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Abstract 
Technical and economic conditions for the replacement of 
fossil oil in industry with pyrolysis oil 

For potential users, especially in the industry, which consider bio-oil as well as 
pyrolysis oil as a fuel alternatives in the future, in-depth knowledge of its technical and 
economic conditions in various industrial applications is required. To verify which 
requirements these oils sets on the combustion technology more combustion tests in 
potential burners are needed to clarify any technical development. To minimize any 
problems that may arise with pyrolysis oil, from delivery to storage and combustion, 
the available knowledge about the use of common bio-oils should be used. The overall 
objective of this project is to investigate the possibilities to use pyrolysis oil in various 
industrial applications. 
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Förord 
Projektet ”Tekniska och ekonomiska förutsättningar för oljeersättning i industrin med 
pyrolysolja” har finansierats av Energimyndighetens program Omvandling och har 
genomförts i samarbete mellan RISE Research Institutes of Sweden, Energikontor 
Sydost och Enertech AB. I projektet har även Kraftringen Energi i Klippan deltagit i 
förbränningstesterna med pyrolysolja. Vi vill tacka deltagare och finansiär som har 
bidragit till att projektet har gått att genomföra. 

 

RISE Borås, Maj 2017. 
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Sammanfattning 
Pyrolysolja har potential för att användas inom en mängd olika områden. De 
användningsområden som anses ligga närmast realisering, och som är mest intressanta 
ur systemperspektiv i Sverige är eldning i industriella applikationer samt 
värmeproduktion respektive spets- och reservkraftsproduktion. Produktion och 
användning av pyrolysolja är fortfarande under utveckling och i Sverige finns ingen 
kommersiell anläggning för produktion av pyrolysolja våren 2017. I Europa finns två 
produktionsanläggningar som producerar bioolja från skogsråvara och levererar till 
kommersiella användare för värme och elproduktion, en i Holland och en i Finland. 

I projektet har ingått att undersöka förutsättningarna att kunna använda pyrolysolja i 
olika industriella tillämpningar. Delmål i projektet har varit att undersöka och 
tillgodogöra erfarenheter kring användning av dagens importerade biooljor inom 
industriella applikationer. Ett andra delmål har varit att genomföra förbränningstester 
med pyrolysolja i två olika typer av brännare från Enertech AB samt klargöra hur 
pyrolysolja bör distribueras, hanteras och lagras för att minimera störningar i driften. 
Data kring tekniska och ekonomiska förutsättningar och erfarenheter från användning 
av biooljor inklusive pyrolysolja har samlats in genom litteraturstudier, intervjuer och 
studiebesök på svenska företag. Ett studiebesök har även genomförts på en 
produktionsanläggning för pyrolysolja och hos en användare av pyrolysolja i Holland. 
Det första förbränningsförsöket genomfördes på Enertech AB:s brännarlaboratorium i 
Ljungby. Pyrolysoljan som användes vid försöket levererades av BTG-BTL i Holland. 
Pyrolysoljan var filtrerad och levererades i en 1 kubikmeters behållare. Brännaren som 
användes var en Giersch ”multi-fuel”brännare med max effekt 150 kW vid drift på 
rapsolja. Det andra förbränningsförsöket genomfördes i Kraftringens värmeverk i 
Klippan våren 2017. Även denna pyrolysolja levererades av BTG-BTL i Holland. 
Pyrolysoljan var ofiltrerad och levererades i en 24 kubikmeters vattenuppvärmd tank. 
Brännaren var en Turboflame brännare med effekten 8,8 MW.  

Överlag tycker industriföretag som använder bioolja i sin process att denna fungerar 
bra som ett ersättningsbränsle till fossil olja men användning av bioolja kräver mer 
underhållsarbete. Resultatet från förbränningstesterna visade att pyrolysolja kan 
användas i befintlig förbränningsteknik för biooljor, dock krävs anpassning och 
dimensionering av framförallt oljesystemet pga av oljans lägre värmevärde. Vid 
antändning av pyrolysolja krävs också en större effekt på tändbrännaren och att denna 
kan fungera som en stödflamma vid behov. Det krävs också att pyrolysoljan kan värmas 
upp till förvärmningstemperaturer, mellan 40-80 oC beroende på oljans kvalitet. 
Liksom för dagens bioljor behövs rostfria material för alla oljeberörda delar samt krävs 
cirkulation eller omröring av pyrolysoljan i lagringstanken för att undvika att oljan 
skiktar sig. Emissionerna från förbränning av pyrolysolja är till stor del beroende av 
kvaliteten på oljan, främst halterna av aska/partiklar, vatten och kväve i pyrolysoljan. 
Kvävehalten i bränslet bör ej överstiga 0,1 vikts-% i bränslet för att undvika problem 
med höga NOx-värden. Förbränningstekniken bör också vara utrustad med låg-NOx-
optimering. För att en industri i dagsläget ska satsa på pyrolysolja så måste 
pyrolysoljan prismässigt kunna konkurrera med dagens importerande biooljor. Priset 
på biooljan uppges de senaste åren legat runt 4000-5500 kr/ton (400-570 kr/MWh) 
och återbetalningstiden vid en investering har legat under två år. 
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1 Inledning 
De vanligaste kunderna av bioolja i Sverige idag är fjärrvärmeproducenter, 
industriföretagen, växthus, spannmålstorkar och uppvärmning av fastigheter. På 
senare år har trenden gått från ett fåtal stora förbrukare till en marknad med ett större 
antal mindre till mellanstora förbrukare, främst inom industrin (Boman, 2015). Nya 
och bättre kvaliteter av biooljor finns i dag på marknaden och de problem som biooljor 
kunde orsaka, framförallt på grund av ojämn kvalitet, är betydligt mindre idag. Det 
finns idag också god kunskap hur biooljan ska hanteras och vilken teknik som krävs för 
effektiv och stabil förbränning. Biooljor består framförallt av vegetabiliska rest,- och 
avfallsprodukter från livsmedels- och teknisk produktion och är idag uteslutande 
importerade. För tillfället är tillgången på biooljor inte begränsad men om efterfrågan 
ökar finns en oro för ökade priser vilket ökar behovet att hitta nya biooljor. Om 
efterfrågan på den internationella marknaden ökar kan situationen snabbt förändras. 

Pyrolysolja är en bioolja som har fått allt större fokus på senare år och som har fördelen 
att kunna utvinnas från fasta biobränslen. Den har därmed potential att produceras i 
Sverige. Produktionen av pyrolysolja är fortfarande under utveckling men det finns ett 
antal anläggningar i drift runt om i världen. I Finland har Fortum nyligen investerat i 
en anläggning som producerar bioolja från skogsrester genom pyrolys. Anläggningen är 
integrerad med Fortums kraftvärmeverk i Joensuu. Anläggningen har en 
produktionskapacitet på ca 50 000 ton per år. Pyrolysoljan används främst för att 
ersätta fossila bränslen i Fortums egna anläggningar. I Holland (Hengelo) invigdes en 
anläggning 2015, en pyrolysanläggning med kapaciteten 5 ton pyrolysolja per timme 
från träråvara. I Sverige finns en mindre försöksanläggning på Energitekniskt centrum 
i Piteå, en demoanläggning som bygger på en cyklonreaktor.  

Pyrolysoljan har potential för att användas inom en mängd olika områden. De 
användningsområden som anses ligga närmast realisering, och som är mest intressanta 
ur systemperspektiv i Sverige, är eldning i industriella applikationer samt 
värmeproduktion respektive spets- och reservkraftsproduktion. Pyrolysoljan kan 
prismässigt inte konkurrera med pellets men däremot erbjuder pyrolysolja enklare 
tekniska system för hantering och användning. Detta kan särskilt gälla i tillämpningar 
som ställer processkrav, t.ex. snabb reglering, stort reglerområde mm. Således kan 
pyrolysolja ersätta fossila oljor där användning av pellets eller flis inte är möjligt. Den 
totala potentialen för användning av pyrolysolja anses ligga kring minst 3,5 TWh/år, 
med hänsyn tagen till redan konverterade anläggningar och variationer från år till år 
(Benjaminsson, 2013). Trots att det finns en bred erfarenhet kring användning av 
biooljor så finns fortfarande ett behov av fortsatta utvecklingsinsatser inom flera 
områden, inte minst vad gäller logistik och emissionssidan vid förbränning. 
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1.1 Mål 
Det övergripande målet med projektet är att undersöka förutsättningarna att kunna 
använda pyrolysolja i olika industriella tillämpningar. 

