolysgasen 

förbränns för värmeproduktion direkt. Risken för lokala utsläpp ligger i om pyrolysgas 

läcker ut eller vid ofullständig förbränning. Lokalt är det främst kolmonoxiden som utgör 

ett problem eftersom den är giftig och kan påverka hjärt-kärlsystemet och hjärnan. 

(Naturvårdsverket, 2013 B) 

5.1.5 Avgaser 

Vid förbränning bildas NOx och SOx som har övergödande resp. försurande effekt när 

föreningarna når marken som t.ex. surt regn. Stoftpartiklar finner man också i avgaser vid 

förbränning och dessa har både en hälsovådlig effekt och bidrar till den globala 

uppvärmningen. Vid förbränning av gas kontra fast bränsle minskar dock mängden 

föroreningar i avgaserna betydligt, se Tabell 5-1. (Naturvårdsverket, 2005). 

 

För konventionell förbränning med mindre anläggningar (500 kW – 3 MW) finns bara 

stoft som utsatt gränsvärde. Dock kan individuella krav utredas för varje anläggning för 

de andra parametrarna. I detta fall antogs det högsta stoftkravet som är godkänt i tätort. 

(Gulliksson et al., 2005) 

 

För större (<10MW) konventionella anläggningar finns utsatta krav men de varierar 

kraftigt. Därför visas även krav för naturgasförbränning i Tabell 5-1 nedan eftersom den 

är jämförbar med en pyrolysanläggning. Utsläppen från förbränningsanläggningar 

jämförs med en av de pyrolysanläggningar som studerats i projektet. (Naturvårdsverket, 

2005) 
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Tabell 5-1 Utsläpp till luft från olika värmeproduktionsanläggningar 

Utsläppskrav 
CO 

(mg/m3) 
NOx 

(mg/m3) 
SOx 

(mg/m3) 
Stoft 

(mg/m3) 
Dioxin 

(mg/m3) 

Konventionell 
förbränning i 
tätort 500 kW-3 
MW1 

700 
(förslag, 

krav saknas) 
700 (förslag, 
krav saknas) Krav saknas 

100  
(350 

utanför 
tätort) 

Krav 
saknas 

Konventionell 
förbränning i 
tätort <10 MW2 50-500 40-110 1-20 50-200 

Krav 
saknas 

Krav på 
förbränning av 
naturgas2 <100 30-70 ~ 0 ~ 0 

Krav 
saknas 

Testvärden för 
pyrolys3 20 141 

Testvärden 
saknas 3,8 0,013 

1. (Gulliksson et al., 2005)  

2. (Naturvårdsverket, 2005) 

3. Analysresultat från PYREG med avloppslam som bränsle. (Pyreg, 2013) 

5.2 Globalt 

Vilken effekt som värmeproduktion genom förbränning av pyrolysgas har på vår värld 

globalt beror till stor del på vilken alternativ produktionsmetod man väljer att ersätta samt 

vad man väljer att använda biokolet till. 

 

Om värmeproduktion från pyrolysgas ersätter eldning av fossila bränslen har den en stor 

global effekt eftersom fossilt kol då ersätts mot förnybart kol i atmosfären. Detta minskar 

den globala uppvärmningen. Samma sak gäller för stoftföroreningar som är mycket färre 

vid förbränning av pyrolysgas jämfört med ett fast- eller flytande bränsle. Stoft bidrar 

också det till den globala uppvärmningen (Xiangpeng Gao & Hongwei Wu 2011). 

 

Beroende på vad den fasta produkten biokol används till har den olika, dock alltid 

positiva, effekter på den globala miljön. 

 

Biokol använt som jordförbättringsmedel skapar i sig en kolsänka tack vare att 

halveringstiden är ca 6000 år (1 ton C = 3,7 ton CO2) och genom den positiva effekten på 

grödornas växtkraft ökar även upptag av koldioxid från atmosfären. (Bruges, 2009) 

 

När biokol används som fodertillskott för djur minskar metanproduktion i idisslarnas 

magar, vilket är en av de största källorna till växthusgasutsläpp. Dessutom ökar djurens 
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motståndskraft mot sjukdomar vilket minskar användningen av läkemedel. (Inthapanya, 

et al., 2012) 

 

Om biokolet ersätter en del av det fossila kol som används som energibärare minskar 

den globala uppvärmningen genom mindre fossil koldioxid i atmosfären. Att bränna 

biokol istället för biomassa har visat sig ge färre små partiklar i avgaserna men kan även 

ge ökad mängd stora partiklar, vilka är lättare att rena bort i olika typer av filter. 

(Hiangpeng & Hongwei 2011)  

 

Metallindustrin använder kol, vanligtvis fossilt, i sin process och om detta kol ersätts 

med kol producerat av biomassa minskar även det den globala uppvärmningen genom en 

mindre mängd fossil koldioxid i atmosfären. (Schulten et al., 2013) 
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6 Tillstånds- och säkerhetsaspekter 

Den utvecklade pyrolystekniken där både kol och pyrolysgas tas till vara är relativt ny 

vilket gör att lagar och regler inte är så omfattande som för t.ex. förbränning. Detta 

medför att det finns ett visst utrymme för tolkningar. Regelverk för 

förbränningsanläggningar är ofta uppdelat efter vilket storleks- och effektområde 

anläggningen ligger inom.  

 

Det är idag svårt att bestämma anläggningens juridiska effektstorlek. Detta beror på att 

den effekt som förbränns i anläggningen inte är samma som den effekt som stoppas in. I 

de besökta anläggningarna är energibalansen, ca 1/3 av biomassans effekt hamnar i 

pyrolysgasen, som vanligen förbränns, och ca 2/3 i kolet. Det är också oklart om det är en 

förbränningsanläggning eller om det är gasproduktionsanläggning. Efter diskussion med 

Miljöinspektören Emelie Bretz (2013) på Miljö- och Räddningstjänstavdelningen i 

Eskilstuna Kommun och Staffan Asplind (2013) handläggare på Naturvårdsverket så 

torde anläggningen klassas som förbränningsanläggning endast för pyrolysgasen om 

biokolet används till annat än energibärare men att det är oklart vad lagen säger. 

 

Nedan studeras kraven från förordningen (1998:889) (Rättsnätet, 2013) för förbrännings- 

och gasproduktionsenheter.  

 

Förbränning 

Effekten på anläggningen reglerar om den är tillståndspliktig eller inte. Man delar in dem 

i A-, B- och C-anläggningar där A och B är tillståndspliktig och C är anmälningspliktig. 

 

 A – 40.40 installerad tillförd effekt mer än 300 MW 

 B – 40.50  installerad tillförd effekt mer än 50 MW 

 B – 40.51  installerad tillförd effekt mer än 20 MW 

 C - 40.60 installerad tillförd effekt mer än 500 kW 

 C
*
 – 40.60 installerad tillförd effekt mer än 10 MW, om inget annat bränsle 

används än eldningsolja eller bränslegas 

 

*Möjligen kan syntesgasen anses som bränslegas 

 

Anläggningen är därmed inte anmälningspliktig om installerad tillförd effekt är mindre än 

500 kW eller 10 MW om bränslet anses som bränslegas. Reglerna ändras om bränslet 
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anses vara ett avfall. Rent träavfall, vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 

energiåtervinns anses inte som en avfallsfraktion. 

(Rättsnätet, 2013) 

 

Gasproduktion 

Om anläggningen ses som en gasproducerande enhet gäller följande:  

 

 B - 40.10 Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter 

gasformigt bränsle per kalenderår.  

