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  Sammanfattning Förhoppningar finns om att processer, som omvandlar skogsbaserade restprodukter från den skogliga värdekedjan till flytande drivmedel, ska kunna utgöra ett betydande bidrag till omställningen från fossilt till förnybart. Bland dessa processer finns produktion av biobaserad pyrolysolja som en potentiell kommersialiseringsmöjlighet. Detta projekt syftar till att utvärdera kommersialiseringsmöjligheten för pyrolysoljeproduktion inom BOBIC:s skogliga värdekedja, som återfinns i Norrbottens län, samt de fyra nordligaste kommunerna i Västerbottens län. Slutsatserna från projektet kan sammanfattas i 5 huvudsakliga punkter.   - Pyrolysoljeproduktion i vår förstudie bygger på att som råvara nyttja olika typer av sidoströmmar; sågspån från sågverken, sållspån från bruken samt grot1. 
o Tillgången på råvara i regionen, i form av sågspån, begränsas till stor del av den stora pelletsproduktionen vid kusten. Ändras marknaden för pellets och det sker produktionsneddragningar, kan stora mängder sågspån göras tillgänglig. 
o För att ha tillräckligt mycket råvara för en pyrolysoljeanläggning måste sågspånet idag kompletteras med grot, antingen som råvara direkt i pyrolysanläggningen eller för att byta ut kvarvarande sågspån som eldas på sågverken med annat bränsle, så att sågspånet kan bli råvara för pyrolysolja. Det finns för närvarande inget uttag av grot i regionen, utan den marknaden måste byggas upp igen efter en tid av obefintligt uttag för att en pyrolysoljeanläggning skall vara möjlig.  - Integration med antingen ett kraftvärmeverk eller ett massabruk är nödvändig för att den ekonomiska kalkylen för pyrolysoljeproduktion skall gå ihop. Detta sänker såväl driftkostnaden som kapitalkostnaden.  - Med dagens förutsättningar kan pyrolysolja produceras till en kostnad på mellan 560 kr/MWh och 949 kr/MWh. Den stora skillnaden i produktionskostnaden ligger framför allt i bidrag till investering, råvarupriser och pyrolysoljeutbyte. Dessa siffror har en uppskattad osäkerhetsfaktor på ca 25%.  - De stora industrierna som idag använder sig av eldningsolja, slipper i många fall betala energi- och koldioxidskatt på den, eftersom de jobbar med en kemisk process. Om detta ändras kommer pyrolysolja kunna vara mer konkurrenskraftig mot fossila alternativ på marknaden för eldningsoljor.   - Vid försäljning av pyrolysoljan till raffinaderier, för uppgradering till biodrivmedel, kommer oljan få ett högre marknadsvärde på omkring 5000 – 6000 kr/ton. Dock ställer raffinaderierna större krav på produkten än om den skulle användas som eldningsolja. Den ska vara i princip helt askfri, samt ha en syrehalt på maximalt ~15 %.                                                                 1 Grot = grenar och toppar 
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  Förord Bothnia Bioindustries Cluster, BOBIC är ett klusterinitiativ inom Piteå Science Park AB. Klustret består av följande medlemmar: 
• SCA Munksund 
• Smurfit Kappa Kraftliner 
• Billerud Korsnäs Karlsborg 
• Sveaskog 
• SCA Timber 
• SCA Energy 
• Setra Group 
• Stenvalls Trä • Sunpine 

• SunCarbon 
• Podcomp 
• Erebia 
• RISE SICOMP 
• Swerim 
• RISE Energy Technology Center 
• Wibax  Syftet med klustret är att främja forskning, teknisk utveckling och innovation kring cirkulär bioekonomi i norra Sverige. Inom klustret samverkar industri, forskningsinstitut/akademi och samhället. BOBIC skall verka för innovation och steg mot kommersialisering, vilket omfattar såväl grundläggande FoU som testbäddar och demonstrationsanläggningar, för att på sikt möjliggöra kommersiella anläggningar.  Genom initiativ från BOBIC och dess medlemsföretag har idé och underlag för detta projekt tagits fram. Projektet finansieras av Region Norrbotten. BOBIC har tillsammans med RISE ETC bidragit med ytterligare medfinansiering av projektet, samt med in-kind.  RISE ETC har varit projektledare och är ett forskningsinstitut med säte i Piteå som har djup kompetens samt omfattande försöksinfrastruktur inom området snabb pyrolys med tillhörande tillämpningsområden för pyrolysolja.



1  1. Inledning Fossila bränslen ger inte bara negativa effekter på miljön, de är dessutom sprungna ur ändliga ohållbara resurser (olja, kol, naturgas). Dessa behöver därför ersättas av hållbara alternativa energikällor, vilket också är centralt för miljömål i både Sverige och i den Europeiska Unionen. Det finns en uttrycklig politisk vision att Sverige skall vara fossilfritt 2030, vilket är en tydlig drivkraft för att utveckla mer och fler förnybara biobaserade bränslen. Förhoppningar finns om att processer, som omvandlar skogsbaserade restprodukter från den skogliga värdekedjan till flytande drivmedel, ska kunna utgöra ett betydande bidrag till omställningen från fossilt till förnybart. Bland dessa processer finns produktion av biobaserad pyrolysolja som en potentiell kommersialiseringsmöjlighet. Pyrolysolja som produceras genom snabb pyrolys innebär i detta sammanhang en förvätskning av ett fast biobaserat råmaterial under syrefria förhållanden, till huvudsakligen en oljeliknande produkt.  Den skogliga industriella värdekedjan i regionen är mycket väl fungerande. Det finns en balans i systemet, där all råvara i både huvudströmmar och biflöden tas till vara. Det betyder att om råvara skall plockas ut ur värdekedjan måste den ersättas med någonting annat, så att balansen bibehålls. Dock nyttjas inte skogens sidoströmmar av grot alls i regionen. Samverkan med och mellan de olika företagen i värdekedjan möjliggör en djupare och bättre analys av kommersialiseringsmöjligheten för olika scenarion.  1.1.  Syfte och mål Detta projekt syftar till att utvärdera kommersialiseringsmöjligheten för pyrolysoljeproduktion inom BOBIC:s skogliga värdekedja, som återfinns i Norrbottens län, samt de fyra nordligaste kommunerna i Västerbottens län (dvs. Skellefteå, Malå, Sorsele och Norsjö kommun), se Figur 1.  Projektet kommer även att undersöka vilken typ av teknik för pyrolysoljeproduktion som är mest lämpad och som bäst passar den typ av biomassa som finns tillgänglig i området.  Vidare skall pyrolysoljans användningsområden utvärderas, i form av ersättning för eldningsolja i förbränning eller som råmaterial för uppgradering till drivmedel och kemikalier. Projektet har följande delmål: 
• Uppdatera tillgången till olika typer av industriella och skogliga sidoströmmar i Norrbotten och norra Västerbotten, utifrån senast Figur 1: Bilden visar upptagningsområdet för projektet 



2  tillgängliga data, samt utvärdera bruttovolymer och tillgängliga nettovolymer för alternativ användning 
• Teknoekonomisk utvärdering av minst två möjliga scenarion identifierade inom ramen för projektet. 
• Sammanställa regionens aktörers syn på framtidsutsikter för identifierade scenarion inom projektet 1.2.  Avgränsningar Denna studie kommer endast inbegripa pyrolysteknik som verifierats i kommersiell skala och har en ”technology readiness level” (TRL) över 7. Det finns många potentiella reaktortekniker som utvecklats för pyrolysoljeproduktion, men de flesta har endast studerats i mindre skala, vilket utgör en högre osäkerhet med avseende på teknik och ekonomi. I rapporten kommer endast den råvara som finns tillgänglig med dagens teknik. När det gäller råvaruhanteringen tas ej hänsyn till teknik som kan effektivisera råvaruframställnigen och på så sätt göra den billigare.  Vi kommer inte heller räkna på anskaffning av mark för byggande av pyrolysanläggningen. Detta beslut är taget eftersom priserna på marken varierar kraftigt, samt att det krävs olika mycket markarbete beroende på hur marken ser ut.  1.3. Rapportupplägg Ett av målen i projektet är att ta fram två möjliga scenarion för pyrolysoljeproduktion och utföra teknoekonomiska beräkningar på dessa. Rapporten är upplagt så att läsaren kan följa tankegången för val av scenario följt av teknikval. Rapporten ger först en inblick i vad pyrolysolja är samt processen för att tillverka den. Efter det följer en kartläggning av vilka möjliga kunder som finns på marknaden och därtill kopplad logistik. Sedan följer en överblick av de bruttomängder råvara som finns tillgänglig i regionen och vilken typ och mängd av råvara som går att frigöra för en kommersiell anläggning. Därefter beskrivs även ett antal scenarios och motivering till varför två av dem valts ut för mer omfattande utredning.  Avslutningsvis kommer en marknadsundersökning för att se hur marknaden ser ut för pyrolysolja samt teknoekonomiska kalkyler för de två valda scenarierna.     



3  1.4.  Bakgrund och problembeskrivning De industriella sidoströmmar som idag inte har någon förädlingsmöjlighet används som biobränsle. De förbränns i egna pannor för att generera elkraft och värmeenergi för internt behov samt för fjärrvärme eller levereras externt för förbränning eller tillverkning av pellets. Detta betyder att om man ska plocka ut material från den skogliga industriella värdekedjan, måste den ersättas med någon annan energibärare eller så måste det ske via energieffektivisering.  Den totala mängden råmaterial för att försörja en pyrolysanläggning med råvara, i form av sågspån och grot, finns mest troligt i regionen. Men om detta råmaterial plockas ut, måste uttaget göras på rätt sätt och på rätt plats, så att inte den skogliga industriella värdekedjans energibalans rubbas. Dessutom måste priset på råvaran vara på rätt nivå, för att produktionen av pyrolysolja inte skall vara för dyr.    Figur 2: Sankey-diagram som beskriver den skogliga värdekedjan i regionen. Sankey-diagrammet är ett flödesdiagram och bredden på pilarna motsvarar storleken på flödena. Data till sankey-diagrammet är framtaget tillsammans med BOBIC::s medlemsföretag samt lokala sågverk.  Intresset för att tillverka biobaserade flytande bränslen via snabb pyrolys är högaktuellt. I Europa har två kommersiella demonstrationsanläggningar byggts upp; Fortums anläggning i Joenssu, Finland, och BTGs anläggning i Hengelo, Nederländerna. I Kanada och USA finns kommersiella pyrolysanläggningar, främst baserade på Ensyns ”Rapid Thermal Processing”-teknik (RTP).  