Delmål i projektet är:  

• Att undersöka användning och tillgodogöra erfarenheter av olika biooljor inom 
industriella applikationer, med relevans för pyrolysolja. 

• Att testa brännare, tänkbara för pyrolysolja och klargöra vilka krav som ställs på 
tekniken för att klara kommande emissionskrav. 

• Att klargöra hur pyrolysolja bör distribueras, hanteras och lagras för att 
minimera störningar i driften och vara ett attraktivt bränsleför industrin. 

• Att klargöra hur pyrolysolja utifrån ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv kan 
utnyttjas i olika tillämpningar med fokus på industriella tillämpningar. 
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2 Material och metoder 
Nedan görs en beskrivning av de metoder som har tillämpats inom projektet avseende 
datainsamling och förbränningsförsök med pyrolysolja. 

2.1 Datainsamling, intervjuer och studiebesök 
Data kring tekniska och ekonomiska förutsättningar och erfarenheter från användning 
av biooljor inklusive pyrolysolja har samlats in genom litteraturstudier, intervjuer och 
studiebesök på svenska företag. Ett studiebesök har även genomförts på en 
produktionsanläggning för pyrolysolja och hos en användare av pyrolysolja i Holland 
(se avsnitt 3.3.1). De intervjuade företagen har representerat tre kategorier: 

1. Användare av bioolja för att ge indata avseende erfarenheter från 
konverteringsprocessen och/eller drifterfarenheter med bioolja. 

2. Användare av fossil olja som därmed är relevanta för en framtida konvertering 
till ett biobaserat bränsle.   

3. Teknikföretag (produktionsteknik, förbränningsteknik och leverantör av 
bioolja) 

Intervjuer genomfördes utifrån ett antal frågeställningar relaterade till följande 
huvudområden: 

• Förbrännings-/uppvärmningsprocess och processkrav 
• Drifterfarenheter 
• Ekonomiska aspekter 

En fullständig intervjuguide med inledande beskrivning som delgavs 
intervjupersonerna muntligen redovisas i bilaga 1. Totalt genomfördes 24 intervjuer. Av 
dessa gjordes 10 intervjuer med företag som använde fossila bränslen. Dessa intervjuer 
genomfördes för att skapa en förståelse för vilka krav olika industrier och dess 
processer ställer på ett bränsle. Som komplement till intervjuerna genomfördes två 
studiebesök, ett på en industri där bioolja används som bränsle till uppvärmning och 
ett studiebesök där fossil olja används. För att komplettera data från intervjuer och 
studiebesök användes också företagens websidor.  

Energikontor Sydosts verksamhetsområde (Sydöstra Sverige) har delvis påverkat den 
geografiska spridningen på företagen, men då intressanta fall har identifierats har detta 
frångåtts. Bedömningen, som senare visade sig stämma, var att de ekonomiska 
aspekterna skulle vara svåra att utreda då detta sågs som affärshemligheter. 
Redovisningen av dessa aspekter görs därmed endast för ett fåtal fall.  
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2.2 Förbränningstester med pyrolysolja 
I projektet har ingått att testa två brännare som är, tänkbara för pyrolysolja och att 
klargöra vilka krav som ställs på tekniken för att klara kommande emissionskrav. 
Nedan görs en beskrivning av genomförandet av de två förbränningsförsöken. 

2.2.1 Förbränningstest hos Enertech i Ljungby 

Det första försöket genomfördes hösten 2016 på Enertech AB:s brännarlaboratorium i 
Ljungby. 

Bränslet 
Pyrolysoljan som användes vid försöket levererades av BTG-BTL i Holland. 
Pyrolysoljan var filtrerad och levererades i en 1 kubikmeters behållare (figur 1). 
 

 
Figur 1. Pyrolysolja i en 1 kubikmeters behållare. 

 
Brännaren och pannan 
Förbränningsförsöket med pyrolysolja genomfördes i en brännare för biooljor/fossila 
bränslen. Brännaren var en Giersch ”multi-fuel”brännare (”compressed air 
atomisation”) med max effekten 150 kW vid drift på rapsolja. Tekniken bygger på att 
trycksatt luft (ca 1 bar) finfördelar oljan till mikroskopiskt små droppar. I brännaren 
finns en liten ”oljetank”, vars nivå hålls konstant. I tanken finns en elektrisk värmare 
som håller oljan vid en inställd temperatur. Brännaren ansluts till ett externt 
tryckluftssystem så att tryckluft strömmar genom förstoftningsmunstycket och suger 
med sig olja från tanken så att denna finfördelas till små droppar. Tryckluften som 
finfördelar oljan används som primärluft, medan brännarfläkten tillför sekundärluft. 
Brännaren var placerad i en 250 kW panna från Osby Parca. Bränslet matades direkt 
via en slang från bränslebehållaren till brännaren (figur 1 och 2). 
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Figur 2. Giersch ”multi-fuel”brännare. 

Försöksplan 
Inledande försök genomfördes med ett referensbränsle i form av RME. Brännaren 
ställdes in på ett flöde på 9,2 kg/h vilket gav en effekt på ca 90 kW. En lägre effekt 
valdes för att kunna köra pyrolysoljan på motsvarande effekt. Vid användning av 
pyrolysolja var flödet det dubbla, ca 18,3 kg/h pga. lägre värmevärde vilket gav en effekt 
runt 80 kW. Vid förbränning av pyrolysolja förvärmdes oljan till 90oC för att underlätta 
tändningen av bränslet. 
 
Provtagning emissioner, stoft och bränsle 
Rökgaserna analyserades kontinuerligt under provperioden med avseende på NOx, CO, 
CO2, och O2. Stoftemissionerna har bestämts genom uppsamlingsprov på filter med 
isokinetisk provtagning. Provtagning av totalstoft genomfördes minst två gånger per 
mättillfälle. Tiden för varje stoftprov var mellan 45 minuter till en timme. Prover på 
bränslet togs vid två tillfällen under försöket för respektive bränsle och analyserades 
enligt parametrarna i tabell 1. 
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Tabell 1. Parametrar och metoder för bränsleanalyserna. 

Parameter Metod 

Vattenhalt (RME) 

Vattenhalt pyrolysolja 

SS-ISO 760* 

SS ISO 3733 

Aska  SS-EN 6245 

Densitet 
ASTM D 4052 

EN ISO 3838 

Kol, väte, kväve SP 0528 (elementaranalysator) 

Svavel ASTM D 1552 

Värmevärde ASTM D 4809 

Syre Beräknat* 

Sediment Bestämt av Saybolt Sweden AB, ASTM D473            

Na, K, Ca, Mg: 

Översiktsanalys med XRF (röntgenfluorescens) 

enligt metod SP 4343. Metoden är en 

semikvantitativ analys och är applicerbar på ca 

70 av de 80 allmänt förekommande 

grundämnena i periodiska systemet. 

Provmängd 5 ml. Provet mättes under 
heliumatmosfär* 

Viskositet SS-ISO 3104 

 

2.2.2 Förbränningstest hos Kraftringen i Klippan 

Det andra förbränningsförsöket genomfördes i Kraftringens värmeverk i Klippan våren 
2017. 

Bränslet 
Pyrolysoljan som användes vid försöket levererades av BTG-BTL i Holland. 
Pyrolysoljan var ofiltrerad och levererades i en 24 kubikmeters vattenuppvärmd tank 
(figur 3). 
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Figur 3. Uppvärmed oljetank för leverans och lagring av pyrolysolja under försök. 

Brännare och panna 
Förbränningstesten med pyrolysolja genomfördes i en brännare för biooljor/fossila 
bränslen. Brännaren var en Turboflame brännare från 2006 med effekten 8,8 MW. 
Turboflame är svensk konstruktion av pressluftbrännare från Enertech. Turboflame 
pressluftbrännare finfördelar oljan med hjälp av luft från en högtrycksfläkt 
(primärluften). Övrig förbränningsluft (sekundärluften), tillförs förbränningsprocessen 
genom en luftspalt mellan de eldfasta dyserna. Brännaren var placerad i en VEÅ 
Pannan på 8 MW. För att tända bränslet används en gasoltändbrännare på 40 kW. 
 