 C – 40.20 Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.10 

(Rättsnätet, 2013) 

 

Om pyrolysanläggningen anses elda gas så har Boverket i författningssamlingen (BFS 

1997:58 EVP 1) allmänna råd för mindre nya värmepannor som eldas med flytande eller 

gasformigt bränsle. Dessa föreskrifter syftar till effektivare energianvändning och ett 

varsamt utnyttjande av naturresurser. Därmed tar Boverket upp tekniska krav på 

verkningsgraden som överensstämmer med kraven inom EU. (Lerman, 1997) 

 

Kraven enligt Boverket i författningssamlingen (BFS 1997:58 EVP 1) gäller för pannor 

med märkeseffekt, maxeffekt på brännaren, på minst 4 kW och högst 400kW. Dessa 

pannor skall CE-märkas enligt kraven som finns i Boverkets föreskrifter. Kravet på 

verkningsgraden är ≥ 91 + 1 log Pn (märkeffekt) (Lerman, 1997). Vid inköp av 

pyrolysanläggning rekommenderas att kontakta kommunen för konsultation oavsett 

anmälningsplikt eller inte (Asplind, 2013). 

6.1 Hantering av biokol 

I European Biochar Certificate regleras hanteringen av biokol. Brand- och 

dammskyddslagar ska följas vid produktion, transport och hos slutanvändaren. Vid 

transport måste kolet vara fuktigt för att minska risken för damm och dammexplosioner. 

Slutanvändaren ska få information om hur biokolet ska hanteras. Vid produktion ska 

korrekt skyddsutrustning såsom skyddskläder och skyddsmask användas. (Schmidt et al., 

2012) 

 

Med hänsyn till en eventuell brand är det lämpligt att utföra en släckvattenutredning, i 

vilken följande aspekter bör beaktas: 
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 Vilka släckvattenmängder krävs för att bekämpa brand vid verksamheten?  

 Vilka föroreningar kan finnas i släckvattnet?  

 Vilka är konsekvenserna av utsläpp av släckvatten till avloppsreningsverk och 

direkt till recipient?  

 Vilka är förutsättningarna för att vidta åtgärder så att utsläpp av förorenat 

släckvatten förhindras? 

(Alenius Bolin, et al., 2007) 

 

Lagar kring att sprida biokol som jordförbättringsmedel finns inte i Sverige idag men 

däremot finns regler om spridning av askor. Spridning av aska har till syfte att få tillbaka 

en del av de näringsämnen som man plockat ut vid avverkning tillbaka till skogen. Det 

viktigaste är att materialet är rent från tungmetaller och andra föroreningar för att det ska 

kunna föras tillbaka till produktiv mark. Även pH-parametern är viktig så att marken inte 

blir för basisk. (Alenius Bolin, et al., 2007)   
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7 Ekonomi  

I detta kapitel behandlas ekonomin för olika pyrolysanläggningar och jämförs med de 

mer konventionella pellets- och trädflisbrännarna av motsvarande storlek. Nedan är 

kostnader och potentiella intäkter uppdelade. Dock är det viktigt att komma ihåg att 

siffrorna gäller för specifika anläggningar och ska ses som indikationer. Beräkningarna 

nedan baseras på 1 euro = 8,61 SEK. 

7.1 Investeringskostnad 

De anläggningar som studerats i denna rapport är samtliga konstruerade för att verka så 

bra som möjligt vid en viss effekt. Detta innebär att investeringskostnaderna inte går att 

jämföra rakt av eftersom anläggningarna är olika stora. Istället används nyckeltalet 

kr/kWh. 

 

Investeringskostnaden för Carbon Terras anläggning är ca 2 800 000 kr. Detta inkluderar 

en reaktor, en brännare och en dator (Carbon Terra, 2013). Till detta adderas 500 000 kr 

för en inmatningsanordning och flisficka (Lövgren, 2013). Carbon Terras minsta 

anläggning har tre reaktorer med en brännare som är dimensionerad därefter, vilket gör 

att nyckeltalet kr/kWh blir något högre för en anläggning med endast en reaktor. Datorn 

kan styra i princip hur många reaktorer som helst, vilket innebär att den utgör en mindre 

del av investeringskostnaden ju fler reaktorer som sätts in i anläggningen. (Carbon Terra, 

2013) 

 

Investeringen för Pyregs anläggning är ca 2 600 000 kr. Pyregs anläggning är en 

containerlösning där reaktor, brännare och dator är integrerade i varje anläggning (Pyreg, 

2013). Inmatningsanordning och flisficka tillkommer på 500 000 kr. (Lövgren, 2013). 

 

Investeringen för en komplett pelletsanläggning på effekten 500 kW är ca 2 3000 000 kr. 

För en trädflisanläggning med effekten 500 kW är investeringen ca 3 200 000 kr med 

flisficka och inmatning medräknat. (Lövgren, 2013) 

7.2 Drift- och underhållskostnader 

Driftkostnaden är framtagen från den erfarenhet de besökta företagen har samt från de 

anläggningarna som de har ute på marknaden. Ju fler anläggningar som kommer i drift 

desto bättre kunskap om driftkostnaderna kommer erhållas. Företagen har angett att drift- 
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och underhållskostnaden är ca 5 % av den totala investeringen, vilket skulle innebära 

150 000 – 170 000 kr/år. Drift- och underhållskostnaderna inkluderar även försäkring. 

(Carbon Terra, 20123; Pyreg, 2013) 

 

Carbon Terras anläggning går 24 timmar om dygnet och stängs sedan ner 2 - 4 gånger per 

år. För att kyla ned anläggningen, utföra planerat underhåll och starta upp processen till 

fullskalig drift tar 6-9 dagar per gång. Detta motsvarar ett produktionsstopp på 300-900 

timmar per år. (Carbon Terra, 2013) 

 

Pyregs anläggning körs 24 timmar per dygn i 12 dagar och följs därefter av en dag för 

nedkylning och en dag för rengöring. Därefter tar det ca 1 timma att starta upp 

anläggningen igen. Detta ger produktionsstop på ca 1200 timmar om året. (Pyreg, 2013) 

 

Driftkostnaden för en pelletsanläggning är ca 10 000 kr/år och den uppnår en drifttid på 

8 695 timmar per år. För trädflisanläggningen är drift- och underhållskostnaderna ca 

20 000 kr/år och drifttiden är 8 630 timmar. (Lövgren, 2013) 

 

Det är viktigt att påpeka att de olika leverantörerna inkluderar olika delkostnader under 

drift- och underhållskostnader. Detta innebär att kostnadsposterna bör ses som 

indikationer och tyngd läggs istället vid totalkostnaden. 

7.3 Bränslekostnad 

Priset för trädflis och GROT ligger på 0,218 kr/kWh och för pellets 0,315 kr/kWh (Niva, 

2013). Priset för halm 0,302 kr/kWh (Sollenberg, 2013). Värdet på gödsel beror på 

näringsinnehållet men i detta fall sätts priset till 0 kr/kWh då endast gödseltyper som idag 

bedöms som avfall används.   

 

Vad gäller kostanden för bränslet är verkningsgraden en viktig parameter. För Carbon 

Terra och Pyreg ligger den mellan 90 och 95 % beroende på kvaliteten på bränslet 

(Carbon Terra, 2013; Pyreg, 2013). I beräkningarna har ett medelvärde, 92,5 %, används. 