4  De kommersiella anläggningarna säljer/nyttjar i dagsläget främst pyrolysoljan som ersättning av fossil olja i förbränningsapplikationer men Red Arrows anläggningar baserade på RTP-tekniken använder även oljan för att tillverka en livsmedelstillsats, Liquid smoke.  Intresset för uppgradering, för att kunna använda oljan som drop-in bränsle för att tillverka biobränsle samt biokemikalier, är också mycket stort och mycket forskning pågår inom detta område. Företag som Anellotech, GTI/CRI samt RTI är också värda att nämna, då de har långt gångna planer för katalytisk pyrolys, där produkten har en högre kvalitet jämför med från termisk pyrolys. I Sverige siktar Setra på en storskalig investering av en pyrolysoljefabrik, kopplad till sitt sågverk Kastet utanför Gävle. Tanken är att pyrolysoljetillverkningen ska starta år 2020 och de kommer använda sig av sågspån och kutterspån som råvara, för att tillverka ca 26 000 ton pyrolysolja per år. Planen är att den skall uppgraderas till drivmedel vid Preems raffinaderi i Lysekil.  2. Pyrolysprocessen Pyrolys innebär termisk sönderdelning av ett organiskt material, utan närvaro av syre, som leder till en förångning av den flyktiga andelen av råmaterial. Om man efter förångningen avbryter processen genom att avkyla ångan, erhålls en oljeliknande vätska som kallas pyrolysolja. Förutom pyrolysolja bildas även koks och en icke-kondenserad gas.  Det finns flera olika pyrolysprocesser; snabb, medelsnabb och långsam. Vad som skiljer dessa åt är framförallt ångans uppehållstid vid den höga temperaturen, men även upphettningshastigheten och temperaturen. Utbytet av pyrolysolja är som högst, upp emot 75 vikts%, vid en uppehållstid som är mindre än 2 sekunder, dvs. snabb pyrolys (Bridgewater, 2012). Produktutbytena för de olika typerna av pyrolysprocesser kan ses i Figur 3. Utbytet av produkter och kvalitet på dessa styrs främst av: typ av råvara, typ av reaktor och av vilka processförhållanden som råder. (Pecha B, 2015). Eftersom fokus i detta arbete ligger på konverteringen till pyrolysolja behandlas fortsättningsvis endast snabb pyrolys.  



5   Figur 3: Fördelning av utbytet i de olika pyrolysprocesserna. (Bridgewater, 2012)  För att erhålla ett högt utbyte av pyrolysolja är följande processparametrar viktiga; hög värmeöverföring och värmeöverföringshastighet, en noggrant kontrollerad reaktortemperatur på ca 500 °C, en kort ånguppehållstid, samt en snabb separering av koks och en snabb kylning av ångorna. För att värmeöverföringen ska vara effektiv behöver biomassan vara torr, under 10 vikt% fukt, och relativt finfördelad. Huvudstegen i processen för snabb pyrolys är: 
• Förbehandling – torkning och sönderdelning (malning/hackning) Råvaran måste förbehandlas genom torkning och sönderdelning innan pyrolysen. Torrhalten bör vara under 10 vikts% för att säkerställa den snabba värmeöverföringen, samt för att undvika hög andel vatten i den producerade pyrolysoljan. Även storleken på biomassan är viktig, för att erhålla ett högt utbyte på pyrolysolja. Vilken storlek som behövs är dock beroende på vilken reaktorteknik man har valt för sin process. 
• Det finns även möjligheter att förbättra råmaterialet innan det går in i pyrolysprocessen. Grot som består av grenar och toppar av fällda träd innehåller, förutom ved, även barr, löv, och bark. Om man på ett effektivt sätt kan särskilja veden ur groten, skulle man kunna få en pyrolysolja med en mycket högre kvalitet, än en som är tillverkad av grotens alla beståndsdelar. Detta har testats av BTC i Umeå. Först mals materialet och sedan torkas det. Därefter skiktas materialet i en luftskiktare, där sanden hamnar på botten och barren och barken sugs upp av luftströmmen. 
• Pyrolys Pyrolysen, dvs konverteringen av biomassa till de olika pyrolysprodukterna; koks, pyrolysångor och gas, sker i reaktorn. Det finns ett antal kommersiellt tillgängliga typer av reaktorer, men även flera i utvecklingsstadiet.  0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% GasfasKoksPyrolysolja



6  • Separation Separation av koks och övrigt fast material, från pyrolysångorna och gasen, sker vanligtvis med hjälp av cykloner, men det finnas även andra lösningar som hetgasfilter. Det är viktigt att denna separation görs snabbt, för att undvika krackning (sönderdelning av stora kolvätemolekyler) av pyrolysångorna, samt effektivt, för att undvika fortsatta reaktioner i den producerade oljan. 
• Kondensation För att få ett högt utbyte av pyrolysolja måste man kyla gasen snabbt. Vid kylningen kondenseras pyrolysolja ut ur pyrolysångorna och en icke kondenserbar gas återstår. Även om pyrolysolja kallas olja, är det lite missvisande. Pyrolysoljan skiljer sig väsentligt från fossila eldningsoljor genom att den bl.a. innehåller en stor andel vatten (25 - 30 vikts%). Dessutom har den ett lågt pH-värde, vilket medför att den är korrosiv och bör hanteras i syrafasta system. Pyrolysolja är inte heller stabil, utan kan polymerisera och fasseparera över tid, vid lagring eller vid lätt upphettning. Detta gäller främst pyrolysolja som ej är tillverkad av ren stamved.   Tabell 1: Pyrolysoljans egenskaper ( (Lehto J, 2013)) Pyrolysoljans egenskaper pH-värde 2,8 Värmevärde 13–18 MJ/kg Vattenhalt 25–30 % Densitet 1100–1300 kg/m3 Flampunkt 45–100 ⁰C Syrehalt 40 vikts%   Den framställda pyrolysoljan kan användas i olika applikationer (se Figur 4), där det enklaste användningsområdet är att ersätta fossil eldningsolja. Pyrolysoljan kan även förgasas, för genererande av syntesgas (huvudsakligen innehållande CO och H2), som det demonstrerats vid LTU Green Fuels förgasningsanläggning i Piteå. Ett annat användningsområde är att uppgradera pyrolysoljan katalytiskt, för att förbättra dess egenskaper och sedan samuppgradera den med fossil råvara i ett konventionellt raffinaderi.  Det finns även alternativ att framställa kemikalier via fraktionering och kemisk separering, samt att tillverka etanol genom fermentering, men tekniker för detta har ej kommit lika långt i kommersialiseringen och kommer ej att avhandlas i denna rapport (se Figur 4).  



Bilaga 1 7    Figur 4: Möjliga användningsområden och uppgraderingssteg för pyrolysolja. 



Bilaga 1 8  3. Möjliga kunder och avnämare av slutprodukt För att kunna bygga en kommersiell anläggning måste man ha avnämare av slutprodukten, som i detta fall är pyrolysolja. Det måste alltså finnas kunder som är villiga att betala för produkten samt köpa den i så stora mängder att det inte byggs upp ett lager. Efter en marknadsundersökning och kontakt med potentiella kunder har följande två potentiella köpare kunnat identifieras. 3.1.  LKAB - Eldningsolja LKAB har sex stycken kulsinterverk, fyra av typen Grate-Kiln och två av typen Straight-Grate. I Grate-Kiln eldas kol och i Straight-Grate eldas olja, så det är i första hand för Straight-Grate-verken som pyrolysolja är intressant. Oljeförbrukningen i den varma delen av straight-grate-verken ligger tillsammans på ca 0,36 TWh årligen. Med ett värmevärde på 15 MJ/kg motsvarar detta ca 86 000 ton pyrolysolja per år. Dessa verk (BUV och MK3) står i Malmberget.  3.2.  Preem - Drivmedel Preem kan samprocessa pyrolysolja motsvarande ca 5 % av råoljan, i sitt raffinaderi i Lysekil på västkusten. Det motsvarar 265 m3/dygn. Beroende på kvaliteten på pyrolysoljan och hur förädlad den är, kan förmodligen en större procentandel processas på raffinaderiet. Preems målsättning är att 1 000 000 m3 pyrolysolja per år (från 2020) kan tas in som råmaterial i deras raffinaderi och efter 2030 är målsättningen för förnybart råmaterial totalt 3 000 000 m3 per år.   



9  4. Potentiella produktionsställen utifrån dagens förutsättningar För att utvärdera lämplig placering av en pyrolysoljeanläggnig är det många parametrar som är av betydelse.  Det ska finns tillgång till råvara, det ska vara möjligt att transportera och hantera råvaran och slutprodukten till en rimlig kostnad, samt att det kostnadsmässigt finns stor fördel att kunna integrera pyrolysanläggningen med befintlig industri.  Figur 5 visar möjliga placeringarna av en pyrolysanläggning i det studerade området, utifrån ovanstående parametrar. Placeringarna visas även i Tabell 2. I Piteå finns möjlighet till tre placeringar; vid massabruk, vid sågverk samt vid bioraffinaderi.  Tabell 2: Möjliga placeringar av en pyrolysanläggning Bygdsiljum Storuman Malå Kåge Skellefteå Piteå Luleå Älvsbyn Karlsborg Överkalix   Figur 5: Möjliga placeringar för en pyrolysanläggning i BOBIC:s värdekedja.     



10  5. Produktion En genomgång av befintlig teknik på marknaden visar att det finns tre leverantörer som kan leverera kommersiella anläggningar. I Tabell 3 visas de tre leverantörerna, tillsammans med produktionsdata. För ytterligare information, se bilaga 3.  Tabell 3. Specifikationer för tre kommersiella pyrolysanläggningar.   BTG-BTL Valmet Envergent Typ av råmaterial Sågspån och grot Sågspån och grot Sågspån och grot Mängd råvara per år 80 000 ton blöt / 40 000 ton torr 160 000 ton blöt / 80 000 ton torr 110 000 ton blöt / 55 000 ton torr Kapacitet (Pyrolysolja) 25 000 ton/år 50 000 ton/år 38 000 ton/år Max pyrolysoljeutbyte (%-vikt på torrt material) 70 % 70 % 75 % Typ av reaktor Roterande kon FB1 CFB2 1 Fluidiserande bädd 2 Cirkulerande fluidiserande bädd Det maximala utbytet går endast att få om råvaran helt består av stamved (sågspån, sållflis, kutterspån, etc.).  I bilaga 1 finns ytterligare information som rör produktion samt olika torkanläggningar och kvarnar.  5.1.  Integrationsmöjligheter Studier samt de teknoekonomiska kalkylerna visar att integration är nödvändig för att en pyrolysanläggning skall gå runt ekonomiskt.  De tre olika anläggningarna som är undersökta i denna studie har följande integrationsmöjligheter: 
• Lågvärdig ånga (atmosfärstryck) används för att torka biomassan 
• Högvärdig ånga (40 - 60 bar) skapas i processen och kan ev. nyttjas av bruk/ kraftvärmeverk för elkraftproduktion 
• Icke kondenserbara gaser som energibärare 
• Personal 
• Samlokalisering och övriga infrastruktur Om det finns ett överskott av lågvärdig ånga vid produktionsstället kan den användas i pyrolysanläggningens torkprocess av råmaterialet.  Vanligtvis kan detta finnas på ett massa/pappersbruk. Pyrolysanläggningen har ett överskott av högvärdig ånga, som kan användas för elkraftproduktion vid kraftvärmeverk eller massa/pappersbruk alternativt som processånga på sågverk.  De icke kondenserabara gaserna, som även de blir ett överskott från pyrolysanläggningen, kan eldas i massa/pappersbrukens hetgaspanna alternativt mesaugn.  Om det finns möjlighet att använda befintlig personal och infrastruktur vid integration, har detta stora möjligheter att sänka såväl driftkostnader som kapitalkostnader. Oftast finns utrustning samt kompetens som går att samnyttja.   