  

Figur 4. Turboflame brännare för bioolja med effekten 8,8 MW. 

Bränsletank och inmatning 
Bränsletanken som oljan levererades i var uppdelad i två sektioner varav 12 m3 olja 
levererades i en sektion. Oljan var uppvärmd vid leverans och pyrolysoljan hade en 
lagringstemperatur på 42 oC under testet. Varmvatten till värmeväxlaren i tanken 
kopplades via en slang för att upprätthålla temperaturen i tanken. En slang kopplades 
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från tanken till inmatningsrören till pannan (figur 5). Innan testet tömdes rören på 
bioolja och kördes rent med 95 % industrietanol eftersom pyrolysolja inte kan blanda 
sig med vanliga biooljor. 
 

  

Figur 5. Slangkoppling från bränsletanken med pyrolysolja till inmatningsrören till brännaren.  

Försöksplan 
Testet inleddes med mätningar på referensbränslet som var en bioolja som hette 
Vegoil-10. Effekten ställdes in på halv effekt, ca 3,5 MW, eftersom pyrolysoljans 
värmevärde är hälften av biooljans. Motsvarande effekt ställdes in vid användning av 
pyrolysolja.   
 
Provtagning emissioner, stoft och bränsle 
Rökgaserna analyserades kontinuerligt under provperioden med avseende på NOx, CO, 
CO2, och O2. Stoftemissionerna har bestämts genom uppsamlingsprov på filter med 
isokinetisk provtagning. Provtagning av totalstoft genomfördes 3 gånger per 
mättillfälle. Tiden för varje stoftprov var mellan 45 minuter till en timme. 
Prover på bränslet togs vid två tillfällen under försöket för respektive bränsle och 
analyserades enligt parametrarna i tabell 1 (se ovan). 
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3 Resultat 

3.1 Erfarenheter kring användning av biooljor  

3.1.1 Intervjuer med företag 

Erfarenheter kring användning av biooljor har hämtats från 12 företag som har 
genomfört en konvertering och valt bioolja som bränsle. Företagen har representerat 
fyra värme,- eller kraftvärmeverk, fem livsmedelsindustrier, en asfaltsproducent med 
flera produktionsenheter, en plastdetaljtillverkare och ett tvätteri. Utöver dessa företag 
har en leverantör av brännarutrustning och en biooljeleverantör intervjuats. Den första 
konverteringen bland de intervjuade företagen skedde 2009. 

Resultatet från intervjuerna visade att i industrier med tillverkande processer har den 
snabba reglerbarheten ofta uttryckts som ett viktigt skäl till att bioolja valts. 
Teknikleverantören tillägger även att logistiska skäl såsom att antalet lastbilar in till 
produktionen och utrymmesskäl kan vara av betydelse vid val av bioolja istället för 
pellets eller flis.  Vidare är bedömningen att flera företag valt bioolja pga. att 
investeringen och ombyggnaden i förhållande till befintlig produktion har antagits bli 
liten i förhållande till andra alternativ. 

Argumentet till att genomföra en konvertering utgår som regel även från en vilja att 
åstadkomma en koldioxidneutral produkt. Uttryck som att vara fossilfria, ett hållbart- 
eller "grönt"företag är vanliga. I flera fall nämns kundkrav om koldioxidneutralitet som 
en bakomliggande orsak. För fjärrvärmeverken uttrycks viljan att bli av med fossilfria 
bränslen tydligare. Ett av fjärrvärmeverken är initialt byggt för användning av bioolja. 

Tekniska aspekter  
Vid konverteringarna hos de intervjuade företagen har bioolja ersatt fossil eldningsolja 
i alla fall utom ett där naturgas användes innan konvertering. Hur stor del av tekniken 
som har bytts ut vid konverteringen varierar beroende på ålder och skick på befintlig 
teknik. I flera av fallen initierades dock konverteringen av ett behov av att byta ut 
föråldrad utrustning. Den största utmaningen med biooljan som leder till teknisk 
förändring innefattar att hantera biooljans korrosiva egenskaper, att den smörjande 
effekten på oljan saknas och behovet av att förvärma oljan. För de flesta företagen har 
därmed byte till andra pumpar och till korrosionsbeständiga rördelar samt brännare 
varit aktuellt. Vidare anger flera av företagen att de har bytt styr- och 
övervakningssystem. 
 
Vid övergången till bioolja och tiden därefter upplever de flesta företagen att det har 
fungerat enligt plan. Upplevelsen är att biooljan kräver mer underhåll i form av 
filterrengöring, ofta dagligen. Detta är enligt en av intervjupersonerna ett resultat av att 
oljan innehåller mer orenheter än den fossila lätta eldningsoljan. Intervjupersonen 
beskriver att biooljan ur det hänseendet är "en 20 årig tillbakagång i oljeutveckling 
jämfört med vanlig eldningsolja”. Ett företag beskriver dock att det finns motorfilter 
som kan sköta rengöringen per automatik och ångrar att de inte valde denna filtertyp. 
För ett företag som inte hade bytt pumpar vid konverteringen fick detta göras efter 
konvertering då befintliga pumpar inte tålde oljan. Det företag som senare gjort en 
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övergång till annat fast biobränsle upplevde problem med korrosion i tank och 
bränslesystem samt ett betydligt större underhållsbehov än för dagens fasta biobränsle. 
Biooljan upplevs slita mer på utrustning i allmänhet såsom munstycken. Ett företag har 
vid byte av oljeleverantör upplevt problem med att de fick göra nya inställningar i 
förbränningsprocessen då den nya oljan reagerade helt annorlunda än den tidigare 
använda varianten. Några av företagen har även upplevt problem med sedimentering i 
tankar. Tankar varmhålls normalt till ca 50 °C då oljans viskositet behöver sänkas 
innan den används i processen. Sammanfattningsvis är dock det allmänna intrycket att 
funktionen på processen är bättre än väntat men kräver mer underhållsarbete. 

Kvaliteten på biooljan 
Biooljan som används av industrierna är i de flesta fall en restprodukt från 
livsmedelsproduktion. I ett fall utgörs oljan av en egen restprodukt från egen 
oljeraffinering (livsmedelsproduktion). Huvuddelen av företagen har en fast 
oljeleverantör med undantag av några företag som har flera olika leverantörer. Flertalet 
av företagen ställer krav på att biooljan ska ha ett godkännande som en 
koldioxidneutral produkt, s.k. hållbarhetsbesked. Detta krav ställs för att företagen i sin 
tur ska kunna visa på att deras produkt är koldioxidneutral. Vidare har flera företag 
krav på emissioner och stoft vilket påverkar kravet på oljan. Flera av företagen upplever 
att kvaliteten på oljan kan variera. Ett företag pekar på vikten av att ställa krav och 
menar att i deras fall har de alltid fått den kvalitet som de har beställt och processen 
har fungerat bra utifrån detta.  
 
Ekonomiska aspekter  
I normalfallet kan investerings- och ombyggnadsbehov enligt utrustningsleverantören 
fördelas enligt följande: 

• Brännare, styrskåp och oljebord: 50% av investeringen. 
• Rostfria oljeledningar med värme och isolering: 30% av investeringen. 
• Oljetankar med tilläggsisolering och byggnad: 20% av investeringen. 

Vad totalkostnad hamnar på beror på anläggningens storlek och möjligheten att 
utnyttja teknik på befintlig anläggning. Detta bekräftas av ett av företagen som har 
gjort flera konverteringar och som menar att konverteringen kostnadsmässigt varierat 
kraftigt mellan olika anläggningar. Investeringskostnaderna från 600 000 kr till 2 
miljoner kr anges för några fall, för en anläggning i storleken 3-4 MW. 

Biooljans pris har legat i storleksordningen 4000 till 5500 kr/ton (400-570 kr/MWh). 
En oro uttrycks dock avseende framtida tillgängligheten. Driftkostnaderna upplevs 
väldigt olika av företagen. Några menar bestämt att det kostnadsmässigt blir dyrare 
medan några menar att biooljan är billigare än tidigare använda alternativ men kräver 
mer underhåll. Några företag anger siffermässiga besparingar. Ett företag beskriver en 
årlig energikostnad som har sjunkit från 2,1 miljoner kr till 1,65 miljoner kr. Flera 
företag anger korta återbetalningstider mellan 0,5 år till 2 år.  