För pellets- och trädflisanläggningen är verkningsgraderna 91-92 % resp. 82-88 % 

beroende på hur stor effekt som tas ut ur anläggningen, mindre effekt sämre 

verkningsgrad (Lövgren, 2013). I beräkningarna är det 91,5 % resp. 85 % som har 

används då anläggningen beräknas gå på full kapacitet.  
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7.4 Personalkostnad 

För att jämföra personalkostnaderna är det viktigt att samma arbetsuppgifter är inräknat i 

tjänsten. I detta fall ingår inköp av bränsle, tillsyn av anläggning, hantering av 

värmedistribution, försäljning av biokol eller hantering av askan. De uppgivna 

kostnaderna från de olika leverantörerna har varierat samt att arbetsuppgifterna har 

varierat. Författaren har därmed gjort bedömning ut efter bästa förmåga. (Carbon Terra, 

2013;Pyreg, 2013) 

 

Personalkostnaden är något olika för anläggningarna men uppskattningsvis krävs en 

halvtidstjänst som i detta fall är satt till en kostnad på 250 000 kr/år. Tidsinsatsen för att 

hålla själva anläggningen i drift anses låg. Carbon Terra menar att två timmar om dagen, 

ca 700 timmar per år, räcker gott. Pyregs anläggning i Österike tittas bara till då och då 

vilket uppskattas till 260 timmar per år. (Carbon Terra, 2013;Pyreg, 2013) 

 

En pelletspanna kräver lite tillsyn och har en låg personalkostnad i jämförelse med Pyregs 

anläggning samt trädflisanläggningen. I detta fall är personalkostnaderna satta till 

175 000 kr/år för pelletsanläggningen och för trädflisanläggningen som kräver mer tillsyn 

till 250 000kr/år. (Lövgren, 2013) 

7.5 Jämförelse kr/kWh 

För att kunna jämföra kostnaden för de olika anläggningarna används nyckeltalet kr/kWh. 

Kalkylen nedan är förenklade och i huvudsak till för jämförelse, varför kalkylräntan inte 

är inkluderad. 

 

I Tabell 7-1 och Tabell 7-2 visas de stora kostnadsposterna för pyrolysanläggningarna 

och för en jämförbar pellets- respektive trädflisanläggning. I beräkningarna används 

pellets som bränsle i pelletsanläggningen och trädflis i resterande anläggningar även om 

pyrolysanläggningarna kan använda en stor bredd av olika bränslen. Mest gynnsam 

kalkyl erhåller anläggningar som använder olika avfallsfraktioner som bränslen de får 

kostnadsfritt alternativt får betalt för att hantera, t.ex. hästgödsel, avloppsslam och 

olivkärnor (Pyreg, 2013). Det är viktigt att påpeka att pellets- och trädflistekniken är 

välutvecklad och vid en investering räknar man ofta på 15 års avskrivning. För 

pyrolysanläggningarna, som är en relativt ny teknik, är avskrivningstiden kortare och i 

Tabell 7-1 och Tabell 7-2 nedan satt till 7 år för Pyreg och 10 år för Carbon Terra som har 

en enkel teknik.  
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Tabell 7-1 Kostnadsjämförelse mellan pyrolys- och förbränningsanläggningar givet i kr/kWh 

KOSTNADER Pyreg Carbon Terra Pelletsbrännare Flisbrännare 

Investering 
(kr/kWh) 0,117 0,042 0,035 0,049 

Drift (kr/kWh) 0,041 0,021 0,002 0,006 

Bränsle (kr/kWh) 0,236 0,236 0,344 0,256 

Personal (kr/kWh) 0,066 0,031 0,040 0,058 

SUMMA 0,459 0,329 0,422 0,370 
 

Tabell 7-2 Kostnadsjämförelse mellan pyrolys- och förbränningsanläggningar givet i kr/år 

KOSTNADER Pyreg Carbon Terra Pelletsbrännare Flisbrännare 

Investering (fast 
kostnad) (kr/år) 440 429 334 130 153 333 213 333 

Rörlig kostnad 
(kr/år) 1 295 004 2 304 827 1 680 852 1 381 927 

SUMMA  1 735 433 2 638 957 1 834 186 1 595 260 
 

7.6 Intäkter från pyrolysgas 

I denna rapport behandlas pyrolysgas som ett bränsle för värmeproduktion. Som vi nämnt 

tidigare i kapitel 3.3.1.3 finns även andra alternativ för pyrolysgasen, men dessa tas inte 

upp här eftersom en jämförelse med förbränningsanläggningar då inte skulle vara 

relevant. Priset på värme i Sverige från närvärmeanläggningar är ca 0.9 kr/kWh (Niva, 

2013). 

7.7 Intäkter från kolet 

I Tabell 7-3 tas olika alternativ för intäkter från pyrolysgas och kolet upp. För kolet finns 

många olika användningsområden som nämnts tidigare. Marknadspriset i Tyskland på 

biokol som jordförbättringsmedel och fodertillskott är idag ca 3000 kr/ton biokol vid köp 

av större mängder över 1 ton (Carbon Terra, 2013; Pyreg, 2013). Vid köp av mindre 

mängder ökar priset. Högst intäkt fås om kolet säljs som energibärare eller som 

filtermaterial; grillkol 10 000 kr/ton (Zell, 2013), respektive aktivt kol 20 000 kr/ton 

(Wahlberg et al., 2009). Priset för filtermaterialet angivet i Tabell 7-3 gäller för aktivt kol 

och för att få samma reningseffekt kan det behövas större mängder biokol än aktivt kol 

beroende på vilken aktiv yta som det specifika biokolet har.  
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I Sverige finns idag ingen etablerad marknad för biokol varför uppgifterna om intäkter tas 

från de länder där leverantörerna av pyrolysanläggningar har anläggningar i drift.  

 

Tabell 7-3 Intäkter från pyrolysgas och biokol 

INTÄKTER Pyreg Carbon Terra Pelletsbrännare Flisbrännare 

Värmeproduktion 
(GAS) (kr/år) 944 055 2 000 498 3 580 578 3 301 740 

Jordförbättring 
(KOL) (kr/år) 820 482 1 738 641 - - 

Djurfoder (KOL) 
(kr/år) 820 482 1 738 641 - - 

Energibärare (KOL) 
(kr/år) 2 722 689 5 769 508 - - 

Filtermaterial (KOL) 
(kr/år) 5 445 378 11 539 016 - - 

 

De besökta anläggningarna är dimensionerade för olika effektinput och effektuttag, vilket 

beskrivs i Kapitel 4. Som nämnts ovan i detta kapitel baseras kostnaderna på att de båda 

pyrolysanläggningarna använder trädflis som bränsle, även om de klarar andra typer av 

biomassa vilket skulle kunna ge ett annat resultat. 

 

Kolet från pyrolysanläggningarna har ett marknadsvärde som varierar kraftigt beroende 

på användningsområde. För att gardera sig mot den outvecklade biokolmarkanden i 

Sverige baseras intäkterna på att biokol används som jordförbättringsmedel och 

fodertillskott. Alltså förändras resultatet kraftigt om biokolet istället säljs som 

energibärare eller filtermaterial.  

 

Tabell 7-4 visar resultatet över de olika anläggningarna där den unga pyrolystekniken inte 

ger i denna kalkyl samma stora plusresultat som de mer traditionella teknikerna. Dock har 

pyrolysanläggningarna fördelen att vara flexibel att använda olika typer av bränslen, som 

är en av de stora kostnadsposterna. Viktigt att påpeka är att kostnader kan dras ner om 

billigare flisficka till Pyreg, Carbon Terra och flisbrännaren kan användas samt att kolet 

för pyrolysanläggningarna kan säljas i olika syften. 
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Tabell 7-4 Jämförelse av intäkter och kostnader  

RESULTAT Pyreg Carbon Terra Pelletsbrännare Flisbrännare 

Intäkt GAS (kr/år) 944 055 2 000 498 3 580 578 3 301 740 

Intäkt KOL (kr/år) 820 482 1 738 641 - - 

Kostnad (kr/år) 1 735 433 2 638 957 1 834 186 1 595 260 

RESULTAT 29 105 1 100 182 1 746 392 1 706 480 
 

De poster som påverkar resultatet kraftigast är kostnaden för bränsle och intäkten för 

värme och kol. Pyrolysanläggningarnas största fördel är möjligheten att använda fler 

typer av bränslen. För att ge en alternativ kalkyl där pyrolysanläggningarna drar nytta av 

denna fördel visas nedan ett resultat som baseras på att bränslekostnaden för Pyreg och 

Carbon Terra sätts till noll. Denna situation är möjlig då bränslet t.ex. utgörs av vissa 

typer av avfall. Ytterligare en post som påverkar resultatet kraftigt är intäkten för kolet 

beroende på användningsområde. I resultatet nedan baseras denna intäkt fortfarande på 

priset för jordförbättringsmedel eller fodertillskott för att inte ge en glädjekalkyl då 

marknaden för kolet är outvecklad i Sverige. 