11  5.2. Möjlighet till vidare förädling Det finns många olika möjligheter att uppgradera pyrolysoljan, vilket beskrivs i detalj i bilaga 1. Den uppgraderingsprocess som kommit längst är vätebehandling. I vätebehandlingen hydreras föreningarna i pyrolysångorna och bildar kolväten och vatten. Behandlingen resulterar i lägre syrehalt och en högre kvalitet på slutprodukten. Dock är väte dyrt, speciellt om vätet ska spjälkas ur vatten. Uppskattningsvis kommer en vätebehandling, där vätet kommer från spjälkning av vatten, kosta mellan 133 – 600 kr per MWh pyrolysolja (Laurent Gueudré a, 2017). Kostnaden är beräknad på billig elproduktion från till exempel vattenkraft. Vanligtvis kommer vätet från naturgas och då blir kostnaden 4–5 gånger billigare, men då är produktionen inte fossilfri. Det finns även möjlighet att uppgradera pyrolysångorna/oljorna med katalytisk krackning. Denna metod har stor potential, men utmaningen ligger i att det bildas stora mängder koks och att oljeutbytet blir begränsat (14 - 23 wt%).  Det krävs även mer forskning för att få fram stabila katalysatorer och en process som klarar kontinuerlig drift.   Genom fraktionerad kondensering kan man erhålla två eller flera fraktioner av pyrolysolja med olika egenskaper. Detta steg kan ske genom kylning i olika steg. Efter den fraktionerade kondenseringen kan man vidareförädla de olika fraktionerna på det sätt som lämpar sig bäst för fraktionens egenskaper.    



12  6. Råmaterial De blå cirklarna i Figur 6 representerar mängden råvara som behövs för vardera typ av pyrolysanläggning.   Figur 6: Storleken på cirklarna är proportionell mot mängden råmaterial som de olika pyrolysanläggningarna kräver.  En genomgående studie av regionens tillgångar på råmaterial, i form av grot samt restprodukter från den industriella värdekedjan, har gjorts. 6.1. Grot Med hjälp av Riksskogstaxeringen har en kartläggning gjorts för mängden grot som går att frigöra på ett antal platser i regionen. Kartläggning har även gjorts för mängden grot som produceras vid avverkning. Dessa undersökningar är gjorda med 5-årsintervaller över en tid på 100 år. Skillnaden mellan grot som produceras och den som kan tas till vara är stor. Detta beror på att det är ogynnsamt på vissa marker att plocka ut all grot. På blötare partier används groten för att förstärka marken för skogsmaskinerna. Resultatet på simuleringen beror också dels på osäkerhetsfaktorer i simuleringen samt på vilka ingångsvärden för simuleringen som väljs. Sammanfattningsvis kan troligtvis mer än den redovisade mängden plockas ut.  I Figur 8 - 10 visas hur stor mängd grot som kan plockas ut år 2020, 2030 och 2040. Skillnaden i mängden grot mellan de olika åren beror till största delen på åldersfördelningen av skogen.  De rosa cirklarna representerar mängden grot som går att plocka ut. Varje siffra representerar en ort:  Figur 7: Storleken på cirklarna motsvarar grot som kan plockas ut ur skogen år 2020 kring de möjliga placeringarna för en pyrolysanläggning. 1: Bygdsiljum; 2: Skellefteå; 3: Malå; 4: Piteå; 5: Älvsbyn; 6: Luleå; 7: Karlsborg; 8: Överkalix 



13   Figur 8: Storleken på cirklarna motsvarar grot som kan plockas ut ur skogen år 2030 kring de möjliga placeringarna för en pyrolysanläggning. 1: Bygdsiljum; 2: Skellefteå; 3: Malå; 4: Piteå; 5: Älvsbyn; 6: Luleå; 7: Karlsborg; 8: Överkalix  Figur 9: Storleken på cirklarna motsvarar grot som kan plockas ut ur skogen år 2040 kring de möjliga placeringarna för en pyrolysanläggning. 1: Bygdsiljum; 2: Skellefteå; 3: Malå; 4: Piteå; 5: Älvsbyn; 6: Luleå; 7: Karlsborg; 8: Överkalix Punkterna för Karlsborg (7) och Överkalix (8) kan vara något missvisande då Riksskogstaxeringen endast tar hänsyn till skogen i Sverige. Men för dessa två punkter är stora delar av upptagningsområdet beläget i Finland.  Resultaten av denna genomgång visar att det finns stor tillgång på grot i regionen, framförallt öster om inlandsbanan. Kustområdet består dock till stora delar av privatägd skog vilket kan medföra att priset på grot kan stiga då även skogsägaren vill ha betalt för råvaran, inte bara skogsbolaget.   



14  6.2. Sågspån  Kartbilderna i Figur 10 och 11 visar mängden sågspån i regionen. Den vänstra bilden visar bruttovolymer av sågspån och den högra bilden visar den mängd sågspån som för närvarande teoretiskt sett kan frigöras till en pyrolysanläggning. Det vill säga den mängd sågspån som inte går till pelletsproduktion eller eldas i sågverket.      Nettotillgången på sågspån i regionen är starkt begränsad. De stora sågverken i Piteå-området skickar sitt sågspån till SCA Energy som tillverkar pellets.  Som illustrationen ovan visar är tillgången på sågspån för liten för att ett sågverk ska kunna täcka behovet av sågspån till en hel pyrolysanläggning. Detta innebär att för att täcka behovet till en pyrolysanläggning behöver även grot användas. Ett alternativ till att använda grot i pyrolysprocessen är att ersätta det sågspån som eldas i kraft/värmeverk med grot och på så sätt frigöra sågspånet för pyrolysolja. Det minskar kostnaderna för förbehandling av biomassan, då sågspån är väldigt homogent och kräver lite malning och man får en bättre pyrolysolja. Beräkningar kommer även göras på torv som råvara för pyrolysoljeproduktion.   Den genomgående studien går att läsa i sin helhet i bilaga 2.       Figur 10: Bruttovolymer av sågspån vid regionens sågverk Figur 11: Volymer av sågspån som används för energiproduktion som teoretisk sett skulle kunna frigöras och ersättas med grot 



15  7. Val av scenario För att bedöma olika placeringar har ett viktningsverktyg tagits fram, i form av en tabell. För varje möjlig placering av en pyrolysanläggning betygsätts; tillgång till råvara, logistikmöjligheterna, samt integrationsmöjligheterna, med värdet 2, 1, 0, -1 eller -2. I Tabell 4 förklaras klassningen för de olika betygen.  Tabell 4: Klassning av de olika betygen för val av scenario 2 Mycket positiv inverkan 1 Positiv inverkan 0 Mindre betydande -1 Negativ inverkan -2 Mycket negativ inverkan  Om det finns kriterier som bedöms omöjliggöra pyrolysanläggningen på en specifik placering, har DB infogats(i betydelsen ”deal-breaker”).  Tillgången på råvara är en bedömning av dagens situation för såväl ”ved” som grot.  Eftersom råvaran transporteras fritt fabrik, kommer endast logistiken från pyrolysanläggningen att beaktas. För transport av pyrolysolja till LKAB Malmberget kommer både transport med lastbil och tåg att tas i beaktande. För transport av pyrolysolja för tillverkning av drivmedel kommer avståndet till närmsta hamn vara kriteriet för betygsättningen.  Integrationsdelen är uppdelad i tillgänglighet till; lågvärdig ånga, högvärdig ånga, icke kondenserbara gaser och personal/infrastruktur. Tabell 5: Tabellen visar vilka integrationsmöjligheter som finns Integrationsmöjligheter  Lågvärdig ånga Icke trycksatt ånga som kan användas för tork av råmaterial Högvärdig ånga Trycksatt ånga som kan användas i turbin för elproduktion Icke kondenserbara gaser Gaser som ej kondenseras i kylsteget. Kan brännas för värmeproduktion  Personal/infrastruktur Möjlighet att använda befintlig personal för att minska personalkostnaden och befintlig infrastruktur för att minska kapitalkostnaden.   Slutligen har en viktningskolumn skapats, baserat på en känslighetsanalys av investeringskalkylen, som visar vilka kriterier som påverkar kalkylen mest. Känslighetsanalysen har gjorts genom att höja vardera parametern med 20 %, för att se hur mycket slutpriset på pyrolysolja påverkas. Känslighetsanalysen för integration gjordes via en jämförelse av slutpriset med respektive utan integration.  Nedan följer en djupare beskrivning av alla möjliga placeringar av en pyrolysanläggning.  7.1.1. Storuman Ett förslag är att placera en pyrolysanläggning vid Skellefteåkrafts terminal (NLC) i Storuman. Terminalen har funnits under några år och har personal och utrustning för logistik. Storuman ligger i 



16  knutpunkten mellan två järnvägar och två europavägar, E45 och E12. Transporter sker i stor omfattning i alla väderstreck.  Terminalen ligger i ett område med mycket skog, men långt ifrån sågverk, så det finns inget sågspån i närheten. Det finns inte heller någon industri, vilket medför att integration kan vara svår förutom med personalen som redan finns på terminalen.  För några år sedan la Skellefteå kraft ned sin anläggning för pelletsproduktion på terminalen i Storuman. Ann-Christine Smith, på Skellefteå kraft, har vid en dialog kring vår förstudie berättat att de har nya planer för området, vilket leder till att det ej kan användas för en pyrolysanläggning. 7.1.2. Karlsborg BillerudKorsnäs i Karlsborg utanför Kalix producerar formbart papper, kraftpapper och säckpapper samt massa.  Vid massabruket sorteras sållspån ut, vilket går att använda till produktion av pyrolysolja. Cirka 25 700 MWh sållspån finns tillgänglig, samt stora mängder bark. För att täcka behoven av råvara till en pyrolysanläggning måste mer råvara in, förutom sållspånet. Detta kan göras med hjälp av sågspån från Rolfs såg och tillgänglig grot. Enligt uppskattningar kommer det finnas ca 28 000 MWh spån tillgängligt från Rolfs såg. Dock finns en överhängande risk att Rolfs sågverk kommer läggas ned inom en snar framtid, då Setra aviserat att det kommer att ske om de inte får sågen såld. När det gäller grot är nackdelen att fabriken är placerad vid kusten, då endast hälften av området runt omkring är land, vilket leder till totalt sett längre transportavstånd inom upptagningsområdet. En annan nackdel är att upptagningsområdet har mycket privat skog vilket leder till dyrare råvarupriser. Sträckan mellan Karlsborg och Malmberget är 22 mil med goda vägförbindelser. Karlsborg har även tillgång till järnväg och det finns en hamn i Kalix. Fabriken har ett överskott av lågvärdig ånga, framförallt på sommaren, som kan användas för torkning av biomassa. De icke kondenserbara gaserna kan mest troligt användas i hetgasugnen och den högvärdiga ångan antas kunna kopplas till befintligt ångsystem för användning i bruket för elproduktion. Förutom detta har Karlsborg en väl fungerande infrastruktur, med personal och utrustning.  7.1.3. Bygdsiljum Vid Martinssons såg i Bygdsiljum utanför Burträsk sågas framförallt gran till limträproduktion. I Kroksjön används en kombination av de båda träslagen, med en viss övervikt åt furu. I de tre anläggningarna produceras 267 000 MWh sågspån och kutterspån varje år. Idag används detta till att elda i värmeverk, men uppskattningsvis 133 000 MWh finns tillgängligt till försäljning. Området kring Burträsk och de övriga sågarna har mycket skog, där det finns stor mängd grot som potentiellt kan plockas ut. Avståndet mellan Bygdsiljum och Malmberget är 41 mil. Avståndet från Bygdsiljum till närmast hamn, vilket är Skellefteå hamn, är 6,6 mil. Bygdsiljum och Burträsk har ej tillgång till järnväg.  Sågverket har ingen kraftvärmedel, vilket medför att integration blir svår förutom med befintlig personal och anläggningar. 