3.1.2 Studiebesök på företag som har genomfört en 

konvertering till bioolja 

Ett studiebesök har genomförts på en industri som har konverterat till bioolja. 
Företaget Lantmännen Räppe konverterade till bioolja 2012 och har använt 100 % bio-
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olja sedan dess. Pannans effekt är på 5,6 MW och har ett driftläge på 3-3,5 MW. Vid 
anläggningen finns även en fossileldad oljepanna som reserv. Vid konvertering till 
bioolja byttes samtliga oljeberörda delar till syrafasta material då bio-oljan är mer 
korrosiv och aggressiv. Anläggningen använder två varmhållna lagringstankar med 
storleken 50 m3 per tank (figur 6). Cirkulation av hetvatten sker genom rör i botten av 
tanken samt tillförs retur av het olja.  Temperaturen i tanken hålls runt 50-60 °C. Vid 
förbränningen förvärms olja till ca 80 °C. 

 

Figur 6. Lagringstankar för biooljan som används för förbränning. 

Företaget har vid ett par tillfällen bytt leverantör av olja varvid inställningen av 
brännaren fick justeras. Bytet krävde inga mekaniska förändringar av utrustningen. En 
MFA bioolja används idag som utgörs av en biprodukt från livsmedelsproduktion. 
Avseende kvaliteten upplever företaget att viskositeten ändrar sig mellan varje 
leverans. Vid 50°C varierar viskositeten normalt mellan 30 och 40 (mm²/s). Priset på 
oljan anges till ca 4 000 kr/ton. Företaget förbrukar 2 200 m3/år. Priset anges vara 
bättre i dagsläget än tidigare men att det varierar efter tillgänglighet.  

En dag per månad står pannan still för underhåll på grund av sotning. Anläggningen 
har inga särskilda krav på partikelutsläpp och därmed finns inga partikelfilter. Under 
driften sedan 2012 har vissa komponenter behövt bytas, bl.a en dysring på grund av 
korrosion. Fram till pannan passerar oljan ett par filter. Dessa filter sätts regelbundet 
igen av fettklumpar eller utfällningar i oljan och behöver därför daglig rengöring (Figur 
7). Lagringstankarna saneras en gång per år för att motverka sedimentering i tankarna.  
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Figur 7. Pågående filterrengöring i en biooljeanläggning. 

Industriverksamheter möjliga för konvertering till bioolja 

Inom projektet har även en undersökning gjort angående industrier som använder 
fossil olja idag men kan vara tänkbara för en övergång till bioolja.  Ett exempel är ett 
företag med ca 90 anställda och där verksamheten innefattar lackeringar. Idag används 
naturgas och el i processen och det finnas ett behov av en reglerbarhet i 
temperaturintervallet 80-200 °C inom ca 20 min. Ett annat exempel är två 
livsmedelsindustrier (bagerier) som Idag använder naturgas respektive fossil 
eldningsolja i sina processer. Kravet på temperatur ligger i intervallet ca 200–280 °C. 
Processerna kräver snabb temperaturreglering då ugnarna blir svala mellan satserna. 

Ett studiebesök har även genomförts på en livsmedelsindustri som idag använder fossil 
eldningsolja och tillverkar en charkprodukt. Företaget använder 20 ånggrytor med två 
pannor med effekten 655 kW per panna. Pannorna växelgår och kompletterar varandra 
med toppstöttning. Processen kan klara sig hjälpligt med en panna. Under 2016 
förbrukade man 149,5 m3 fossil eldningsolja. För service har företaget idag ett avtal 
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med extern aktör som en gång om året underhåller pannorna. Tankrengöring görs ca 
var femte år.  

Processen utgår från att när produkten tillagats i ånggrytan fylls grytan på nytt med 
kallt material som kyler ångan. Därmed är önskan att så snabbt som möjligt komma 
upp i temperatur igen. Produktionen styrs utifrån kundorder och ska vara flexibel för 
snabb ökning och minskning av produktionen. Processen ska ha en temperatur på ca 
90 °C i ångan Processen är säsongsbetonad med vissa extrema produktionstoppar 
under vissa dagar om året då ca 13-15 ton av produkten ska tillagas. Kraven är att 
pannan måste vara driftsäker och effektsäker. 

3.1.3 Sammanfattande diskussion 

Sveriges industri har under en rad år arbetat med energieffektivisering och även allt 
mer gått över från olja till framförallt el och fjärrvärme. Drivkrafterna är ökande 
kostnader och mer fokus på miljöpåverkan genom krav från kunder. Flera industrier är 
dock fortfarande användare av fossila bränslen. 

Ersättning av fossil olja har framförallt gjorts i industrier med stor oljeanvändning och 
industrier som har biomassa som restprodukt som t ex sågverk, snickeriindustrin samt 
massa- och pappersindustrin. Andra branscher som använder mycket ånga såsom 
tvätterier och textilindustri, livsmedelsindustri, viss plastindustri etc använder 
fortfarande betydande mängder olja. Av de industrier som har valt att konvertera till 
biobränsle har flera branscher valt bioolja. Exempel på en industri som valt att satsa på 
bioolja är asfaltsverket PEAB. PEAB påbörjade konverteringen av sina asfaltsverk till 
bioolja 2015 och har idag konverterat 10 st. Utvärdering av ytterligare 8 verk pågår nu 
(Tilling, 2017). Skälet till PEAB:s satsning är miljöskäl, bränslekostnaden och den 
minskade skattereduktionen (Tilling, 2017). Andra branscher som biooljan har 
potential som ersättningsbränsle är livsmedelsindustrin och tvätterier.  

Utifrån de intervjuer och diskussioner som genomförts kring olika användares 
erfarenheter av bioolja anses bioolja fungera bra som ett ersättningsbränsle till fossil 
olja men användning av bioolja kräver mer underhållsarbete i form av filterrengöring. 
Komponenter som munstycken mm utsätts också för mer slitage vilket ger högre 
underhållskostnader jämfört med fossil olja. Ekonomiskt har byte till bio-olja inneburit 
besparingar och korta återbetalningstider pga. av lägre bränslekostnader. Det föreligger 
dock fortfarande förbättringspotential vad gäller leverans av jämnare kvalitet på oljan. 

Liksom fossila oljor kan användaren välja en bioolja med bättre eller sämre kvalitet och 
där den sk ”tunga” biooljan prismässigt är billigare. Denna olja ger dock ofta högre 
emissioner av NOx pga. högre kvävehalt i bränslet vilket gör att flera värmeverk idag 
har svårt klara sina NOx-krav. Dessa värmeverk har istället fått välja en dyrare bioolja 
med bättre kvalitet (tabell 2).  Som framgår av tabell 2 så är det framförallt 
viskositeten, kvävehalten och svavelhalten som skiljer oljorna åt. 
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Tabell 2. Analysresultat på två olika typer av biooljor. 

 Vegoil-10  Bioolja MFA  

 

Vattenhalt % 

Askhalt % 

Densitet, vid 15°C g/ml 

Densitet, vid 40°C g/ml 

Viskositet, vid 40°C mm2/s 

Viskositet, vid 80°C mm2/s 

Flampunkt °C 

Svavel-vikt-% 

Kol-vikts-% 

Väte-vikts-%  

Kväve-vikts-% 

Effektiva värmevärdet MJ/kg 

 

 

1 

0,046 

0,90 

0,88 

10,7 

3,7 

 

<0,02 

73 

12 

<0,05 

35 

 

 

1 

0,05 

- 

0,89 (50 oC) 

60 

25 

 

0,05 

77 

12 

Max 0,1 

35 

 

 

Biooljan tillhör en kategori biobränslen som idag skattebefrias vid användning som 
bränsle för uppvärmning. För att visa att detta inte gör att biobränslen 
överkompenseras lämnar Sverige till EU-kommissionen en årlig övervakningsrapport 
(Westerberg 2016). Med överkompensation menas att ett biobränsle till följd av 
skattenedsättningen är billigare än det fossila bränsle det ersätter. I det fall en 
överkompensation skulle ske ska en justering av stödordningen göras. Uppdraget att ta 
fram övervakningsrapporten har för 2015 och för kommande studie 2016 (publiceras i 
maj 2017) hanterats av Energimyndigheten. I rapporten görs prisjämförelse mellan 
fossila bränslen och motsvarande biooljealternativ där hänsyn tas till förväntade ökade 
kostnader för biooljealternativet baserat på kartläggningar av kostnader vid 
konvertering från fossila bränslen utifrån data från ÅF-Industry (ÅF-industry 2011). 
Kartläggningsrapporten visade för 2015 att det i samtliga fall inte skett någon 
överkompensation. Priset för tjock bioolja anges till 469 kr/MWh och för tunn 
vegetabilisk bioolja 754 kr/MWh. För fossil olja anges priset 419 kr/MWh för tjock 
fossil eldningsolja (5) och 559 kr/MWh för tunn fossil eldningsolja (1). För 
eldningsoljorna tillkommer skatt som beror av applikationsområdet. 