 

Tabell 7-5 Jämförelse av intäkter och kostnader då pyrolysanläggningarnas kostnad för bränslet är 0 

kr. 

RESULTAT Pyreg Carbon Terra Pelletsbrännare Flisbrännare 

Intäkt GAS (kr/år) 944 055 2 000 498 3 580 578 3 301 740 

Intäkt KOL (kr/år) 820 482 1 738 641 - - 

Kostnad (kr/år) 844 579 751 195 1 834 186 1 595 260 

RESULTAT 919 959 2 987 944 1 746 392 1 706 480 
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8 Analys  

I detta kapitel analyseras pyrolysanläggningarnas styrkor, svagheter, möjligheter och hot i 

en SWOT-analys, se Figur 8-1 nedan.  

 

Figur 8-1 SWOT-analys (EcoTopic, 2013) 

8.1 Styrkor  

Pyrolysanläggningen har fördelen, i jämförelse med konventionell förbränningsteknik, att 

kraven på inmatat bränsle är lägre. En pyrolysanläggning klarar av bränsle med lägre 

energitäthet, klarar av relativt höga fukthalter där fukthalten påverkar kolets slutliga 

struktur, alla typer av organiskt material kan pyrolyseras men regleras om syftet är biokol.  

Typer av biomassa som annars är svåranvänd, som t.ex. hästgödsel och halm, kan därför 

nyttjas.  

 

Att bränna pyrolysgas för värmeproduktion jämfört med konventionell förbränning av 

biomassa ger dessutom minskade utsläpp av framför allt stoftpartiklar. En 

pyrolysanläggning har även hög verkningsgrad.  

 

Pyrolystekniken är enkel och har använts under väldigt lång tid, även om den på senare 

tid ersatts med andra metoder samtidigt som den är under utveckling. 
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De besökta anläggningarna arbetar efter containerprincipen vilket gör att miljöförstöring i 

form av estetik minskar. Samtidigt är anläggningarna luktfria (beroende på bränsle) och 

har låg ljudnivå. 

 

Från pyrolysprocessen fås två huvudsakliga produkter vilket gör anläggningen mer 

resilient mot prisförändringar på marknaden. Kolet har i tusentals år använts i stor 

utsträckning inom jordbruket som jordförbättringsmedel och fodertillskott men har under 

de senaste årtiondena ersatts av metoder som vi idag börjar förstå är skadliga. Att kolet 

kan säljas som så många olika produkter ökar också anläggningens resiliens. 

 

Kolet kan används fler gånger. Exempelvis kan det ges som fodertillskott vilket minskar 

metanproduktionen, biokol i gödsel minskar lukt i stallarna och ger ökad 

biogasproduktion för att till sist fungera som jordförbättringsmedel då slammet från 

biogasproduktionen sprids på åkrarna. Väl som jordförbättring hjälper kolet till att hålla 

kvar näringen på åkermarken. Eftersom att kolet har mycket lång nedbrytningstid finns 

det kvar läge och kan göra nytta på fler ställen. 

8.2 Svagheter  

Eftersom att det nyväckta intresset för pyrolys är i sin linda finns idag få 

anläggningstyper och få leverantörer vilket kan göra det svårt att hitta en anläggning med 

en specifik kapacitet.  

 

Anläggningarna som presenteras i denna rapport har inte ett reglerbart effektuttag utan 

måste köras på maximal effekt för att uppnå en fullständig pyrolysering av bränslet. Detta 

faktum minskar pyrolysanläggningens marknad till relativt storskaliga verksamheter där 

värmebehovet är jämt under hela året. Detta kan dock regleras med hjälp av 

ackumulatortankar.  

 

Kunskapen och erfarenheten om biokol och dess användningsområden är undermålig i 

Sverige och den tidigare kunskapen har i många fall försvunnit. Det finns behov av 

marknadsföring och utbildning i hur biokol kan användas och ersätta andra material. I 

Europa växer biokolrörelsen och fler konferenser arrangeras varje år, vilket gör att 

framtiden för den svenska marknaden ändå ser ljus ut.  

 

Metallkoncentrationen i bränslet koncentreras i en pyrolysprocess och idag vet inte 

forskarna hur länge metallerna är bundna till kolet. 
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8.3 Möjligheter 

Marknaden kring pyrolysanläggningen växer och just nu verkar intresset fokuseras kring 

kolet. Biokol kan ge ökade skördar, minskade näringsläkage och fungera som kolsänkor 

samtidigt som lantbrukaren kan använda det som fodertillskott för att minska risken för 

sjukdomar, öka köttproduktionen och samtidigt minska metanutsläpp från djuren. Detta 

passar väl in i den moderna lantbrukarens miljöarbete framför allt om grundbehovet av 

värme kan tillgodoses av pyrolysanläggningen. 

 

Att använda biokol som jordförbättringsmedel och på det sättet binda kol i marken är en 

betydligt enklare, miljömässigt och ekonomiskt mer hållbar kolsänka än CCS-metoden. 

En ökad växtproduktion innebär i sin tur att mer kol tas upp från luften och ytterligare 

bidrar till sänkningen av koldioxidhalten.  

 

Möjligheterna kring pyrolysteknologin är många som tillexempel att extrahera ut bioolja 

som i sin tur kan används som energibärare eller omvandlas till drivmedel för fordon. 

Syntesgasen i sin tur kan också omvandlas till flertalet olika fordonsbränslen. Ökad 

biogasutvinning vid inblandning av biokol i rötkammaren.  

8.4 Hot  

Det finns väldigt lite kunskap kring pyrolysanläggningar hos myndigheter och därför 

saknas också ett regelverk. Problematiken för myndigheterna ligger i att de inte kan 

avgöra om en pyrolysanläggning är en gasproducerande anläggning, en 

förbränningsanläggning eller båda två. Befintliga lagar för förbränningsanläggningar 

baseras ofta på effekt vilket i pyrolysanläggningens fall kan ställa till problem eftersom 

endast 1/3 av inmatat bränsle förbränns. Avsaknaden av regelverk kan innebära extra 

administration vid etableringen av en anläggning.  

 

Den konventionella förbränningstekniken är välbeprövad och etablerad på marknaden, 

vilket kan göra det svår för pyrolystekniken att slå sig in på marknaden för uppvärmning. 

 

Den ekonomiska bedömningen av en pyrolysanläggning påverkas kraftigt av kostnaden 

för bränslet och priset på biokolet. Eftersom marknaden för biokol inte är utvecklad i 

Sverige ökar det osäkerheten i kalkylerna.  
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9 Slutsats 

Nedan besvaras de inledande frågeställningarna i kapitel 1.4: 

 

 Vilka olika typer av bränslen kan man använda i en pyrolysprocess?  

Alla typer av organiskt material går att pryolysera. Detta är en av pyrolysteknikens största 

fördelar framför pellets- och flisförbränning eftersom pyrolysen inte är beroende av 

kostnaden på trädbränsle. Ska kolet certifieras som biokol ställs dock krav på bränslets 

ursprung och renhet.  

 

 Vilka alternativa användningsområden finns för pyrolysprocessens 

slutprodukter?  

Pyrolysgasen kan med fördel brännas direkt för att producera värme. Man kan även 

producera el med hjälp av någon typ av turbin. Det går även att extrahera ut biooljan från 

pyrolysgasen som i sin tur kan används som energibärare eller omvandlas till drivmedel 

för fordon. Syntesgasen i sin tur kan också omvandlas till flertalet olika typer av 

fordonsbränslen. 

 

Kolet kan användas som jordförbättringsmedel, fodertillskott, kolfastläggning, 

filtermaterial, för ökad biogasutvinning i rötkammare, energibärare och ingrediens i 

metallindustrin. Samtliga användningsområden ger stora miljövinster, men även 

ekonomisk vinning genom ökad produktion och ersättning för fossilt kol som ökar i pris. 