17  7.1.4. Malå Setra har ett sågverk i Malå. Vid sågverket blandas sågspånet och barken för att sedan eldas i Skellefteåkrafts kraftvärmeverk som ligger intill sågverket. Blandningen består av 80 % sågspån och 20 % bark, vilket motsvarar 67 000 MWh. Men sågverket producerar mer sågspån än så, vilket idag fraktas till Lycksele för förbränning. Tillgången på grot i området är god, vilket medför att återstående biomassa till pyrolysanläggningen skulle kunna vara grot. Samt att grot även skulle kunna ersätta den biomassa som skickas till kraftvärmeverket i form av sågspån.  Avståndet mellan Malå och Malmberget är ca 33 mil medan avståndet till Skellefteå hamn är 14 mil. Malå har ej tillgång till järnväg.  Eftersom det finns ett befintligt kraftvärmeverk på platsen, kan den integreras med pyrolysanläggningen, genom att den högvärdiga ångan används för elproduktion. Finns även stora fördelar med att kunna integrera, med hänseende på personal och kringutrustning.  7.1.5. Överkalix Placeringen av pyrolysoljeanläggningen skulle vara på terminal eller lämplig industritomt.  Tidigare erfarenheter från Sveaskog kring logistisk hantering av grot har visat att Överkalix är en ypperlig placering för grotuttag. Det finns mycket välskötta skogar i närheten och många vägar där Överkalix blir en tydlig knytpunkt. Det finns dock igen tillgång på sågspån i Överkalix. Avståndet mellan Malmberget och Överkalix är 13 mil. Avståndet till närmsta hamn som är Kalix hamn är 8 mil.  Överkalix har varken kraftvärmeverk eller massafabrik, vilket leder till väldigt små integrationsmöjligheter.  7.1.6. Älvsbyn Tänkbar placering är vid kraftvärmeverket. Älvsbyn har fungerat bra med grot tidigare, området har mycket skog som är välskött med god tillväxt. Närheten till Älvsbyhussågen och Stenvalls trä gör att det även finns ett potentiellt uttag av ca 96 000 MWh sågspån i närheten. Tabellen nedan visar uppskattad tillgång på sågspån från de båda anläggningarna. Älvsbyn har endast 6,5 mil till Piteå hamn. Avståndet mellan Malmberget och Älvsbyn är 22 mil. Älvsbyn har tillgång till järnväg.  I Älvsbyn finns ett kraftvärmeverk som kan ta till vara på den högvärdiga ångan för elproduktion. Här kan även viss personal nyttjas för pyrolysoljeanläggningen.  7.1.7. Piteå Det finns flera sågverk och massa/pappersbruk i Piteå. Det största sågverket är SCA, som ligger i Munksund. Det finns två massa/pappersbruk, SCA och Smurfit Kappa.  Allt sågspån från sågverket i Munksund används till pelletsproduktion och SCA köper även sågspån från de övriga sågverken i Piteå. Därför blir dagens otillgänglighet av sågspån en ”deal-breaker” i 



18  dessa fall. Tillgången på grot anses vara sämre än längre in i landet, eftersom kustområdet har så mycket bebyggelse, samt att det är mycket privat skog.  Piteå har tillgång till järnväg. Avståndet mellan Piteå och Malmberget är ca 29 mil. Piteå har en hamn beläget ca 1 mil utanför massabruken.  Integrationsmöjligheterna i Piteå är många. Dels med ett kraftvärmeverk, där den högvärdiga ångan kan användas till elproduktion och dels med ett av massa/pappersbruken, där den lågvärdiga ångan samt de icke kondenserbara gaserna går att använda.  7.1.8. Luleå Luleå har inget större sågverk eller massa/pappersbruk som kan bidra med råmaterial i form av sågspån. Dessutom har de samma problematik som Piteå med grot. Luleå är tätbebyggt samt att den skog som finns består av mycket privatägd skog. Luleå har stor pelletstillverkning (SCA Energy) som använder all tillgänglig sågspån i närområdet. Detta innebär en ”deal-breaker” för alternativ i Luleå.  Avståndet mellan Malmberget och Luleå är ca 23 mil. Luleå har en egen hamn samt tillgång till järnväg. Eftersom Luleå inte har något sågverk eller massabruk finns inte de integrationsmöjligheterna. Men vid SSAB i Luleå finns stora mängder lågvärdig ånga som skulle kunna användas för att toka råmaterialet till pyrolysanläggningen. Det finns även stora fördelar med att placera anläggningen vid en industri där det finns personal samt utrustning.  7.1.9. Kåge Kåge Såg, som ligger strax norr om Skellefteå, ägs av Norra Skogsägarna. Sågen, som har en årsproduktion på cirka 170 000 m3, är specialiserad på produktion av gran- och furuvaror.  Uppskattningsvis kan 133 000 MWh sågspån frigöras från sågen. Tillgången på grot uppskattas vara förhållandevis god.  Avståndet mellan Kåge och Malmberget är 35 mil. Det är 2,6 mil från Kåge till Skellefteå hamn.  Integrationsmöjligheterna ligger främst i användandet av befintlig personal och utrustning på sågen eftersom det inte finns något kraftvärmeverk eller massa/pappersbruk i närheten.  7.2. Utvalda Scenarion Nedan visas tabellen för betygsättningen av de olika scenarios. Bedömningen i tabellen gjordes först av en mindre grupp, men har stämts av tillsammans med BOBICs medlemmar 



19   Tabell 6: Tabellen visar betygsättning av möjliga placering för en pyrolysanläggning.  I projektet ingår att beskriva två möjliga scenarios för pyrolysoljeproduktion.  Genom att använda matrisen i Tabell 6 har följande två placeringar/scenarion valts: 
• Karlsborg vid massabruk 
• Malå vid sågverk och kraftvärmeverk Nedan följer en mer ingående beskrivning av de valda placeringarna och hur logistiken påverkar dessa.  7.2.1. Scenario 1: BillerudKorsnäs massa/pappersbruk i Karlsborg Det scenario som har fått högst ranking i vår undersökning är att placera en pyrolysanläggning vid Billerud Korsnäs massa/pappersbruk i Karlsborg utanför Kalix.  Den tillgängliga råvaran består av sållspån, sågspån samt grot. Tillgången på grot varierar, beroende på om man väljer att ta hänsyn till grot från Finland eller inte. Samt vilken radie på upptagningsområde som man begränsar sig till, vilket ses i Figur 13–15. Linjen som är märkt som minimum är minsta mängden grot som behövs, utöver sågspån, för att räcka till den minsta pyrolysanläggningen. Eftersom mängden grot på finska sidan ej är undersökt, har den uppskattats till 80 % av den grot som finns på svenska sidan.  Känslighetsanalys Storuman, NLC Piteå, massabruk Luleå, SCA Energy Piteå, bioraff Piteå, sågverk Karlsborg, massabruk Malå, kraftvärmeverk Skellefteå, kraftvärmeverk Älvsbyn, kraftvärmeverk Bygdsiljum, såg, värmeverk Kåge, såg, värmeverk ÖverkalixSpån 10 -2 DB DB DB DB 1 2 1 -1 1 1 -2Grot 10 1 -1 -1 -1 -1 0 2 1 2 1 1 2Lastbil 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -2 -2 1 -2 -2 2Järnväg 1 2 2 2 2 2 2 -2 1 2 -2 -2 -2Lastbil 1 -1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2Järnväg 1 2 2 2 2 2 2 -2 1 2 -2 -2 -2Lågvärdig ånga 27 -2 2 2 -2 1 2 1 1 1 1 1 -2Högvärdig ånga 27 -2 2 2 2 -2 2 2 2 2 -2 -2 -2Icke kondenserbara gaser 27 -2 2 -1 2 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2Personal 1 -1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -2Samlokalisering 1 DB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -2DB DB DB DB DB 183 66 53 48 -61 -61 -166SummaRåvaraLogistik FörbränningDrivmedelIntegration



20   Figur 12: Grafen nedan visar mängden grot [MWh] som går att plocka ut ur skogarna kring Karlsborg (enbart den svenska sidan), med 10 mils radie (blå) och 15 mils radie (röd). Det gröna sträcket, märkt minimum, visar mängden grot som måste adderas till spånet för att klara produktionen.   Figur 13: Grafen nedan visar mängden grot [MWh] som går att plocka ut ur skogarna kring Karlsborg inklusive den finska sidan, med 10 mils radie (blå) och 15 mils radie (röd). Det gröna sträcket, märkt min, visar mängden grot som måste adderas till spånet för att klara produktionen 050 000100 000150 000200 000250 000300 000Mängd grot [MWh] År10 mil 15 mil Minimum050 000100 000150 000200 000250 000300 000Mängd grot [MWh] År10 mil 15 mil min



21  Figur 12 och Figur 13 visar mängden grot som kan plockas ut utifrån grundkraven som är satta i simuleringen (se bilaga 2). Figur 14 visar hur mycket grot som produceras i området kring Karlsborg. I denna simulering har man inte tar hänsyn till fuktighet i mark och mängden gran på markerna.  Figur 14: Grafen nedan visar mängden grot [MWh] som finns i skogarna kring Karlsborg på den svenska sidan, med 10 mils radie (blå) och 15 mils radie (röd). Det nedre sträcket (grön) visar mängden grot som måste adderas till pyrolysanläggningen för att klara produktionen. Sållspånet fås från massabruket medan sågspånet fraktas från närliggande sågverk, Rolfs såg. Rolfs såg ligger 12,4 km från Billerud Korsnäs och ägs av Setra. Det finns en risk att sågverket kommer avvecklas inom en snar framtid, men då får sågspånet istället ersättas av grot. Eftersom Kalix ligger placerat vid kusten är upptagningsområdet för grot endast en halvcirkel.  När det gäller logistikmöjligheter till Malmberget finns både alternativ av transport via lastbil och tåg, då kulsinterverket har egna järnvägsspår.  Avståndet mellan Malmberget och Kalix är 22 mil. Kalix har även en egen hamn.  Möjligheterna till integration med BillerudKorsnäs massa- och pappersbruk är många. Företaget har redan har en fungerade organisation och personal med kompetens inom området, samt en maskinpark som kan användas. Förutom detta är området redan fabrikstomt, vilket underlättar en etablering. Det finns avlopp, el och vatten, samt kontor.  Vid integration med pyrolysanläggningen kan den högvärdiga ångan som blir över från processen användas i kraftdelen i massabruket för elproduktion. Massabruket har ett överskott på lågvärdig ånga, speciellt på sommaren, som kan användas för att torka biomassan till pyrolysanläggningen. De icke kondenserbara gaserna som eventuellt blir över, kan eldas i starkgaspannan med mesaugnen som backup.  På grund av den begränsade tillgången på råvara har vi beslutat att gå vidare med BTG-BTL anläggning för pyrolysoljeproduktion.  0500 0001 000 0001 500 0002 000 0002 500 000 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 2105 2110 2115Mängd grot [MWh] År10 mil 15 mil Minimum