3.2 Förbränningstester med pyrolysolja 
Målet med förbränningstesterna har varit att undersöka förutsättningarna att kunna 
elda 100 % pyrolysolja i två olika typer av brännare från Enertech och jämföra 
brännarens prestanda med ordinarie bioolja. Detta inkluderar även emissionsmätning. 
Målet har också varit att kunna tända brännarna med ordinarie tändbrännare. 

3.2.1 Förbränningstest i Ljungby 

Bränslets kemiska sammansättning 
Tabell 3 visar resultatet från bränsleanalysen på den filtrerade pyrolysoljan från BTG-
BTL i Holland och för referensbränslet i form av RME som användes vid 
förbränningsförsöket i Ljungby. Som framgår av tabellen så skiljer sig pyrolysoljan 
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genom en avsevärt högre vattenhalt, en högre viskositet, ett lägre värmevärde och en 
högre kvävehalt i jämförelse till RME. 
 
Tabell 3. Analysresultat på filtrerad pyrolysolja och RME.   

 RME Pyrolysolja (filtrerad) 

 

Vattenhalt % 

Askhalt % 

Densitet, vid 15°C g/ml 

Densitet, vid 40°C g/ml 

Viskositet, vid 40°C mm2/s 

Viskositet, vid 80°C mm2/s 

Flampunkt °C 

Svavel-vikt-% 

Kol-vikts-% 

Väte-vikts-%  

Kväve-vikts-% 

Effektiva värmevärdet MJ/kg 

Cp (J/kg*K) 

 

0,04 

<0,001 

0,88 

0,87 

4,53 

2,27 

188 

<0,02 

77,3 

12 

<0,05 

37 

1851 

33 

<0,02 

1,21 

1,19 

36,2 

5,9 

40-110* 

<0,02 

45,2 

7,4 

0,14 

17 

2322 

*Hämtat från Lehto mfl, 2017. 

Tändning av bränslet och stabilitet under förbränning 
Vid förbränning av pyrolysolja i en Giersch ”multi-fuel”brännare (150 kW) förvärmdes 
oljan till 90oC för att underlätta tändning av bränslet då viskositeten på pyrolysoljan är 
avsevärt lägre vid en temperatur över 80 oC (tabell 4). Oljan tände utan problem vid 
första försöket. Förbränningen var sedan stabil under hela försöket då effekten låg runt 
80 kW. Ett försök gjordes att öka effekten men oljan blev då för utmanande för 
oljepumpens sugfunktion och den slog ifrån. 
 
Emissionsmätningar 
Tabell 4 visar medelvärden (ca två-tre timmars mätning) för uppmätta 
gaskoncentrationer i rökgas vid förbränning av RME (referensbränsle) och pyrolysolja.  
I jämförelse till RME visade inte pyrolysoljan lika bra förbränningsvärden som RME 
vilket resulterade i högre CO och stoft. NOx-värdena ökade kraftigt vid förbränning av 
pyrolysolja pga högre kvävehalter i bränslet. 

Tabell 4. Medelvärden för uppmätta gaskoncentrationer i rökgas. Stoft visar medelvärdet av två 
prov.  

 
CO mg/nm3,  
3 % O2 

NOx mg/nm3, 3 % O2 
(Räknat som NO2) 

Stoft mg/nm3,  
3 %  O2 

Uppmätt O2 % 
 

RME 1,5 180 0,8 4,8 

Pyrolysolja 34 614 25 5,1 

 

Brännare och panna efter förbränning 
Vid inspektion av panna och brännare efter förbränningstestet fanns rester av 
pyrolysolja på brännarmunstycket. Orsaken till detta kan vara att brännaren startats 
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och stannat vid ett par tillfällen. Detta bekräftas av bl.a Lehto mfl, 2017 som menar att 
munstycket måste rengöras från bioolja vid avstängning för att undvika igensättning. 
 

3.2.2 Förbränningstest i Klippan 

Bränslets kemiska sammansättning 
Tabell 5 visar resultatet från bränsleanalysen på ofiltrerad pyrolysolja från BTG-BTL 
och referensbränslet Vegoil-10 som användes vid förbränningsförsöket i Klippan. 
 
Tabell 5. Analysresultat på ofiltrerad pyrolysolja och Vegoil-10.   

 Vegoil-10 Pyrolysolja  

 

Vattenhalt % 

Askhalt % 

Densitet, vid 15°C g/ml 

Densitet, vid 40°C g/ml 

Viskositet, vid 40°C mm2/s 

Viskositet, vid 80°C mm2/s 

Flampunkt °C 

Svavel-vikt-% 

Kol-vikts-% 

Väte-vikts-%  

Kväve-vikts-% 

Effektiva värmevärdet MJ/kg 

 

 

1,1 

0,046 

0,90 

0,88 

10,7 

3,73 

 

<0,02 

72,7 

12,1 

<0,05 

35,2 

 

20,2 

0,065 

1,19 

1,17 

250 

18,9 

 

<0,02 

55,8 

7,2 

0,24 

21,7 

 
Inmatning av pyrolysolja brån bränsletank 
Vid förbränningsförsöket i Klippan pumpades oljan via en slang från den uppvärmda 
oljetanken på utsidan till ledningarna till pannan. I detta moment uppstod problem 
med att få ett tillräckligt flöde på oljan. Detta berodde dels på att oljan snabbt kyldes 
ner i slangen som låg utomhus och därmed blev trögflytande och pumpen tappade då 
trycket. Efter ca 30-45 minuters körning förbättrades flödet något när slangen blivit 
uppvärmd av oljan. Bränsleanalysen visade sedan att viskositeten var ovanligt hög, 250 
mm2/s vid 40°C på pyrolysoljan vilket påverkade flödet då temperaturen i tanken låg 
på 42 oC. Den höga viskositeten kan bero på att utmatningen av bränslet görs i botten 
på bränslecontainern. Försök av Uniper (Bjäreborn & Fransson, 2016) har visat att 
pyrolysolja behöver kontinuerlig omrörning i lagertanken för att skiktning inte ska 
uppstå. Utförda labförsök har även visat att vid uppmätning av viskositeten i 
bottenskiktet av lagrad pyrolysolja ökade denna kraftigt (Bjäreborn & Fransson, 2016). 
Försöken gjordes dock på en pyrolysolja från en annan typ av produktionsprocess och 
enligt BTG-BTL har de inte erfarit samma problem med skiktningar i sin pyrolysolja 
tidigare.   

Tändning av pyrolysolja och stabilitet under förbränning 
Vid första tändningsförsöket värmdes pyrolysoljan upp till över 70 oC. Ett flertal 
tändförsök gjordes sedan med befintlig flamvakt och tändbrännare. Det gjordes även 
försök med att variera förvärmningstemperaturen. Bränslet antändes dock inte. 
Eftersom bränslets tändbrännare inte gick att justera för att ge en hjälpflamma under 
en längre tid beslutades att göra en blandning av pyrolysolja och industrietanol i ett 
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200 liter fat för att använda som startbränsle. Blandning bestod av 60 liter 95 % 
industrietanol och 120 liter pyrolysolja. En extra koppling monterades för att sedan 
kunna skifta över till ren pyrolysolja om brännaren startade på etanolblandningen. 
Efter ett par tändningsförsök så startade brännaren på etanolblandningen. Oljans 
förvärmningstemperatur var vid tändning 62 o C och låg sedan på 55-60 oC vid drift. 
Det var inga problem att gå över till 100 % pyrolysolja. Förbränningen var sedan 
relativt stabil, dock pulserade pannan något vilket enligt brännartillverkaren kan ha 
berott på att primärluften inte räckte till då primärluftens funktion är att finfördela 
oljan.  