 

 Hur står sig pyrolystekniken i jämförelse med de nationella utsläppskraven för 

närvärmeanläggningar?  

I en pyrolysanläggning eldas pyrolysgasen och detta medför mycket låga utsläpp av 

samtliga miljöskadliga föroreningar. Befintliga utsläppskrav berör mestadels större 

förbränningsanläggningar. Ändå klarar pyrolystekniken utsläppskraven mycket bra 

jämfört med pellets- och flisförbränning. 

 

 Vad finns det idag för lagar och krav på pyrolysanläggningar?  

Pyrolystekniken är en ny teknologi och detta medför att lagar och krav för denna typ av 

anläggningar inte är finns i Sverige. Lagar och krav är under utveckling i bl.a. Tyskland. 

Detta innebär att till en början kommer tillsynsmyndigheter vara osäkra på hur de skall 

hantera pyrolysanläggningar vilket ökar risken för förlängda handläggningstider och 

administration.  
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 Vilka kostnader och intäkter kan identifieras för en pyrolysanläggning?  

De stora kostnadsposterna för en pryolysanläggning är kostnader för investering, drift och 

underhåll, personal och bränsle. Med anledning av pyrolysteknikens flexibilitet i 

bränsleval kan bränslekostnaden variera från trädflispriset till att få betalt för bränslet om 

det annars ses som avfall. Intäkter fås från värmeproduktionen och försäljningen av kolet. 

Kolets pris varierar kraftigt beroende på användningsområde men marknaden växer i 

andra länder som t.ex. Tyskland. Störst intäkt kan fås om kolet säljs som filtermaterial 

eller energibärare.   

 

 Vilka är pyrolysens styrkor och svagheter i jämförelse med pellets- och 

flisförbränning?  

Styrkorna med en pyrolysanläggning är flexibiliteten gällande bränslet, låga utsläpp i 

avgaserna och ökad resiliens mot prisförändringar på marknaden tack vare att den ger två 

produkter. Kolet har dessutom flera användningsområden vilket ökar resiliensen 

ytterligare. Pyrolysteknikens svagheter är att anläggningarna idag måste gå på 

maxkapacitet vilket ger sämre flexibilitet än pellets- och flisförbränningsanläggningarna 

och minskar potentiella användare. Marknaden i Sverige är idag outvecklad och 

kunskapen och biokolets möjligheter är liten. Det krävs marknadsföring och utbildning 

men följer Sverige utvecklingen i t.ex. Tyskland ser det ändå ljust ut.  

 

Pyrolys med dess slutprodukter är en intressant teknik ur både miljömässig, teknisk och 

ekonomisk synpunkt. Styrkor och möjligheter överväger teknikens svagheter och hot. 

Slutsatsen i denna rapport är att pyrolystekniken är ett bra alternativ till konventionell 

pellets- och flisförbränning för verksamheter där man kan hantera att värmeproduktionen 

är statisk. Dessutom måste man inse kolets värde och bidra till att den svenska marknaden 

för biokolets användningsområden växer. Lyckas man hitta ett bränsle utan kostnad och 

dessutom får avsättning för biokolet ser den ekonomiska kalkylen mycket positiv ut och 

dessutom en mycket resilient investering.  
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1. Objective of the guidelines and certification 1. Objective of the guidelines and certification 1. Objective of the guidelines and certification 1. Objective of the guidelines and certification     

For thousands of years, charcoal has been one of civilisation's basic materials. By far the 

most common use of charcoal is for cooking, for heating and for smouldering when 

producing metal tools. However, for centuries charcoal and biochar have also been used 

for conditioning soils, or as litter (bedding) materials, as medicine and also as a feed 

additive. In the course of the last century most of this traditional knowledge has been 

lost and is only now being rediscovered.  

Thanks to wide-ranging multidisciplinary research and field trials, the understanding of 

the biological and chemo-physical processes involved in the use of biochar has made 

great progress. Thus a major increase in the agricultural use of biochar is to be expected 

for the next years. Usage ranges from soil conditioning, compost additives and carrier for 

fertilizers, manure treatment and litter (bedding) materials to silage additives, feed-

additives, medical applications and others.  

Traditional kiln production of charcoal and biochar was unsatisfactory with regard to its 

carbon efficiency and especially its environmental footprint. Accordingly, it is unsuitable 

for producing larger biochar amounts to be used in future agriculture. Modern pyrolysis 

plants are now ready to produce biochar from a large variety of different feedstocks in 

energy efficient way and without harming the environment. As both, biochar properties 

and the environmental footprint of its production are very much dependent on the 

technical control of pyrolysis and the type of feedstocks, a secure control system for its 

production and analysis needs to be introduced.  

The intention of the Biochar Science Network in issuing these guidelines on how to gain 

biochar certification is first to introduce a control mechanism based on the latest research 

and practices. Second, the biochar certificate aims to enable and guarantee sustainable 

biochar production. It is introduced to give customers a reliable quality basis, while 

(third) giving producers the opportunity of proving that their product meets well-defined 

quality standards. Fourth, it aims at providing a firm state-of-the-art knowledge transfer 

as a sound basis for future legislation. Finally, it is introduced to prevent and hinder 

misuse or dangers from the start, as long as no "special interests" are calling for 

exceptions (e.g. such as cutting down native forests to produce biochar). 

Biochar production technology is currently developing very fast, with more than 500 

research projects worldwide looking into biochar properties and interactions. Every 
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month new test results and numerous scientific studies appear on the subject. Every year 

sees new manufacturers of pyrolysis equipment entering the market and the areas in 

which biochar and biochar products are used are steadily and rapidly growing. This 

biochar certificate is closely linked to this research and technical momentum and will 

accordingly be revised annually to take into account the latest findings and 

developments. Thresholds and test methods will be adapted to reflect the latest findings 

and, if necessary, re-introduced.  

The goal of the guidelines is to ensure control of biochar production and quality based 

on well-researched, legally backed-up, economically viable and practically applicable 

processes. Users of biochar and biochar-based products will benefit from a transparent 

and verifiable monitoring and quality assurance. It is our as well as every biochar user's 

duty to make sure that a good idea will not be carried into misuse. The certificate was 

designed to serve this goal. 
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2. Definition of biochar2. Definition of biochar2. Definition of biochar2. Definition of biochar    

Biochar is here defined as char produced by pyrolysis for use in agriculture (and other 

non-thermal applications) in an environmentally sustainable manner.  

Biochar is produced by biomass pyrolysis, a process whereby organic substances are 

broken down at temperatures ranging from 350°C to 1000 °C in a low-oxygen (<2%) 

thermal process. Torrefaction, hydrothermal carbonisation and coke production are 

further carbonisation processes whose end products cannot however be called biochar 

under the above definition. Biochars are therefore specific pyrolysis chars characterised 

by their additional environmentally sustainable production, quality and usage features. 

For products produced using other carbonisation processes, specific certificates may be 

compiled once wider-ranging and better-secured knowledge is available on their quality 

and effects in soils and in other non-thermal applications.  

In accordance with the certificate to which these guidelines apply, a differentiation is 

made between two different biochar grades, each with its own threshold values and 

ecological requirements:  "basic" and "premium". 

For gaining the European biochar certificate, the following criteria regarding the biomass 

feedstock, the production method, the properties of the biochar and the way it is applied 

have to be met. 
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3. 3. 3. 3. FeedstockFeedstockFeedstockFeedstock    
 

 

3.1 Only organic wastes listed in the positive list (Appendix 1) may be used in the 

production of biochar.  

 

3.2 It must be ensured that all non-organic waste such as plastic, rubber, electronic 

scrap has been removed.  

 

3.3 Feedstocks must be free of paint, solvents and other non-organic contaminants.  

 

3.4 When using primary agricultural products, it must be guaranteed that these were 

grown in a sustainable manner.  