22  7.2.2. Scenario 2: Setras såg i Malå Det scenario som fick näst högst poäng i rankingen är Malå. Tanken är att pyrolysanläggningen skall placeras vid Setras såg i Malå samt integreras med Skellefteå Krafts kraftvärmeverk, som är placerat nära sågen.  Sågverket i Malå använder en del av sågspånet internt och en del fraktas vidare för användning externt, men tillgången på sågspån från sågen bedöms som god. Dock blandas spånet i dag med barken. Detta steg måste tas bort för att endast ta tillvara på sågspånet.  Att använda det sågspån som används externt är lätt, sågverket behöver inte ersätta det med något annat. Men man skulle även kunna använda det sågspån som används internt genom att ersätta den med grot. Det leder till att man kan använda allt sågspån till pyrolysanläggningen.  Grafen nedan visar mängden grot som finns tillgängligt kring Malå. Det nedre sträcket visar mängden grot, utöver sågspån, som krävs för den lägsta produktionskapaciteten.    Figur 15: Grafen nedan visar mängden grot som finns tillgänglig kring Malå [MWh], med 10 mils radie (röd) och 15 mils radie (grön). Det nedre sträcket visar mängden grot utöver sågspånet som krävs för den lägsta produktionskapaciteten. Största delen råvara kommer således bestå av sågspån. Detta är bra eftersom pyrolysolja tillverkad av stamved har högre kvalitet och är stabilare än pyrolysolja som är tillverkad av grot. Pyrolysolja som enbart är gjord på stamved behöver ingen omrörning under transport eller under lagring.  BTG-BTL:s anläggning bedöms vara den ekonomisk mest fördelaktiga även i detta scenario.  7.2.2. Generellt för bägge scenarios Material och energi-flödesdiagram för BTG-BTL:s anläggning visas nedan och gäller således för båda scenarios.  0100 000200 000300 000400 000500 000600 000700 000800 000900 0001 000 000 Malå10 mil 15 mil Minimum



23   Figur 16: Skiss över materialflöden i BTG-BTL:s anläggning  



24   Figur 17: Energiflödesdiagram för BTG-BTL:s anläggning I båda fallen kommer råvaran delvis bestå av grot. Därför krävs vissa anpassningar vid lagring av pyrolysoljan. Det är viktigt att ombesörja kraftig kontinuerlig omrörning i lagertanken så att inte oljan tjocknar. Samt att den lagras i en korrosionsbeständig tank. Pyrolysoljan är mycket temperaturkänslig och det rekommenderas att inte värma den högre än 50˚C (Bjäreborn Emil, 2015). Det finns även en risk att pyrolysoljan fasseparerar. I sådana fall är tanken att fasen med lägre kvalitet ska användas till förbränning vid LKAB:s kulsinterverk i Malmberget, medan fasen med högre kvalitet skall skeppas med båt till Preem.  8. Marknad och kommersialisering I detta kapitel beskrivs hur olika faktorer påverkar marknaden för råvara till produktion, samt för pyrolysoljan och vilka anläggningar och samarbeten som finns kring pyrolysolja i dagsläget. I dagsläget finns flertalet kommersiella pyrolysanläggningar i Europa och Kanada. I Europa finns idag två stycken demonstrationsprojekt (10 - 50 kton per år); Joensuu i Finland (VTT, Fortum, Valmet) samt Hengelo i Holland (BTG-BTL, EMPYRO). Dessa levererar pyrolysolja som ersättning till olje- och gaseldade värmeverk. Dessutom finns sedan ett antal år tillbaka, ett antal anläggningar byggda av Ensyn i Kanada.  Hittills har pyrolysoljan från de kommersiella pyrolysanläggningarna främst ersatt fossil eldningsolja. På flera håll är siktet inställt mot att uppgradera oljan på olika sätt, så att den primärt kan samprocesseras med fossil olja till drivmedel i konventionella raffinaderier, samt för att utvinna mer högvärdiga kemikalier. Ett av de projekten är Setras satsning vid Kastets sågverk utanför Gävle. Där planeras en pyrolysanläggning stå klart under år 2020. Målet är att producera 26 000 ton pyrolysolja per år, som senare skickas till Lysekil för att uppgraderas till biodrivmedel. BTG-BTL levererar mest troligt anläggningen.  



25  Preem och Valmet samarbetar för att undersöka möjligheten att vidareförädla pyrolysolja till drivmedel.  Även på RISE ETC och RISE SPF pågår forskning inom detta område. Ett av projekten heter ”Anpassning av pyrolysolja för att möjliggöra samuppgradering i konventionella raffinaderier”, där man undersöker hur man behöver anpassa pyroysoljans egenskaper och vilka tekniker som är lämpliga för att åstadkomma samuppgradering i konventionella raffinaderier. För att undersöka kommersialiseringsmöjligheterna för pyrolysoljeproduktion måste det finnas ett behov av produkten. Det är utbud och efterfrågan som styr priset på både råvaror och slutprodukter.  På längre sikt finns det flera faktorer som kan påverka både tillgången på råvara samt efterfrågan på slutprodukten. Sverige har bl.a. ett mål att minska koldioxidutsläppen med 70 % i transportsektorn till 2030, i jämförelse med 2010. Alla drivmedelsleverantör kommer därför att behöva minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med 40 % till år 2030 enligt reduktionsplikten. Detta leder förhoppningsvis till att efterfrågan på biobaserade drivmedel ökar, vilket i sin tur kan öka efterfrågan på pyrolysolja.    



26  9. Teknoekonomiska kalkyler För att kunna avgöra om en investering i en pyrolysanläggning är tekniskt och ekonomiskt möjlig har teknoekonomiska kalkyler gjorts.  För att kunna använda realistiska siffror i den teknoekonomiska kalkylen har undersökningar för var del av processen gjorts. Nedan följer en beskrivning av var del av kalkylen samt tabeller som visar de kostnader/intäkter som har använts i kalkylerna. 9.1.  Capex Capex-kalkylen i sin helhet går att se i bilaga 4.  För att kunna bygga en pyrolysanläggning krävs att mark avsedd för industriverksamhet är anskaffad. Priset på detta varierar självklart mycket, beroende på var marken finns och hur stor yta som införskaffas. Sen kan kostnaden på markarbete också variera extremt mycket, beroende på bl.a. på om det finns infrastruktur i form av vägar, el, avlopp m.m. samt hur stabil marken är.  Genom att bygga anläggningen på en redan nyttjad industritomt kan besparingar på investering av mark göras, vilket talar för att det är klokt med integration med en befintlig industri. Där kan det även finnas personal som har kunskap om miljötillstånd och bygglov, vilket kan ge stora besparingar.  Priset för själva pyrolysanläggningen varierar på vilken leverantör och storlek man väljer. Dessutom inkluderar de olika leverantörerna olika omfattning av anläggningen i sina offerter. Valmet levererar till exempel en nyckelfärdig anläggning, medan anläggning för torkning och malning inte ingår i BTG-BTL:s anläggning.  För att få en överblick, se Tabell 7: Den stora skillnaden i fysisk storlek kan förklaras genom att i Valmets fall har utrymme för lagring och hantering av råvara inkluderats.  Tabell 7: Sammanställning av kapacitet och kostnad för de tre valda teknikleverantörerna. Siffrorna kommer från leverantörerna själva.   BTG-BTL Valmet Envergent Kapacitet (Pyrolysolja) 25 000 ton/år 50 000 ton/år 38 000 ton/år Spec. Anläggning för torkning och malning ingår ej Levererar nyckelfärdig produkt Anläggning för torkning och malning samt oljeförvaring ingår ej Underhållskostnader 4 % - 3 % Fysisk storlek 4 000 m2 20 000 m2 - Pris 200 000 000 SEK 350 000 000 SEK 300 000 000 SEK   9.1.1. Tork Nedan följer prisexempel på olika torkar, som måste kompletteras för de anläggningar där tork inte medföljer. Torkarna är anpassade efter kapaciteten på de olika anläggningarna. Opex-kostnaderna är beräknade i de teknoekonomiska kalkylerna baserat på värmeåtgång och effekt.  Tabell 8: Prisexempel på olika torkar  Bandtork Trumtork 



27  Leverantör Stela Trocknungstechnik TSI Kapacitet 1–60 ton förångat vatten/h 100 000 ton råmaterial Pris 3 000 000 – 20 000 000 SEK 6 000 000 – 7 000 000 SEK Värmeåtgång 0,9 MWh/ton förångat vatten 1,1 MWh/ton förångat vatten Elåtgång 10–25 kWh/ton förångat vatten 100 kW  Det finns en möjlighet att råmaterialet kan pressas på vatten innan de går in i torken. Drinor kan leverera en vals som kan ta ner fukthalten från ca 55 % till 38 % på ett kostnadseffektivt sätt. Inkluderat in- och utmattning, fiberseparering och rening av vatten till utsläppsvänlig nivå, CDP (inkluderat motorer, el och styrskåp, kabeldragning, fundament, styrsystemsprogramering osv.) Det vill säga en ”turn key” installation.  Tabell 9: Kostnad och kapacitet för Drinors valstork.   Vals Leverantör Drinor Kapacitet 20 ton/h Fukthalt  Från 55 % till 38 % Energiåtgång 100 kWh/h Pris 10 800 000 SEK  9.1.2. Kvarn Mafa i Ängelholm kan leverera en hammarkvarn med kapacitet på 20 ton/timme med en partikelstorlek på <6,0 mm för det malda materialet. Hammarkvarnen är av typ EUBL 1000D UNIT 350 - 450 kW ATEX. Kvarnen är konstruerad för kontinuerlig drift med låga driftskostnader, långa operationsintervall och med korta servicestopp. Kvarnanläggningen är helt dammfri. Följande är dock inte inkluderat i priset: elskåp medstyrning, montage, elektrisk installation, mekanisk installation, branddetektering samt arbete på installationsadressen. För detta antas en kostnad på 500 000 SEK.  Tabell 10: Kostnad och kapacitet för hammarkvarn.   Hammarkvarn EUBL 1000D Kapacitet 20 ton/h Effekt 350-450 kW Pris 4 300 000 SEK Övriga kostnader 500 000 SEK  9.2. Opex Kostnaderna beskrivna i kapitel 9.1 ovan är kopplade till Capex. Men driften av anläggningen (Opex) har även den största inverkan på slutresultatet.   9.2.1. Råvara Priset på råvara kan variera beroende på utbud och efterfrågan, därför är råvarukostnaden angivet i intervall för de tre råvarorna som skall användas i de teknoekonomiska kalkylerna.  Tabell 11: Pris för råvara Pris råvara  