När emissionsmätningarna genomförts gjordes ett försöka att starta på ren pyrolysolja 
när pannan var varm, vilket fungerade och pyrolysolja antände utan problem. 

 

  

Figur 8. Turboflame brännare och panna i Kraftringens värmeverk i Klippan. 

Emissionsmätningar 
Tabell 6 visar medelvärden (ca två-tre timmars mätning) för uppmätta 
gaskoncentrationer i rökgas vid förbränning av bioolja (vegoil-10) och pyrolysolja. Som 
framgår av tabellen så fås en kraftig ökning av NOx vid användning av pyrolysolja. CO 
uppvisade ett nollvärde och låg under instrumentets detektionsgräns. Det finns en 
osäkerhet i stoftvärdena från förbränningen av pyrolysolja då pannan pulserade vilket 
påverkade stoftmätningen genom att filtret rörde något på sig. Det var dock ingen 
större variation mellan stoftmätningarna vilket tyder på att proverna troligen inte har 
påverkats nämnvärt.   
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Tabell 6. Medelvärden för uppmätta gaskoncentrationer i rökgas. Stoft visar medelvärdet av tre 
prov.  

 
CO mg/nm3,  
3 % O2 

NOx mg/nm3, 3 % O2 
(Räknat som NO2) 

Stoft mg/nm3,  
3 %  O2 

Uppmätt O2 % 
 

Vegoil-10 0 250 24 
 
3,2 
 

Pyrolysolja 0 760 24 4,7 

 

Brännare och panna efter förbränning 
Vid inspektion av panna och brännare efter förbränningstestet fanns inga rester av 
pyrolysolja på brännarmunstycket eller i pannan. 
 

 

Figur 9. Brännarmunstycket efter förbränning av pyrolysolja. 

3.2.3 Sammanfattande diskussion 

Resultatet från förbränningstesterna visar att pyrolysolja kan användas med befintlig 
teknik för biooljor, dock krävs anpassning och dimensionering av framförallt 
oljetillförseln till ett ”tjockoljesystem”. Systemet kräver också en tändbrännare som kan 
fungera som en stödflamma. Det krävs också att oljan kan värmas upp till tillräckligt 
höga temperaturer, mellan 40-80 oC beroende på oljans kvalitet. Liksom för bioljan 
krävs cirkulation/omröring av pyrolysoljan för att undvika att oljan skiktar sig i tanken. 
Dessa krav gör att oljan bättre lämpar sig i större anläggningar, >1 MW än den storlek 
på brännare som testades i Ljungby, 150 kW. 

Vid förbränning av pyrolysoljan i Klippan låg värdena på CO och stoft på motsvarande 
nivå som förbränning av bioolja, Vegoil-10. NOx-värdena låg dock på tre gånger högre 
värden. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att kvävet i bränslet var avsevärt 
högre i pyrolysolja pga av en trolig skiktning i tanken, 0,24 % i jämförelse till 0,05 % i 
den vanliga biooljan. NOx-emissionen beror främst på omvandling av bränslebunden 
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kväve, eftersom den lägre flamtemperaturen vid pyrolysoljeförbränning minskar 
produktionen av termisk-NOx. Total-NOx är emellertid summan av dessa oxidformer. 
För att minska NOx-utsläppen utan raffinering av bränslet, kan användningen av 
stegvis förbränning och rökgasåterföring vara ett alternativ (Lehto mfl., 2014). Trots att 
Turboflame-brännaren i Klippan har rökgasåterföring för Låg-NOx-optimering så 
hamnade NOx-emissionerna på värden som låg långt över anläggningens 
myndighetskrav. Värdena kan till viss del reduceras genom att optimera lufttillförseln. 
Vid testerna så ökades primärluften maximalt eftersom pannan pulserade. Den ökade 
primärluften ökar samtidigt temperaturen på flamman vilket ökar NOx-emissionen. 
Primära åtgärder kan dock inte sänka nivåerna till halter runt 250 mg/nm3, vid 3 % O2 
som är anläggningens krav idag vid användning av pyrolysolja med en kvävehalt enligt 
tabell 5.  

3.3  Hantering och lagring av pyrolysolja 
Vid användning av biooljor är metoder och utrustning för lagring och hantering av 
bioolja viktigt för en optimal drift. På grund av pyrolysoljans egenskaper så lämpar sig 
pyrolysoljan sämre som bränsle för de mindre användarna < 1 MW. De problem som 
uppstod vid förbränningstesterna i den här studien var främst lagrings och 
flödesrelaterade. Oljan är känslig för temperaturändringar, vilket bl.a påverkar 
viskositeten. Oljan tenderar att snabbt skikta sig vid lagring vilket tidigare har 
uppmärksammats i finska studier. Det föreligger dock finnas behov av att vidare 
studera pyrolysoljans lagringsegenskaper från olika produktionsprocesser och hur 
denna påverkas med tiden. För att underlätta hantering och användning av pyrolysolja 
har en standard nyligen publicerats, våren 2017. 

3.4 Standardisering av pyrolysolja 
Egenskaperna hos en given pyrolysolja är starkt beroende av vilken råvara och vilken 
typ av pyrolysprocess som använts vid tillverkningen, under vilka betingelser 
pyrolysprocessen drivs och om någon typ av upparbetning av oljan skett. Detta 
påverkar t.ex. viskositet, densitet, kemisk sammansättning, flampunkt m.m. och i sin 
tur möjligheterna att använda oljan i en given pannanläggning. För att öka intresset 
och driftsäkerheten för pyrolysolja är det av stor betydelse att kunden kan vara säker på 
att den olja man köper innehåller vissa kemiska och fysikaliska data. Därför pågår 
sedan ett par år arbete inom CEN:s TC19 ”Gaseous and liquid fuels”, arbetsgrupp WG41 
ett arbete med att utarbeta kvalitetskrav för pyrolysolja och metoder för att verifiera 
dessa. I mars 2017 presenterades en standard, EN 16900:2017, för pyrolysolja avsedd 
för användning i industriella pannor över 1 MW. Standarden har titeln ”Fast pyrolysis 
bio-oils for industrial boilers - Requirements and test methods”. I denna fastställs 
kvalitetskrav med tillhörande provningsmetoder för två klasser av pyrolysolja. Utöver 
detta ges instruktioner om lagring (Annex A), provtagning och materialval i bränsle- 
och förbränningssystem (Annex B). Det förväntas att denna standard kommer att få 
stor inverkan på den framtida utvecklingen av pyrolysolja som ett alternativt bränsle 
för användning i pannor. Sverige kommer att delta i detta arbete fr.o.m. 2017. Utöver 
denna standard har även en s.k. Technical Report CEN/TR 17103:2017 avseende 
pyrolysolja för användning i stationära förbränningsmotorer tagits fram. 
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4 Tekniska och ekonomiska 

förutsättningar för pyrolysolja som 
bränsle 

Som framgår av kapitlet ovan så ställer pyrolysoljans egenskaper större krav på teknik 
och hantering vid användning i jämförelse till en fossil olja. Biobaserad pyrolysolja 
skiljer sig med avseende på både fysikaliska egenskaper och kemisk sammansättning. 
Pyrolysolja har mycket högre vattenhalt, högre halter av suspenderade fasta ämnen 
samt högre densitet än fossila bränslen. Oljan har också hög viskositet vid temperaturer 
under 40 oC. Oljan har ett lågt pH och ett värmevärde som är mindre än hälften av 
mineraloljorna. Kemiskt är biooljan polär vilket göra att den inte är löslig i mineraloljor 
eller andra vegetabiliska biooljor. I jämförelse med vegetabilisk olja som används inom 
olika industriella applikationer i Sverige är skillnaden något mindre. Liksom 
pyrolysolja har biooljor lågt pH och kräver rostfritt material och uppvärmning och 
omröring av lagringstankar krävs. Värmevärdet är dock högre och mer kvalitativa 
biooljor kräver inte lika höga förvärmningstemperaturer som pyrolysoljan. Pyrolysolja 
har därmed förutsättningar att med mindre modifieringar kunna användas i de 
anläggningar som redan använder biooljor idag. 