 

3.5 Biochar may only be produced from wood from forests or short rotation forestry 

plantations if their sustainable management, for example through appropriate 

PEFC or FSC certification, can be proven.  

 

3.6 Feedstocks used for the production of biochar must not be transported over 

distances greater than 80 km. An exception is made for pyrolysis additives or 

special biomasses for use in production tests. [Since the current network of 

pyrolysis facilities is not yet extensive an exemption to this transport distance 

requirement can be granted as long as such exemption is only a temporary 

measure.] 

 

3.7 Complete records of feedstocks must be kept.  
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4. General requirements 4. General requirements 4. General requirements 4. General requirements for for for for biochar production recordsbiochar production recordsbiochar production recordsbiochar production records    
    

Each biochar batch must be clearly labelled and be given a unique identification number 

for reconstructing the circumstances of production and guaranteeing the quality of the 

biomasses used. For each biochar batch, separate production records are to be kept. Each 

batch must be tested to ensure compliance with the required threshold values. 

    

A uniform biochar batch is deemed to exist when thA uniform biochar batch is deemed to exist when thA uniform biochar batch is deemed to exist when thA uniform biochar batch is deemed to exist when the following criteria are met:e following criteria are met:e following criteria are met:e following criteria are met:    

1. The pyrolysis temperature in °C do not fluctuate more than 20%. Interruption of 

the production is allowed as far as the production parameters keep the same after 

the resumption of production.  

2. The composition of the pyrolysed biomasses does not fluctuate more than 15%  

3. The production period of the batch does not exceed 120 days of production within 

a maximum of 240 days. 

4. Complete production records must be kept, providing detailed descriptions and 

dates of any production problems or halts. 

    

Once any one of these four criteria is noOnce any one of these four criteria is noOnce any one of these four criteria is noOnce any one of these four criteria is not t t t met, the biochar subsequently produced met, the biochar subsequently produced met, the biochar subsequently produced met, the biochar subsequently produced 

belongbelongbelongbelongssss t t t to a new batch for which new production records o a new batch for which new production records o a new batch for which new production records o a new batch for which new production records havehavehavehave to  to  to  to be keptbe keptbe keptbe kept. . . .     
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5. Biochar properties5. Biochar properties5. Biochar properties5. Biochar properties    
 

Current knowledge and the analytical methods are such that it is at present very difficult 

and expensive to attain a detailed physical-chemical characterisation of biochar. This 

means that no complete scientific characterisation of the certified biochar can be 

required. The focus is therefore on guaranteeing compliance with all environmental 

threshold values and declaring all product properties of relevance for the agricultural use 

of biochar.  

 

5.1 The biochar's carbon content must be higher than 50% of the dry mass (DM)5.1 The biochar's carbon content must be higher than 50% of the dry mass (DM)5.1 The biochar's carbon content must be higher than 50% of the dry mass (DM)5.1 The biochar's carbon content must be higher than 50% of the dry mass (DM)    

The organic carbon content of pyrolysed chars fluctuates between 10% and 95% of the 

dry mass, dependent on the feedstock and process temperature used. For instance the 

carbon content of pyrolysed poultry manure is around 25%, while that of beech wood is 

around 85%.  

When using mineral-rich feedstocks such as sewage sludge or animal manure, the 

pyrolysed products tend to have a high ash content. Pyrolysed chars with carbon 

contents below 50% are therefore not classified as biochar but as “pyrolysis ash 

containing biochar”. 

When pyrolysis ashes meet all other threshold criteria of this biochar certificate, they 

may be marketed as pyrolysis ash. Pyrolysis ashes have a high nutrient content, therefore 
representing a valuable fertiliser additive. This does however mean that they belong to a 

different product category. 

  

In the sense of using resources as efficiently and sustainably as possible, it is preferable 

to compost or ferment mineral-rich biomasses, or for them to be concentrated into 

fertiliser. In doing so, the nutrients they contain can be recycled more efficiently than by 

pyrolysis.  

 

The specification of carbon content is of particular relevance when working with CO2 

certificates  

Permitted test methods:Permitted test methods:Permitted test methods:Permitted test methods: DIN 51732  

(Specify for each batch) 
 

5.2 The black5.2 The black5.2 The black5.2 The black----carbon content must represent 10 carbon content must represent 10 carbon content must represent 10 carbon content must represent 10 ---- 40% of overall carbon 40% of overall carbon 40% of overall carbon 40% of overall carbon    

Biochar carbon is made up of easily degradable organic carbon compounds and very 

stable, aromatic carbon structures (black carbon). Black carbon content is an important 

criterion for characterising biochar and also reflects the biochar's stability in the soil. The 

latter aspect is of particular relevance with regard to carbon sequestration.  

According to Schimmelpfennig und Glaser [2012], the black carbon content of biochars 

should represent 10 - 40% of the overall carbon.  Chars where the black carbon content 

is under 10% of the overall carbon cannot be considered as biochar.  

There is no standardised methodology yet available for analysing black carbon content. 

Consequently, no mandatory control of black carbon content as part of the certification 

process can yet be required. Nevertheless it is recommended to (optionally) include the 

value and details of the methodology used to determine the content in the production 

records.    
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5.3 The molar H/C ratio must be less than 0.65.3 The molar H/C ratio must be less than 0.65.3 The molar H/C ratio must be less than 0.65.3 The molar H/C ratio must be less than 0.6    

The molar H/C ration is an indicator of the degree of carbonisation and therefore of the 

biochar's stability. The ratio is one of the most important characterising features of 

biochar. Values fluctuate dependent on the biomass and process used. Values exceeding 

0.6 are an indication of inferior chars and pyrolysis deficiencies (Schimmelpfennig & 

Glaser [2012]).  

Permitted testPermitted testPermitted testPermitted test methods: methods: methods: methods: DIN 51732 

(Specify for each batch) 
  
5.4. The molar O/C ratio must be less than 0.45.4. The molar O/C ratio must be less than 0.45.4. The molar O/C ratio must be less than 0.45.4. The molar O/C ratio must be less than 0.4    

In addition to the H/C ratio, the O/C ratio is also relevant for characterising biochar and 

differentiating it from other carbonisation products (Schimmelpfennig & Glaser [2012]). 

Compared to the H/C ratio, measuring the O/C ratio is relatively expensive. As the molar 

H/C ratio in association with the other data recorded in biochar certification permits the 

clear classification of the certified char as a pyrolytically produced biochar, mandatory 

control of the O/C ratio is not required. It is however recommended to (optionally) obtain 

this value for the production records.   

 

5.5 The biochar nutrient contents with regard to nitrogen, phosphorus, potassium, 5.5 The biochar nutrient contents with regard to nitrogen, phosphorus, potassium, 5.5 The biochar nutrient contents with regard to nitrogen, phosphorus, potassium, 5.5 The biochar nutrient contents with regard to nitrogen, phosphorus, potassium, 

magnesiummagnesiummagnesiummagnesium and calcium  and calcium  and calcium  and calcium mustmustmustmust be available and listed on the delivery slip.  be available and listed on the delivery slip.  be available and listed on the delivery slip.  be available and listed on the delivery slip.     

The nutrient contents of different biochars are subject to major fluctuations. For a carbon 

content exceeding 50%, they can range from 1% to 45%. Please note that, due to 

biochar's high adsorption capacity, these nutrients may only partly be available to plants. 

They may take decades to enter the biological life cycle. The nutrient availability of the 

phosphorus found in biochar is for instance only 15% in the first year, that of nitrogen a 

mere 1%, while that of potassium can reach 50%.  