28  Sågspån 200–220 kr/MWh Grot 200–220 kr/MWh Torv 155–180 kr/MWh  9.2.2. Logistik Även om råvarupriset har en stor betydelse för produktionskostnaden för pyrolysolja, spelar även logistiken kring slutprodukt en viktig roll. Nedan visas de priser som har används för de olika transportsätten för den färdiga pyrolysoljan. Tabell 12: Logistikkostnader Pris transportsätt   Malå – Skellefteåhamn 200 kr/ton 40 kr/MWh Malå - Gällivare 400 kr/ton 80 kr/MWh Karlsborg - Gällivare 300 kr/ton 60 kr/MWh Karlsborg - hamn 40 kr/ton 8 kr/MWh  9.2.3. Integration Genom att integrera den tänkta pyrolysanläggningen med befintlig infrastruktur hos kraftvärmeverk eller industri, finns potential till stora besparingar. Om pyrolysanläggningen placeras vid en anläggning som har överskott av lågvärdig ånga, kan den användas i torken. Priset på lågvärdig ånga ligger på ca 100 kr/MWh. Den högvärdiga ångan som produceras i pyrolysanläggningen kan användas i ett kraftvärmeverk för elproduktion eller som processånga. Internpriset för högvärdig ånga beror på om den säljs till ett kraftvärmeverk eller till ett massabruk. Tabell 13: Möjlig intäkt från högvärdig ånga  Pris högvärdig ånga [kr/MWh] Massabruk 200 Kraftvärmeverk 250  9.2.4. Lagring Eftersom pyrolysoljan är korrosiv och känslig för temperaturförändringar, samt kräver omrörning, kommer vissa anpassningar behöva göras för lagring av pyrolysoljan.  Om pyrolysoljan tillverkas av ren stamved (sågspån) kommer inte omrörning behövas. Uppskattad lagringskostnad är angiven i tabellen nedan: Tabell 14: Lagringskostnad för pyrolysolja. Den högre siffran är med omrörning medan den lägre är utan omrötning  Lagringskostnad per MWh Lagringskostnad 25-30 kr/MWh  



29  9.2.5. Personal Personalkostnaden varierar självklart på hur många man behöver anställa, samt vilka löner dessa personer skall ha. Antalet anställda är uppskattade av leverantörerna av pyrolysanläggningarna. Se mer i de teknoekonomiska kalkylerna.  9.3. Kalkyler för våra två scenarion Eftersom resultatet i kalkylerna kan variera kraftig har ett ”worst case” och ett ”best case” tagits fram. Verkligheten bör ligga någonstans där emellan. I båda scenarios har anläggning från BTG-BTL valts. Vilka övriga grundval som ligger bakom varje kalkyl, dvs val av tork, råvarumix, utfall av produkter m.m. visas i vardera kalkyl.  Capex-kostnaderna tas från bilaga 4.  9.3.1. Worst case Karlsborg Detta avsnitt behandlar kalkylen för Karlsborg, där ingångsvärdena är satta så dåligt som möjligt, för att ge ett värsta scenario. Här har alltså den högre investeringskostnaden från bilaga 4 valts, det högre råvarupriset, samt lagringskostnaderna. Vi har heller inte antagit att något bidrag har blivit beviljat. 



30  Tabell 15: Tabellen visar de siffror som är använda för att räkna ut ett ”worst case” scenario för Karlsborg.   Capex 384 374 375Underhållskostnad per år 8 000 000Kostnad kvarn 4 800 000 Elpris [kr/kWh] 0,55Kapacitet [ton/h] 20 Elkostnad kvarn [kr/år] 1 188 000Elförbrukning [MWh] 2 160 Underhållskostnad 192 000Underhåll [kr/år] 192 000Typ av tork BandtorkKostnad tork [kr] 20 000 000Värmeåtgång [MWh/ton förångat vatten] 0,9 Antal ton förångat vatten 39 200Elåtgång [kWh/ton förångat vatten] 20 Värmeåtgång [MWh] 35 280Elåtgång [kW] - Elåtgång [kWh] 784 000Maximal fukthalt 6% Kostnad el [kr] 431 200Råvara blöt [ton] 80 000Råvara [MWh] 184 000Initial fukthalt 55% Kostnad sågspån [kr] 11 814 000Sågspån Karlsborg [MWh] 25 700 Kostnad grot [kr] 28 666 000Sågspån Rolfs [MWh] 28 000 Kostnad råvara totalt [kr] 40 480 000Utfyllnad grot [MWh] 130 300Pris sågspån [kr/MWh] 220Pris grot [kr/MWh] 220Antal anställda 8Månadslön 32 000Semesterlön 42 240 Personalkostnad 4 272 706Arbetsgivaravgifter [kr/år] 123 870Försäkringar och löneskatt [kr/år] 15 978Lagringskostnader [kr/MWh] 30Karlsborg - hman [kr/MWh] 8Karlsborg - Malmberget [kr/MWh] 60Utbyte [mot torr råvara] 60%Kapacitet PO [ton/år] 23 520Värmevärde [MJ/kg] 16,0Kapacitet PO [MWh/år] 104 542Utbyte högvärdig ånga 28% Pris högvärdig ånga [kr/MWh] 200Högvärdig ånga [MWh] 51 520 Intäkt högvärdig ånga 10 304 000Worst Case KARLSBORG



31  Tabell 16: Tabellen visar resultatet av worst case scenariot för Karlsborg, samt fördelningen mellan kostnadsposterna.                      Resultatet visar att i ett värsta scenario skulle kostanden för att tillverka pyrolysolja ligga på ca 861 kr/MWh för Karlsborgsalternativet  Beviljat bidrag 117 000 000Låneränta 2,5%Avskrivningstid [år] 10Räntekostnader per år 9 609 359Amortering per år 26 737 438Underhåll anläggning 8 000 000Underhåll kvarn 192 000Totala underhållskostnader 8 192 000Råvarukostnad 40 480 000Elkostnad kvarn 1 188 000Elkostnad tork 431 200Total Elkostnad 1 619 200Personalkostnad 4 272 706Lagringskostnad 3 136 251Logistikkostnad till hamn 6 272 502CAPEX 384 374 375OPEX 100 319 455Intäkt högvärdig ånga 10 304 000Kostnad pyrolysolja [kr/MWh] 960Intäkter högvärdig ånga per MWh 99Resultat 861Worst Case KARLSBORG



32  9.3.2. Best case Karlsborg Detta avsnitt behandlar kalkylen för Karlsborg, där ingångsvärdena är satta så bra som möjligt, för att ge ett bästa scenario. Här har alltså den lägre investeringskostnaden valts, det lägre råvarupriset, samt lagringskostnaderna. Vi har antagit att ett bidrag på 117 000 000 kr har blivit beviljat. Tabell 17: Tabellen visar de siffror som är använda för att räkna ut ett ”best case” scenario för Karlsborg.    Capex 230 624 625Underhållskostnad per år 8 000 000Kostnad kvarn 4 800 000 Elpris [kr/kWh] 0,35Kapacitet [ton/h] 20 Elkostnad kvarn [kr/år] 756 000Elförbrukning [MWh] 2 160 Underhållskostnad 192 000Underhåll [kr/år] 192 000Typ av tork BandtorkKostnad tork [kr] 20 000 000Värmeåtgång [MWh/ton förångat vatten] 0,9 Antal ton förångat vatten 39 200Elåtgång [kWh/ton förångat vatten] 20 Värmeåtgång [MWh] 35 280Elåtgång [kW] - Elåtgång [kWh] 784 000Maximal fukthalt 6% Kostnad el [kr] 274 400Råvara blöt [ton] 80 000Råvara [MWh] 184 000Initial fukthalt 55% Kostnad sågspån [kr] 10 740 000Sågspån Karlsborg [MWh] 25 700 Kostnad grot [kr] 26 060 000Sågspån Rolfs [MWh] 28 000 Kostnad råvara totalt [kr] 36 800 000Utfyllnad grot [MWh] 130 300Pris sågspån [kr/MWh] 200Pris grot [kr/MWh] 200Antal anställda 8Månadslön 32 000Semesterlön 42 240 Personalkostnad 4 272 706Arbetsgivaravgifter [kr/år] 123 870Försäkringar och löneskatt [kr/år] 15 978Lagringskostnader [kr/MWh] 25Karlsborg - hamn [kr/MWh] 8Karlsborg - Malmberget [kr/MWh] 60Utbyte [mot torr råvara] 60%Kapacitet PO [ton/år] 23 520Värmevärde [MJ/kg] 16,0Kapacitet PO [MWh/år] 104 542Utbyte högvärdig ånga 28% Pris högvärdig ånga [kr/MWh] 200Högvärdig ånga [MWh] 51 520 Intäkt högvärdig ånga 10 304 000Best Case KARLSBORG



33  Tabell 18: Tabellen visar resultatet av Best case Karlsborg.    Resultatet visar att i ett bästa scenario skulle kostanden för att tillverka pyrolysolja ligga på ca 560 kr/MWh för Karlsborgsalternativet.   Beviljat bidrag 117 000 000Låneränta 1,6%Avskrivningstid [år] 10Räntekostnader per år 3 689 994Amortering per år 11 362 463Underhåll anläggning 8 000 000Underhåll kvarn 192 000Totala underhållskostnader 8 192 000Råvarukostnad 36 800 000Elkostnad kvarn 756 000Elkostnad tork 274 400Total Elkostnad 1 030 400Personalkostnad 4 272 706Lagringskostnad 2 613 542Logistikkostnad till hamn 836 334CAPEX 230 624 625OPEX 68 797 438Intäkt högvärdig ånga 10 304 000Kostnad pyrolysolja [kr/MWh] 658Intäkter högvärdig ånga per MWh 99Resultat 560Best Case KARLSBORG



34  9.3.3. Worst case Malå Detta avsnitt behandlar kalkylen för Malå, där ingångsvärdena är satta så dåligt som möjligt, för att ge ett värsta scenario. Här har alltså den högre investeringskostnaden valt, det högre råvarupriset samt lagringskostnaderna. VI har heller inte antagit att något bidrag har blivit beviljat.  Tabell 19: Tabellen visar de siffror som är använda för att räkna ut ett ”worst case” scenario för Malå.     Capex 384 374 375Underhållskostnad per år 8 000 000 Elpris [kr/kWh] 0,55Kapacitet kvarn [ton/h] 20 Elkostnad kvarn [kr/år] 1 188 000Elförbrukning [MWh] 2 160 Underhållskostnad 192 000Underhåll [kr/år] 192 000Typ av tork Bandtork Antal ton förångat vatten 39 200Värmeåtgång [MWh/ton förångat vatten] 0,9 Värmeåtgång [MWh] 35 280Elåtgång [kWh/ton förångat vatten] 20 Kostnad värme [kr/MWh] 100Elåtgång [kW] - Värmekostnad [kr] 3 528 000Maximal fukthalt 6% Elåtgång [kWh] 784 000Kostnad el [kr] 431 200Råvara blöt [ton] 80 000Råvara [MWh] 184 000Initial fukthalt 55% Kostnad sågspån [kr] 27 720 000Sågspån  [MWh] 126 000 Kostnad grot [kr] 12 760 000Utfyllnad grot [MWh] 58 000 Kostnad råvara totalt [kr] 40 480 000Pris sågspån [kr/MWh] 220Pris grot [kr/MWh] 220Antal anställda 8Månadslön 32 000Semesterlön 42 240 Personalkostnad 4 272 706Arbetsgivaravgifter [kr/år] 123 870Försäkringar och löneskatt [kr/år] 15 978Lagringskostnader [kr/MWh] 30Malå-Skellefteåhamn [kr/MWh] 40 Malå-Skellefteåhamn [kr/år] 4 444 800Malå - Malmberget [kr/MWh] 80 Malå - Malmberget [kr/år] 8 889 600Utbyte [mot torr råvara] 70%Kapacitet PO [ton/år] 25 000Värmevärde [MJ/kg] 16,0Kapacitet PO [MWh/år] 111 120Utbyte högvärdig ånga 28% Pris högvärdig ånga [kr/MWh] 250Högvärdig ånga [MWh] 51 520 Intäkt högvärdig ånga 12 880 000Worst Case MALÅ