Produktion och användning av pyrolysolja är fortfarande under utveckling och i Sverige 
finns ännu ingen kommersiell anläggning för pyrolysolja våren 2017. I Europa finns två 
produktionsanläggningar som producerar bioolja från skogsråvara och leverera till 
kommersiella användare för värme och elproduktion, en i Holland och en i Finland.  

Andra användningsområden som är under utveckling är (Renmarker, 2017):   

• Ersättning för eldningsolja eller gas i asfaltugnar.  

• Användning av pyrolysolja i gasturbiner designade för detta ändamål. 

• Samprocess med fossilolja i en kracker (<20% Pyrolysolja) för att 
framställa diesel eller bensin (Preem avser modifiera sin FCC för denna 
möjlighet). 

• Ersätta fenol för tillverkning av lim för bl.a. plywoodtillverkning. 

• Pyrolysolja kan tillsättas bitumen för asfalttillverkning 

4.1.1 Produktion och användning av pyrolysolja i Holland och 

Finland 

BTG-BTL Holland 
För att få en inledande bild av status för produktion och användning av pyrolysolja 
gjordes i november 2016 ett studiebesök hos dels producenten av pyrolysolja BTG/BTL 
i Hengelo, Holland, dels hos deras huvudsakliga kund FrieslandCampina NV:s 
mjölkpulverfabrik i Borculo, Holland. BTG-BTL är ett dotterbolag till BTG, Biomass 
Technology Group, och erbjuder tekniska lösningar för produktion av pyrolysolja. 
Tekniken som BTG-BTL använder är en pyrolysreaktor av typen roterande kon, som 
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har utvecklats vid Universitetet i Twente i Holland. BTG-BTL levererar standardiserade 
anläggningar för pyrolysoljeproduktion baserat på ett modulsystem.  
Storleken på ett modulsystem är 5 ton torr biomassa per timme in i reaktorn vilket 
motsvarar 15 MW utgående pyrolysolja för råvara med bra utbyte. Önskas större 
anläggningar kan flera reaktorer parallellkopplas med gemensam kringutrustning. 

I Hengelo, Holland driftsattes en pilotanläggning för produktion av pyrolysolja 2015 
Kapaciteten på anläggningen är 120 ton trä råvara per dag vilket ger 20 miljoner liter 
pyrolysolja per år. Anläggningen producerar även 80 000 ton ånga som används för att 
driva en ångturbin för el-produktion. Råvaran är i huvudsak torra restprodukter från 
en pelletsfabrik. Huvuddelen av oljan som produceras i anläggningen levereras till 
FrieslandCampina NV. 

 

Figur 10. Produktionsanläggning pyrolysolja i Hengelo, Holland (bilden till vänster hämtat från 

Renmarker, 2017). 

 

FrieslandCampina NV. 
Friesland/Campina NV är en världsomspännande mejerikoncern med kontor i 33 
länder och ca 22 000 anställda. Företaget är helägt av ett kooperativ med 18 900 
mjölkbönder i Nederländerna, Tyskland och Belgien. Vid anläggningen i Borculo 
tillverkas mjölkpulver. 
I panncentralen produceras 40 ton ånga/h med hjälp av en 29 MW Storch-panna.  
Pannan drivs huvudsakligen med pyrolysolja från BTG/BTL, men ca 1/3 av tillförd 
effekt utgörs av naturgas som stödbränsle. Pannan togs i drift i juni 2015 och i 
november 2016 hade man förbrukat ca 8000 ton pyrolysolja. Pannan har en brännare 
av ångatomiseringstyp och är försedd med en Hegwein tändbrännare för gas. 

Anläggningen har en oljetank på 100 m3 vilket motsvarar ca ett dygns förbrukning. 
Leveranser sker dagligen med tankbil från BTG/BTL:s anläggning i Hengelo. 
Hanteringen fungerar bra; tanken hålls vid ca 45 OC, och man behöver inte göra någon 
renblåsning av ledningarna med luft vid lossning från tankbilen. Viktigt är dock att 
lämpliga material som har motståndskraft mot pyrolysoljans egenskaper används i 
pumpar, packningar etc.  

Man hade vissa intrimningsproblem vid idrifttagningen, men efter det har 
anläggningen fungerat bra driftmässigt enligt ansvariga på företaget. Man ser inga 
orsaker till att inte använda pyrolysolja i framtiden. De ekonomiska förutsättningarna i 
nuläget bygger dock på att det finns en viss statlig subvention för denna typ av bränslen 
i Nederländerna. 
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Pyrolysoljan ger högre utsläpp av kväveoxider och stoft än vad alternativa flytande 
bränslen och gasformiga bränslen gör. Anläggningen har gränsvärden på max. 5 mg 
stoft per nm3 vid 3 % O2, respektive 145 mg NOx per nm3 vid 3 % O2. Gränsvärdet för 
stoft klarar man med hjälp av textilt spärrfilter, vilket innebär att ca en storsäck 
flygaska genereras per dag. Utsläppen av kväveoxider är betydligt högre än 
gränsvärdet; man uppnår idag strax under 300 mg NOx per nm3 vid 3 % O2.  Man för 
diskussioner med den föreskrivande myndigheter om vilka möjligheterna att uppnå 
gränsvärdet egentligen är, och söker parallellt tekniska lösningar på brännarsidan för 
att sänka utsläppen. 

 

Figur 11. FrieslandCampina NV:s torrmjölksanläggning i Borculo, Nederländerna, där pyrolysolja 
från BTG/BTL används för ångproduktion. 

  

Figur 12. Lagringstank resp brännare för pyrolysolja vid FrieslandCampina NV:s anläggning i 

Borculo. 
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Fortum Otso Finland 
2013 driftsattes en pyrolysanläggning i Joensuu, Finland. Fortum Otsos bioolja är 
tillverkad av träbaserade råvaror som skogsrester, träflis eller sågspån. Biooljan 
framställs med snabb pyrolysteknik och anläggningen är integrerad med Fortums 
kraftvärmeanläggning i Joensuu, Finland. Den årliga produktionskapaciteten hos 
Joensuu-biooljeproduktionen är 50 000 ton varav den årliga träförbrukningen är 250 
000 fast m3 per år (100 000 torr ton) (Kinni & Autio. 2014). 
Processen i Joensuu möjliggör samproduktion av el, värme och pyrolysolja (figur 13). I 
processen används bäddmaterial från en fluidbäddpanna för att upphetta biomassa till 
ca 500°C i en pyrolysreaktor. Utöver pyrolysolja produceras en restprodukt i form av 
icke-kondenserbar gas och koks. Dessa används som bränsle i fluidbäddpannan för 
produktion av högtrycksånga och produktion av el och värme. En mindre del av ångan 
används även för att torka biomassan till en fukthalt under 10 %. Värme från kylningen 
av biooljan används också i torken. Pyrolysoljan som produceras används i huvudsak 
som ersättning av tung eldningsolja i Fortums fjärrvärmeverk (Kinni & Autio. 2014). 

 

 

Figur 13. Samproduktion av el, värme och pyrolysolja i Joensuu Källa bild: Kinni och Autio, 2014. 

Tidigare tester med pyrolysolja i pannor, bränslesystem och brännare 
Ett flertal tester har tidigare utförts på pannor, bränslesystem och brännare för att 
undersöka pyrolysoljans påverkan på dessa. Bland annat har Oilon Oy har utfört en rad 
tester tillsammans med VTT och Metso (Lehto mfl. 2014, Lehto mfl. 2013). Proveldning 
av pyrolysolja har även genomförts på Karlshamnsverket, ett fossiloljeeldat 
kondenskraftverk för topp- och reservkraft på 130 MWth. Resultaten från dessa tester 
finns beskrivna i en Energiforsk-rapport (Bjäreborn och Fransson, 2015). Slutsatserna 
från dessa tidigare tester sammanfaller väl med flera av slutsatserna i denna studie. 
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Överlag fungerade proveldningen i Karlshamn relativt bra. Det krävdes dock ett nytt 
bränslesystem, dels för att hantera oljans specifika egenskaper, dels för att problem 
med hantering av oljerester i systemet efteråt inte skulle uppstå. Vidare utvärderades 
olika brännarmunstycken i testet för att minimera effektminskningen p.g.a. det lägre 
värmevärdet för pyrolysolja. Dock visade testet att originalmunstycket ändå gav bäst 
förbränningsresultat. Vid antändning av bränslet var tändbrännarens effekt inte 
tillräcklig. För att tända pyrolysoljan användes istället fossiloljeflamman från 
intilliggande brännare. 