Permitted test methods:Permitted test methods:Permitted test methods:Permitted test methods: DIN EN ISO 17294 – 2 (E29) 
(Specify for each batch) 
 

5.6 The following thresholds for heavy metals must be 5.6 The following thresholds for heavy metals must be 5.6 The following thresholds for heavy metals must be 5.6 The following thresholds for heavy metals must be keptkeptkeptkept        

The following maximum values for heavy metals correspond - for the basic quality grade 
- to Germany's Federal Soil Protection Act  (Bundes-Bodenschutzverordnung or 
BBodSchV), and - for the premium quality grade - to Switzerland's Chemical Risk 
Reduction Act (Schweizerische Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung or ChemRRV), 
Appendix 2.6 on recycling fertilisers. The respective thresholds refer to the biochar's total 

dry mass (DM): 

basic: Pb < 150 g/t DM; Cd < 1,5 g/t DM; Cu < 100 g/t DM; Ni < 50 g/t DM; Hg < 1 g/t 

DM; Zn < 400 g/ t DM; Cr < 90 g/t DM 

premium: Pb < 120 g/t DM; Cd < 1 g/t DM; Cu < 100 g/t DM; Ni < 30 g/t DM; Hg < 1 g/t 

DM; Zn < 400 g/t DM;  Cr < 80 g/t DM 

As in composting, practically the whole amount of heavy metals contained in the 

originally feedstock will remain in the final product. Here the heavy metals will naturally 

be more concentrated than in the starting material (educt). However biochar is able to 

very effectively bind a number of heavy metals, thereby immobilising them for a long 

period of time. How long has not however as yet been determined. As the amounts of 
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biochar used in agriculture are relatively low compared to those of compost and manure, 

toxic accumulation of heavy metals can practically be ruled out, even when thresholds 

are higher. Nevertheless this is no reason to disregard the heavy metal thresholds 

stipulated in Germany's Soil Protection Act or Switzerland's Chemical Risk Reduction 

Act, or any other European legislation.  

 

Abrasion in connection with the use of chromium-nickel steels in the construction of 

pyrolysis reactors may lead, especially in the first weeks of production, to an increased 

nickel contamination of biochar. An exemption can be granted for biochars with a nickel 

contamination below 100 g/t DM. Such  biochars shall only to be used for composting 

purposes since the valid thresholds are complied with in the finished compost.  

Permitted test methodsPermitted test methodsPermitted test methodsPermitted test methods    

Heavy metals: DIN EN ISO17294-2 (E29) 

Mercury: DIN EN1483 (E12)   

(Specify for each batch) 
 

5.7 The delivery slip must specify the biochar's pH value, bulk density, water content 5.7 The delivery slip must specify the biochar's pH value, bulk density, water content 5.7 The delivery slip must specify the biochar's pH value, bulk density, water content 5.7 The delivery slip must specify the biochar's pH value, bulk density, water content 

and, for the and, for the and, for the and, for the premium premium premium premium quality level, its specific surface area and water holding capacity.quality level, its specific surface area and water holding capacity.quality level, its specific surface area and water holding capacity.quality level, its specific surface area and water holding capacity.    

The biochar's pH value is an important criterion with regard to its specific use both in 

substrates and in binding nutrients in animal husbandry. When a biochar has a pH value 

exceeding 10, the delivery slip must feature appropriate handling information (regarding 

health and safety dangers). Please also note that only the application of larger amounts 

of biochar will lead to changes in a soil's pH value.    

Details on bulk density and water content are necessary for the production of 

homogeneous substrate mixtures or filter ingredients requiring constant carbon contents. 

The specific surface area is a measure of a biochar's quality and characteristics, and a 

control value for the pyrolysis method used. It should preferably be higher than 150 m2/g 

DM. The water holding capacity either pure or in mixture with a sandy soil is a valuable 

indication on the effectiveness of biochar in increasing a soil's water holding capacity. 

Permitted test methods: Permitted test methods: Permitted test methods: Permitted test methods:     

pH: analogous to DIN 10 390  

Water content: DIN 51718; TGA 701 D4C 

Specific surface area: BET measurement ISO 9277  

(Specify for each batch) 
 

5.8 The biochar's PAH content (sum of the EPA's 16 priority pollutants) must be under 15.8 The biochar's PAH content (sum of the EPA's 16 priority pollutants) must be under 15.8 The biochar's PAH content (sum of the EPA's 16 priority pollutants) must be under 15.8 The biochar's PAH content (sum of the EPA's 16 priority pollutants) must be under 12 2 2 2 

mg/kg DM for mg/kg DM for mg/kg DM for mg/kg DM for basicbasicbasicbasic grade and under 4 mg/kg DM for  grade and under 4 mg/kg DM for  grade and under 4 mg/kg DM for  grade and under 4 mg/kg DM for premiumpremiumpremiumpremium grade biochar.  grade biochar.  grade biochar.  grade biochar.     

As in any combustion, pyrolysis also causes polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) to 

be released. Their amount is dependent in particular on production conditions. Modern 

pyrolysis methods allow a significant reduction of the PAH pollution. High PAH levels 

are an indication of unsatisfactory or unsuitable production conditions. 

On the other hand, biochar is able to very effectively bind PAHs, with activated biochar 

being used as an air filter for removing PAHs from exhaust gases and for immobilising 

PAHs in contaminated soils. The risk of PAH contamination, when using biochar in 

agriculture, is hence considered to be low, even if higher thresholds would be taken into 

account. 



Europäisches Pflanzenkohle Zertifikat 

European Biochar Certificate 

 

 12 

Though some PAHs bound in biochar are available to plants, this takes place at an even 

lower level than with compost or manure due to biochars' adsorptive capacity. Moreover, 

whereas up to 40 tonnes of compost or manure may be applied per hectare over a 3-year 

period, current guidelines for biochar stipulate max. 40 tonnes over a 100-year period.  

Nevertheless current approval practice indicates that the PAH threshold defined in the 

Swiss Chemical Risk Reduction Act (ChemRRV) will also apply to biochar and that an 

exemption on the grounds of biochar's sorption properties is hardly feasible.  Therefore, 

the threshold for premium grade biochar corresponds to the PAH threshold defined in the 
Swiss Chemical Risk Reduction Act (ChemRRV), also used as a guideline in the Compost 

Act (Kompostverordnung). No PAH thresholds are specified in the European soil 
protection regulations for soil conditioners and organic fertilisers. The threshold for basic 
grade biochar is therefore based on a value which, taking the latest research into account, 

only implies a minimum risk for soils and users.  

Please note that, due to biochar's high adsorption properties, most standard methods for 

testing PAHs are unsuitable for biochar. According to researches carried out by 

Agroscope ART (Hilber et al. [2012]), a longer-term Toluol extraction is needed before 

any suitably representative test value can be determined. However as this is not yet a 

standard method used in European test labs, the current standard test method (DIN EN 

15527) remains in effect. The measured values should however be interpreted with 

caution. Additional tests using the method developed by Hilber et al. is therefore 

recommended.  

The current standard method fulfils its purpose with regard to this certificate, since it is 

able to determine with sufficient exactitude higher PAH contamination levels deemed to 

be a problem (Schimmelpfennig & Glaser[2012]). 

As biochar PAH values are dependent on the pyrolysis method and seemingly less 

dependent on the feedstock used, an analysis once every six months is sufficient. 

Permitted test methods: Permitted test methods: Permitted test methods: Permitted test methods: DIN EN 15527 (with caution); recommended: Hilber et al, 2012    

Analysis once every 6 months 

 

 

5.9 PCB content must be below 0.2 mg/kg DM; levels of dioxins and furans must be 5.9 PCB content must be below 0.2 mg/kg DM; levels of dioxins and furans must be 5.9 PCB content must be below 0.2 mg/kg DM; levels of dioxins and furans must be 5.9 PCB content must be below 0.2 mg/kg DM; levels of dioxins and furans must be 

below 20 ng/kg (Ibelow 20 ng/kg (Ibelow 20 ng/kg (Ibelow 20 ng/kg (I----TEQTEQTEQTEQ OMS).  OMS).  OMS).  OMS).     