35  Tabell 20: tabellen visar resultatet av worsk case scenariot för Malå.   Resultatet visar att i ett värsta scenario skulle kostanden för att tillverka pyrolysolja ligga på ca 949 kr/MWh.    Beviljat bidrag 0Låneränta 2,5%Avskrivningstid [år] 10Räntekostnader per år 9 609 359Amortering per år 38 437 438Underhåll anläggning 8 000 000Underhåll kvarn 192 000Totala underhållskostnader 8 192 000Råvarukostnad 40 480 000Elkostnad kvarn 1 188 000Elkostnad tork 431 200Kostnad värme 3 528 000Total Elkostnad 5 147 200Personalkostnad 4 272 706Lagringskostnad 3 333 600Logistikkostnad 8 889 600CAPEX 384 374 375OPEX 118 361 903Kostnad pyrolysolja [kr/MWh] 1 065Intäkter högvärdig ånga per MWh 116Resultat [kr/MWh] 949Worst Case MALÅ



36  9.3.4. Best Case Malå Detta avsnitt behandlar kalkylen för Malå, där ingångsvärdena är satta så bra som möjligt, för att ge ett bästa scenario. Här har alltså den lägre investeringskostnaden valt, det lägre råvarupriset samt lagringskostnaderna. VI har antagit att ett bidrag på 117 000 000 kr har blivit beviljat. Tabell 21: Tabellen visar de siffror som är använda för att räkna ut ett ”bes t case” scenario för Malå.    Capex 230 624 625Underhållskostnad per år 8 000 000Kapacitet kvarn [ton/h] 20 Elpris [kr/kWh] 0,35Elförbrukning [MWh] 2 160 Elkostnad kvarn [kr/år] 756 000Underhåll [kr/år] 192 000 Underhållskostnad 192 000Typ av tork Bandtork Antal ton förångat vatten 39 200Värmeåtgång [MWh/ton förångat vatten] 0,9 Värmeåtgång [MWh] 35 280Elåtgång [kWh/ton förångat vatten] 20 Kostnad värme [kr/MWh] 100Elåtgång [kW] - Värmekostnad [kr] 3 528 000Maximal fukthalt 6% Elåtgång [kWh] 784 000Kostnad el [kr] 274 400Råvara blöt [ton] 80 000Råvara [MWh] 184 000Initial fukthalt 55% Kostnad sågspån [kr] 25 200 000Sågspån  [MWh] 126 000 Kostnad grot [kr] 11 600 000Utfyllnad grot [MWh] 58 000 Kostnad råvara totalt [kr] 36 800 000Pris sågspån [kr/MWh] 200Pris grot [kr/MWh] 200Antal anställda 8Månadslön 32 000Semesterlön 42 240 Personalkostnad 4 272 706Arbetsgivaravgifter [kr/år] 123 870Försäkringar och löneskatt [kr/år] 15 978Lagringskostnader [kr/MWh] 25Malå-Skellefteåhamn [kr/MWh] 40 Malå-Skellefteåhamn [kr/år] 4 444 800Malå - Malmberget [kr/MWh] 80 Malå - Malmberget [kr/år] 8 889 600Utbyte [mot torr råvara] 70%Kapacitet PO [ton/år] 25 000Värmevärde [MJ/kg] 16,0Kapacitet PO [MWh/år] 111 120Utbyte högvärdig ånga 28% Pris högvärdig ånga [kr/MWh] 250Högvärdig ånga [MWh] 51 520 Intäkt högvärdig ånga 12 880 000Best Case MALÅ



37  Tabell 22: Tabellen visar resultatet av best case scenariot för Malå   Resultatet visar att i ett bästa scenario skulle kostanden för att tillverka pyrolysolja ligga på ca 569 kr/MWh.    Beviljat bidrag 117 000 000Låneränta 1,6%Avskrivningstid [år] 10Räntekostnader per år 3 689 994Amortering per år 11 362 463Underhåll anläggning 8 000 000Underhåll kvarn 192 000Totala underhållskostnader 8 192 000Råvarukostnad 36 800 000Elkostnad kvarn 756 000Elkostnad tork 274 400Kostnad värme 3 528 000Total Elkostnad 4 558 400Personalkostnad 4 272 706Lagringskostnad 2 778 000Logistikkostnad 4 444 800CAPEX 230 624 625OPEX 76 098 362Kostnad pyrolysolja [kr/MWh] 685Intäkter högvärdig ånga per MWh 116Resultat [kr/MWh] 569Best Case MALÅ



38  9.3.5. Torv  I dessa beräkningar har samma ingångsvärden använts som för best case Karlsborg, men råvaran är utbytt mot torv. Utbytet är då satt till 40% pyrolysolja.  Tabell 23: Tabellen visar de siffror för att räkna på torv som råvara   Capex 230 624 625Underhållskostnad per år 8 000 000Kostnad kvarn 4 800 000 Elpris [kr/kWh] 0,35Kapacitet [ton/h] 20 Elkostnad kvarn [kr/år] 756 000Elförbrukning [MWh] 2 160 Underhållskostnad 192 000Underhåll [kr/år] 192 000Typ av tork BandtorkKostnad tork [kr] 20 000 000Värmeåtgång [MWh/ton förångat vatten] 0,9 Antal ton förångat vatten 39 200Elåtgång [kWh/ton förångat vatten] 20 Värmeåtgång [MWh] 35 280Elåtgång [kW] - Elåtgång [kWh] 784 000Maximal fukthalt 6% Kostnad el [kr] 274 400Råvara blöt [ton] 80 000Råvara [MWh] 184 000 Kostnad grot [kr] 28 520 000Initial fukthalt 55%Pris torv [kr/MWh] 155Antal anställda 8Månadslön 32 000Semesterlön 42 240 Personalkostnad 4 272 706Arbetsgivaravgifter [kr/år] 123 870Försäkringar och löneskatt [kr/år] 15 978Lagringskostnader [kr/MWh] 25Karlsborg - hamn [kr/MWh] 8Karlsborg - Malmberget [kr/MWh] 60Utbyte [mot torr råvara] 40%Kapacitet PO [ton/år] 15 680Värmevärde [MJ/kg] 16,0Kapacitet PO [MWh/år] 69 694Utbyte högvärdig ånga 28% Pris högvärdig ånga [kr/MWh] 200Högvärdig ånga [MWh] 51 520 Intäkt högvärdig ånga 10 304 000Torv KARLSBORG



39  Tabell 24: Tabellen visar resultatet för torv som råvara i pyrolysoljeframställningen.    Resultatet visar att i ett bästa scenario skulle kostanden för att tillverka pyrolysolja från torv ligga på ca 704 kr/MWh.    Beviljat bidrag 117 000 000Låneränta 1,6%Avskrivningstid [år] 10Räntekostnader per år 3 689 994Amortering per år 11 362 463Underhåll anläggning 8 000 000Underhåll kvarn 192 000Totala underhållskostnader 8 192 000Råvarukostnad 28 520 000Elkostnad kvarn 756 000Elkostnad tork 274 400Total Elkostnad 1 030 400Personalkostnad 4 272 706Lagringskostnad 1 742 362Logistikkostnad till hamn 557 556CAPEX 230 624 625OPEX 59 367 479Intäkt högvärdig ånga 10 304 000Kostnad pyrolysolja [kr/MWh] 852Intäkter högvärdig ånga per MWh 148Resultat 704Torv KARLSBORG



40  10. Slutsats och diskussion Det är tekniskt och ekonomisk möjligt att bygga pyrolysanläggningar vid våra två scenarios; Karlsborg och Malå.  Resultatet från de teknoekonomiska kalkylerna visar att man teoretisk sett kan producera pyrolysolja till en kostnad på mellan 560 kr/MWh och 949 kr/MWh. Förutsatt att råvaran är sågspån eller grot. Är råmaterialet istället torv, kommer tillverkningskostnaden istället ligga på över 704 kr/MWh.  Tabell 25: Tabellen visar resultatet av de teknoekonomiska kalkylerna. Grunddata för de olika uträkningarna finns i kapitel 9.    Tillverkningskostnad Best case [kr/MWh] Worst case [kr/MWh] Karlsborg 560 861 Malå 569 949 Torv 704   Fördelningen av kostnadsposterna visar att den största andelen består av råvara och den näst största är avbetalning av lånen.  Dock finns det flera osäkerhetsfaktorer i kalkylen. Räntekostnaden är till exempel hög eftersom detta anses vara ett riskprojekt. Dessutom är kalkylerna känslig för förändringar. Råvarupriset och utbytet får ej ändras för mycket innan kalkylen inte längre går ihop. Utöver de finansiella osäkerheterna finns även tekniska frågetecken. Till exempel hur mycket grot som kan blandas med sågspånet, innan oljan blir fasseparerad. Samt hur detta påverkar utbytet.  I Tabell 26 visas priset för eldningsolja med och utan skatt. Idag behöver en industri som använder en kemisk process inte betala energi- och koldioxidskatt för eldningsoljan. Men om detta ändras i framtiden ökas lönsamheten på pyrolysolja avsevärt eftersom priset på fossil eldningsolja då går upp.    Figur 18: Kostnadsfördelning för grot produktion 



41   Tabell 26: Priset för eldningsolja från mars 2018 med och utan skatt.      Värmevärde  [MJ/kg] Densitet Inklusive skatt Exklusive skatt      [kg/m3] SEK/m3 SEK/MWh SEK/m3 SEK/MWh 
EO1 MINIMA 43,1 815 9125 935 4964 509 

E01-10 MAX 0,05% 

SVAVEL 
43,1 815 8510 872 4349 446 

E32 MAX 0,05 % SVAVEL 43,1 828 8752 883 4591 463 
ULTRA LS 42,5 880 8663 834 4502 433 

ELDNINGSOLJA 4 0,4% S 41,6 925 8127 760 3858 361 
ELDNINGSOLJA 4 0,3% S     8222   3980    Om pyrolysoljan istället skall användas för förädling till drivmedel ställs andra krav. Pyrolysoljan skall då ha en syrehalt mellan 10 - 15% och den skall i princip vara helt askfri. Då kan man räkna med ett pris på mellan 5000 och 6000 kr/ton. Detta motsvarar 1000 - 1440 kr/MWh, beroende på värmevärdet. Men för att uppnå en så låg syrehalt krävs en viss vätebehandling eller krackning, som ökar tillverkningskostnaden. Slutsatsen är att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att bygga en pyrolysoljeanläggning i regionen, förutsatt att alla parametrar ligger så nära ”best case” som möjligt.  