Efter testet rengjordes systemet med ca 5 % NaOH vattenblandning till skillnad mot 
försöken i denna studie där industrietanol användes. NaOH beskrivs som basiskt och 
löser upp samt neutraliserar pyrolysoljan. Blandningen visade sig fungera utmärkt för 
användning vid rengöring av system och komponenter som varit i kontakt med 
pyrolysoljan. I lagertanken användes propanol för att lösa en bottensats som bildats i 
tanken. 

Tekniska och ekonomiska förutsättningar 
Utifrån ett tekniskt perspektiv kan pyrolysolja med vissa modifieringar användas i de 
anläggningar som idag använder bioolja. Pyrolysoljan ställer liksom biooljan krav på 
rostfritt material, uppvärmda lagringssystem med cirkulation och system med 
förvärmningstemperaturer mellan 40-80 oC. Automatisk rengöring av oljefilter kan 
dock vara att föredra då regelbunden rengöring av dessa krävs. Eftersom pyrolysolja 
kan vara svårt att antända måste även pilotflamma finnas. Förvärmning av 
förbränningsutrymmet är också att föredra för att underlätta antändning. 
Emissionerna från förbränning av pyrolysolja är till stor del beroende av kvaliteten på 
oljan främst halterna av aska/partiklar, vatten och kväve i pyrolysoljan. Med 
anpassning och justering av luftmängder ligger utsläppsnivåerna enligt tidigare studier 
mellan de lätta och tunga fossila oljorna men partikelutsläppen och framförallt NOx kan 
vara högre. Inga SOx-utsläpp genereras vid förbränning av pyrolysolja.   
För att pyrolysolja ur ett ekonomiskt perspektiv ska vara intressant för en industri i 
dagsläget så måste pyrolysoljan prismässigt kunna konkurrera med en bioolja typ MFA. 
Priset på bioljan har de senaste åren legat runt 4000-5500 kr/ton (400-570 kr/MWh). 
Eftersom en anläggning för pyrolysolja kräver något dyrare tekniska åtgärder i 
jämförelse till biooljan bedöms betalningsviljan hamna något under denna nivå i 
dagsläget men förutsättningarna kan snabbt ändras. Med dagens prisnivå på biooljan 
har återbetalningstiderna för industrin legat under 2 år. Flera företag har vidare haft 
investeringsstöd i form av tex. Klimatklivet (Naturvårdsverket 2017). 

Kostnaderna för produktion av pyrolysolja beror på kostnader för råmaterial 
(förbehandling), skala på anläggningen, typ av teknik etc. Benjaminsson mfl, 2013 
anger i sin studie en variation på produktionskostnaden mellan 380-580 kr/MWh.  
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5 Slutsatser 
Pyrolysolja är en bioolja som har fått allt större fokus på senare år och har fördelen att 
kunna utvinnas från fasta biobränslen och har därmed potential att produceras i 
Sverige. I det här projektet har ingått att undersöka förutsättningarna att kunna 
använda pyrolysolja för värmeproduktion i främst industriella tillämpningar med 
avseende på dess hanterings och förbränningsegenskaper. Slutsatser från projektet är: 

• Enligt användare av dagens importerade biooljor anses bioolja fungera bra som 
ett ersättningsbränsle till fossil olja men användning av bioolja kräver mer 
underhållsarbete i form av tex filterrengöring.  

• Material som munstycken mm utsätts också för mer slitage vilket ger högre 
underhållskostnader jämfört med fossil olja.  

• Ekonomiskt anser dagens användare att ett byte till bio-olja inneburit 
besparingar och korta återbetalningstider pga. av lägre bränslekostnader.  

• Flera användare upplever att det finns förbättringspotential vad gäller leverans 
av jämnare kvalitet på biooljan. 

• Resultatet från förbränningstester med pyrolysolja visar att oljan kan användas 
i befintlig förbränningsteknik för biooljor, dock krävs anpassning och 
dimensionering av framförallt oljetillförseln pga. av oljans lägre värmevärde.  

• Vid antändning av pyrolysolja krävs en större effekt på tändbrännaren och att 
denna kan fungera som en stödflamma vid behov. 

• Det krävs att pyrolysoljan kan värmas upp till förvärmningstemperaturer, 
mellan 40-80 oC beroende på oljans kvalitet.  

• Liksom för dagens bioljor krävs rostfria material samt krävs cirkulation eller 
omröring av pyrolysoljan i lagringstanken för att undvika att oljan skiktar sig.  

• Emissionerna från förbränning av pyrolysolja är till stor del beroende av 
kvaliteten på oljan främst halterna av aska/partiklar, vatten och kväve i 
pyrolysoljan. Kvävehalten i bränslet bör ej överstiga 0,1 vikts % i bränslet för att 
undvika problem med höga NOx-värden. Förbränningstekniken bör också vara 
utrustad med låg-NOx-optimering. 

• För att en industri i dagsläget ska satsa på pyrolysolja så måste pyrolysoljan 
prismässigt kunna konkurrera med dagens importerande biooljor. Priset på 
bioljan har de senaste åren legat runt 4000-5500 kr/ton (400-570 kr/MWh). 
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Bilaga 1-Intervjuguide 
 

Kontakt: 

Jimmy Johansson 

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden 

Smedjegatan 37  

352 46 Växjö, Sweden 

Tel: +46 (0)70-921 60 51 

 

Bakgrund 

Frågorna nedan syftar till att skapa en bättre förståelse för industrins behov och öka 
möjligheterna att kunna överväga olika biooljor som tex. pyrolysolja som ett alternativ i 
framtiden. Frågorna ska belysa de förutsättningar som gäller vid konvertering av 
industriella applikationer till användning av biooljor. 

I projektet samarbetar SP, Sveriges tekniska provningsinstitut, Energikontor sydost och 
Enertech AB. Projektet avslutas med en seminariedag, 25 April i Växjö. Vid seminariet 
kommer det hållas ett antal diskussioner och föreläsningar med representanter från 
industrin med erfarenhet av produktion, användning och teknik för utnyttjande av 
biooljor. Resultat från projektet kommer också att presenteras. Du som deltagare i 
undersökningen kommer att bjudas in till seminariedagen och även få del av 
dokumentation från dagen och projektet. 

Frågor:  

Vilket företag? 

Intervjuperson och kontaktuppgifter? 

Företagets verksamhet? 

Beskrivning av processen som utnyttjar/ skulle kunna utnyttja bioolja? 

Processkrav (Temperaturer och variation, effekt osv.) 

Skäl till konverteringen (planerad eller genomförd)? 

Varför bioolja? 

När skedde/ska konvertering ske? 

Vad användes/används innan konvertering? 

Vilken typ av bioolja används? 

Varför blev det just denna typ av olja? 

Vilken/vilka leverantör/er för oljan? 
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Pris för oljan? (XX SEK – enhet?) 

Utrustning som används/kommer att användas? + fabrikat/leverantör 

Vad behövdes/behöver bytas/ tekniskt förändras vid konvertering? 

Några problem som uppstod som inte förutsågs vid installation/konvertering eller 
efteråt? 

Har produktionsprocessen driften behövt ändras/påverkats på något sätt i övrigt? 

Någon påverkan på produkten? 

Drifterfarenheter 

Hur upplever ni att det funkar idag? 

Driftproblem? 

Underhåll i relation till tidigare bränsle/ andra alternativ? 

Oljekvalitet? 

Har ni haft någon ekonomisk vinning av konverteringen? 

Har ni på annat sätt fått vinning av konverteringen? 

Övrigt?  
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Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public 

sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international 

level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all 

manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are 

instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE 

Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. 

 

I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett 

konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder 

alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för 

framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av 

svenska staten. 

  

 

 

RISE Research Institutes of Sweden 

Box 857, 501 15  BORÅS 

Telefon: 010-516 50 00 

E-post: info@ri.se, Internet: www.sp.se / www.ri.se 
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