Modern pyrolysis facilities produce only very low levels of PCB, dioxins and furans, 

meaning that annual control can be considered sufficient. Thresholds are based on the 

soil protection regulations applicable in Germany and Switzerland (BBodschV, VBBo, 

ChemRRV).   

Permitted test methods: Permitted test methods: Permitted test methods: Permitted test methods: AIR DF 100, HRMS    
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6. Pyrolysis 6. Pyrolysis 6. Pyrolysis 6. Pyrolysis  
 

6.1 Biomass pyrolysis must take place in an energy6.1 Biomass pyrolysis must take place in an energy6.1 Biomass pyrolysis must take place in an energy6.1 Biomass pyrolysis must take place in an energy----autonomous process. autonomous process. autonomous process. autonomous process.     

The energy used for operating the reactor (electricity for power drive systems, ventilation 

and automatic control systems, fuel for preheating, etc.) must not exceed 8% (basic 
grade) or 4% (premium grade) of the calorific value of the biomass pyrolysed in the same 
period. With the exception of preheating, no fossil fuels are permitted for reactor heating. 

Industrial waste heat (e.g. from cement or biogas production) or renewable energy 

sources like solar heat may be used for reactor heating in order to use the syngases for 

energy production or for motor fuel.   

 

6.2 The synthesis gases (syngases) produced during 6.2 The synthesis gases (syngases) produced during 6.2 The synthesis gases (syngases) produced during 6.2 The synthesis gases (syngases) produced during pyrolysis must be trappedpyrolysis must be trappedpyrolysis must be trappedpyrolysis must be trapped. They are. They are. They are. They are    

not allowed to escape into the atmosphere.not allowed to escape into the atmosphere.not allowed to escape into the atmosphere.not allowed to escape into the atmosphere.    

 

6.3 The heat produced by the reactor must be recycled.6.3 The heat produced by the reactor must be recycled.6.3 The heat produced by the reactor must be recycled.6.3 The heat produced by the reactor must be recycled.    

Approximately one-third of the energy contained in the biomass feedstock can be found 

in the syngas at the end of pyrolysis. Its combustion can in turn be used for heating the 

biomass, whereby additional waste heat is produced. At least 70% of this must be used 

for drying biomass, for heating, for generating electricity or for similar sustainable 

purposes.  

Syngas can also be stored and used later for subsequent energy purposes. 

 

6.4 Syngas combustion must comply with national emission thresholds for such furnaces.6.4 Syngas combustion must comply with national emission thresholds for such furnaces.6.4 Syngas combustion must comply with national emission thresholds for such furnaces.6.4 Syngas combustion must comply with national emission thresholds for such furnaces.    

With emission thresholds and regulations differing from one European country to the 

next, any further definition of emission thresholds for pyrolysis facilities would exceed 

the purpose and proportionality of these guidelines. Therefore manufacturers must 

provide a guarantee that their facilities comply with national emission regulations.  
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7. Sale and application7. Sale and application7. Sale and application7. Sale and application of biochar of biochar of biochar of biochar    
 

7.1 Fire and dust protection regulations are to be complied with throughout the 

production, transport and end-user chain.  

 

7.2 During transport and bulk transfers attention must be paid to the biochar being 

sufficiently moist to prevent dust generation or dust explosions. The moisture content of 

the delivered biochar has to be given to ensure that the customer knows how much dry 

biochar he/she obtained. 

 

7.3 Production workers must be equipped with suitable protective clothing and breathing 

apparatus. 

 

7.4 Delivery slips must contain well-visible usage instructions and health and safety 

warnings. 

 

7.5 When applying biochar on fields or in animal stables and housings, biochar must be 

kept slightly moist to prevent dust formation. In this respect, producers must provide 

appropriate information on the delivery slip or on packaging.  
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8. Quality assurance and certification8. Quality assurance and certification8. Quality assurance and certification8. Quality assurance and certification    
 

Biochar producers' compliance with European Biochar Certificate requirements is coordinated 

throughout Europe by the independent quality assurance agency q.inspecta, with inspections of 

production plants in individual countries carried out by independent national inspection 

agencies. Inspections take place once a year. Producers confirm that they will keep up-to-date 

production records. 

  

Producers may submit applications to q.inspecta to take part in the certification programme once 

their production starts. They are recommended to contact q.inspecta beforehand, enabling them 

to integrate the necessary recording into their production process. 

 

 

 

bio.inspecta AG 

q.inspecta GmbH 
Ackerstrasse 

CH-5070 Frick 

+41 (0) 62 865 63 00 

+41 (0) 62 865 63 01 

admin@bio-inspecta.ch  
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Positive list of biomasse feedstock approved for use in producing biochar Version: 1 January 2012

European Biochar Certificate 

Biomasses

Origin biomasse feedstock Special requirements for basic grade biochar Special requirements for premium grade biochar

Biomass for 

charcoal

Local waste collection services Biodegradable waste

with waste separation Biodegradable waste with kitchen waste

Biodegradable waste  with kitchen waste and leftovers

Leaves No street cleaning waste

Garden waste Flowers

Vegetables Only waste not / no longer usable as animal feed

Roots

Attached soil is deemed an additive and must not 

account for more than 10% of DM Yes

Prunings from trees, vines and bushes

Clippings from nature conservation measures

Hay, grass Only waste not / no longer usable as animal feed Yes

Harvest leftovers

Agriculture and forestry Straw, used straw, husks and grain dust

Attention: health & safety precautions where dust 

is involved

Grain, feedstuffs, fruit

Only waste not / no longer usable for human 

consumption or as animal feed 

Grain, feedstuffs, prunings from biomass plantations grown for 

energy or biomass use (renewable resources).

Biomasses must have been produced in a 

sustainable manner. Yes

Prunings from trees, vines and bushes Yes

Seeds and plants

Bark Yes

Bark and chippings Only from untreated Yes

wood Wood Yes 

Sawdust, wood shavings, wood wool Yes

Kitchens and canteens Kitchen, canteen and restaurant leftovers

Vegetable production

Material from washing, cleaning, peeling, centrifuging and separation 

processes

Pulp, pips, peelings, shreds or pomace (e.g., from oil mills, spent 

grain)

Waterway maintenance Raked off material, flotsam, fishing residues



(vegetable material) harvested material, water plants

Animal by-products Hides and skins, bristles, feathers, hair Subject to national

Bones hygiene regulations

Expired food and confectionary only vegetable

Materials from food Leftovers from the production of canned food Material

and confectionary production Leftovers from the production of canned food

Seasoning residues

Residues from potato, corn or rice starch production

Residues from dairy processing

Fruit, grain and potato residues, alcohol distillery residues

Brewer's grain, germs and dust from spent hops in beer production, 

lees and sludge from breweries

Marc, wine lees, sludge from the winemaking

Tobacco, tobacco dust, slacks, ribs, sludge

Tea and coffee grounds

Fruit

Treacle residues

Oilseed residues

Mushroom substrates

Fish residues

Eggshells

Textiles Cellulose, cotton and vegetable fibres

Hemp, sisal and other fibres only from untreated 

wool leftovers and wool dust Textile fibres

Paper production Paper fibre sludge

only from wood fibres not treated chemically (a 

contamination analysis of the paper fibre sludge 

must be presented)

Plant-based packaging material Cotton and wood fibres not chemically modified

Origin of solely natural

origin, untreated

Biogas plants Fermentation residues

biomasses for biogas plants must be produced 

sustainably

Additives
Additives are used to improve pyrolysis conditions and biochar quality. They must not total more than 10% of the pyrolysed biomass (DM).

Group Initial materials Special requirements for basic grade biochar Special requirements for premium grade biochar 

Mineral-organic Lime

ingredients Lignite

Bentonite

Rock flour

Clay

Loam

Soil

Applications for the inclusion of other biomasses not listed in the positive list may be submitted to the  Biochar Science Network  (www.biochar-science.net) 


	Framsida
	Pyrolys
	slutsida
	Bilaga