42  11. Bra att veta För att bygga en pyrolysanläggning krävs vissa tillstånd utifrån det befintliga miljötillståndet i enlighet med 11§ punkt 1 miljöprövningsförordningen (2013:251).  Samt skall följande lagar följas: 
• Miljöfarligt avfall, miljöbalken 9 kap 
• Vattenverksamhet, miljöbalken 11 kap 
• Samråd med Länsstyrelse, kommun, övriga myndigheter, organisationer och allmänheten, miljöbalken 6 kap Utöver tillstånd för att bygga en pyrolysanläggning krävs även tillstånd att hantera brandfarliga vätskor. Pyrolysolja har en flampunkt under 100 ⁰C vilket leder till att följande lagar och förordningar måste följas: 
• SÄIFS 1990:2 om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel 
• SÄIFS 2000:2 om hantering av brandfarliga vätskor 
• MSBFS 2014:5 om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor Om en ny verksamhet både behöver tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och bygglov enligt plan- och bygglagen, samt om ansvaret för dessa prövningar ligger på skilda nämnder inom kommunen så är det nödvändigt att dessa samråder under prövningsprocessen. Samråd med länsstyrelse eller MSB kan behövas vid prövning av verksamheter som samtidigt behöver tillstånd enligt miljöbalken respektive vid prövning av tekniskt komplicerade verksamheter.  För att säkerställa att lagar och förordningar följs krävs kunnande inom det området. Om kompetensen inte redan finns i företaget måste den köpas in som konsult. Detta kan ta mycket tid och kosta pengar Vid båda scenariona undersöks möjligheten att den tillverkade oljan ska förbrännas för att tillverka energi och värme. Detta är tänkt att göra på en befintlig anläggning. I detta fall LKAB:s kulsinterverk i Malmberget. För att detta ska vara möjligt krävs vissa anpassningar vid värmeverket för att förbränna oljan.  
• Lagringstank som behöver epoxymålas för att göras resistent mot bioangrepp eller bytas ut mot en rostfri tank, 
• Befintliga pumpar behöver bytas på grund av otillräcklig smörjning med bioolja, 
• Filterarean behöver ökas (upp mot 100 ggr) för att hantera biooljors ojämnare kvalitet 
• Hela bränslesystemet som kommer i kontakt med biooljan behöver vara i rostfritt material och packningar bör bytas till nitrilgummi eller teflon, samt 
• Brännaren behöver anpassas till biooljans (oftast) lägre värmevärde (Wennebro J, 2017).   



43  12. Frågetecken och vidare forskning Eftersom detta är en förstudie är osäkerheten i kalkylerna stora. Den uppskattade felmarginalen är 25 %. Detta beror dels på att vi inte har en exakt placering av den tilltänkta fabriken och dels på att vissa parametrar är osäkra.  Det finns till exempel studier där man jämfört pyrolysolja som är tillverkad på stamved (sågspån), grot och torv, men inga studier har hittats på en kombination av sågspån och grot eller blandning sågspån och bark, eller övriga kombinationer.  Vidare studier bör göras på detta, eftersom de två scenarierna båda bedöms ha en blandning mellan sågspån och grot. Det är oklart vilka kvaliteter man får ut, samt utbytet. Högsta andelen grot i sågspånet, för att undvika fasseparation, bör undersökas.  Det bör även undersökas hur uppdelning av grotens beståndsdelar (bark, stamved och löv/barr) kan göras i stor skala, för att bara använda veden i pyrolysoljeanläggningen. Samt undersöka kostanden för detta.  Det pågår mycket forskning på hur pyrolysoljan kan uppgraderas till olika drivmedel. Se bilaga 1. Detta gör man bland annat genom att, på olika sätt, plocka bort syret.  Det finns dock intressanta syreinnehållande funktionella grupper i pyrolysolja, som skulle kunna användas i mer högvärdiga tillämpningar. Rent teoretiskt skulle man till exempel kunna tillverka epoxy från pyrolysolja. Då skulle fenoler blandas med aceton för att bilda bisfenol A. Blandar man andra ketoner och fenoler kan man få andra typer av epoxy. Detta är extra intressant, om man kan tillverka en epoxy som klarar temperaturer över 200 ⁰C. Andra föreslagna tillämpningar är tillverkning av fenolplaster eller att konvertera sockret till glukos, för vidare uppgradering via fermentering. Byggstenarna till fenolerna kan man utöver i pyrolysolja även hitta i andra typer av biolignin, som till exempel i svartlut, där det finns olika tekniker att frigöra ligninet (Lignoboost, SunCarbons). Men det är viktigt att ha i beaktande, att lignin som är framtaget från olika processer ser olika ut. De olika monomererna är bundna på olika sätt, vilket ger ligninet olika egenskaper. Det pyrolysoljebaserade ligninets egenskaper vid expoxytillverkning bör därför jämföras med andra lignintyper.  För att separera ämnesgrupperna i pyrolysoljan kan man använda sig av lösningsmedel, fraktionerad kondensering samt olika katalysatorer. Men vidareutveckling av detta och mer forskning krävs för att tillämpa dessa metoder i kommersiell skala.  Vid preliminära diskussioner med BOBIC:s medlemmar har intresse visats för att fortsätta med de teknoekonomiska studierna för att få ned osäkerhetsfaktorerna samt att undersöka hur stor påverkan grotandelen har på slutprodukten. Det framkom även intresse för att göra en djupare marknadsundersökning på drivmedelssidan. Detta skulle kunna utföras genom att prata med fler raffinaderier än Preem. Samt att skriva en kravlista på pyrolysoljan till raffinaderierna när det gäller askhalt, syrehalt., värmevärde o.s.v.  
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Bilaga 1 1  Produktion Denna bilaga behandlar tekniken kring pyrolysoljeproduktion. Här kommer de olika teknikerna beskrivas utifrån för- och nackdelar, med framförallt, vilken teknik som har nått en så hög mognadsgrad att den är kommersiellt möjlig att använda. Stor vikt kommer läggas vid de tekniker som finns tillgängliga på marknaden och kan producera pyrolysolja på ett kostnadseffektivt sätt. Hänsyn kommer även tas till hur råmaterialet skall behandlas, till exempel hur det skall torkas och finfördelas.  Studie kring teknik för pyrolysoljeproduktion För att producera pyrolysolja måste råvaran först gå igenom ett flertal logistik- och behandlingssteg. Först ska råvaran transporteras till och förvaras vid pyrolysanläggningen. Sen skall den förbehandlas genom torkning och finfördelning. Efter det förs råvaran in i reaktorn där den pyrolyseras. Först separeras de gasformiga komponenterna (ånga och gas) och den fasta restprodukten, koksen och sedan kyls gasen och bildar pyrolysolja samt icke-kondenserbar gas. Pyrolysolja transporteras till lagring och gasen eldas upp. Dessa steg är beskrivna var för sig nedan.   Figur 19: Principskiss av en pyrolysanläggning. Bilden kommer från BTG-BTLs hemsida (www.btg-btl.com). Mottagning och lagring av biomassa  



2  Biomassan levereras till anläggningen där den tas emot. Hur avancerade systemen för mottagning och lagring av biomassa är beror på storleken och kapaciteten på systemet samt vilken biomassa man använder sig av. Om anläggningen är integrerad med ett massa-/pappersbruk eller med ett sågverk så påverkar det även mottagningen av biomassa. Oftast har befintliga anläggningar en infrastruktur och en organisation för mottagning av biomassa, vilken kan användas även för pyrolysanläggningen. Beroende på hur leveranserna sker, det vill säga med tåg, lastbil eller sjöfart kommer mottagningen ske på olika sätt. För att undvika kontaminering bör upplägget för biomassan vara placerad på en asfalterad yta, alternativt betong.  Förbehandling - torkning & finfördelning  Innan biomassan kan pyrolyseras i reaktorn måste den förbehandlas, dvs torkas och finfördelas, enligt kraven för processen. Dessa krav är anpassade utifrån vilket utbyte och produktkvalitet (med avseende på vattenhalt) som önskas (Jahirul, m.fl., 2012). En avvägning måste ofta ske mellan det ökade energibehov och driftskostnader förbehandlingsstegen ger upphov till, och hur dessa steg påverkar reaktioner, utbyten och produktkvalitet (Ringer, Putsche och Scahill, 2006). De vanligaste typerna av torkar är bandtork och trumtork. Men det finns även teknik som torkar biomassan med hjälp av en vals (Drinor).  Bandtork I en bandtork torkas biomassan genom att den fördelas jämnt på ett transportband som transporterar biomassan genom ett uppvärmt luftflöde som ventileras genom biomassan och bandet.  (Benjaminsson G, 2013).   Figur 20: Principskiss över bandtork för torkning av biomassa (Benjaminsson G, 2013).  Trumtork I roterande trumtorkar passerar biomassan en roterande cylinder i vilken sidorna är täckta med skoveljärn som transporterar biomassan från botten av cylindern mot toppen genom cylinderns 



3  roterande rörelse. Biomassan faller sedan genom den varma gasen ner mot botten av cylindern där momentet upprepas. På så sätt torkas biomassan. Genom cylinderns lutning flyttas biomassan framåt i takt med att dess roterande rörelse fortlöper.  En trumtork kan torka flis från 50% fukthalt ned till <3% fukthalt.   Valstork Drinor har utvecklat en tork Continuous Dewatering Press (CDP) där råmaterialet körs genom en vals och vattnet pressas ut. Fukthalten kan då minska från ca 55% till 38% på ett kostnadseffektivt sätt.   Finfördelning 



4  En kvarn används för att finfördela biomassan till mindre partiklar. Kvarnen kan mala biomassan både före och efter torkning. Om man mal biomassan före torkning går det åt 20% mer ström jämfört med malning efter torkning. Dock minskar energibehovet för torkning om man maler innan man torkar. Malning av biomassa efter torken använder mindre energi och fungerar även som tork där den sista delen av vattnet avgår i malningen, allt som allt en torkning från ca 10% fukthalt till cirka 6 - 8% fukthalt. Dock ger malning efter torkning viss risk för brand i torken, varmed extra säkerhetssystem behövs (Benjaminsson G, 2013).  Reaktor Reaktorn är den centrala delen i pyrolysprocessen, och under årtionden har en mängd reaktorer för snabb pyrolys utvecklats och testats (Bridgwater, 2012).  De vanligaste är fluidiserande bädd, cirkulerande fluidiserande bädd och roterande kon, vilka beskrivs nedan. Bubblande fluidiserade bädd  Den bubblande fluidiserade bädden fungerar genom att torr och finfördelad biomassa kontinuerligt tillförs reaktorn där den möter sand som fluidiseras av den inerta, upphettade gasen som flödar upp från botten. Biomassapartiklarna värms upp av den heta gasen och sandkornen. Koksen, och gaserna lämnar reaktorn via dess topp, medan sanden stannar kvar i reaktorn (Pecha B, 2015) (Ringer M, 2006). Den bubblande fluidiserade bädden är en enkel konstruktion med god temperaturkontroll och effektiv värmeöverföring (Bridgewater, 2012). Utbytet kan bli upp mot 70-75wt% vid en partikelstorlek på 2 - 3 mm. All koks används i processen.  



5  Cirkulerande fluidiserade bädd  Den cirkulerande fluidiserade bädden har många likheter med en bubblande fluidiserande bädd men det finns vissa skillnader. Här recirkuleras sanden genom systemet för att värmas upp i en brännare. Sanden följer således med produkterna ut från reaktorns topp, där den tillsammans med kokspartiklarna separeras från gaserna. Kokspartiklarna och sanden förs till en ny reaktor där koksen förbränns och sanden värms upp. Därefter återförs den uppvärmda sanden till reaktorn (Bridgewater, 2012).  Roterande kon  I en roterande kon-reaktor används centrifugalkraften tillsammans med en varm vägg och sand för att pyrolysera biomassan. Sand och koks faller ner i en fluidiserande bädd som omger den roterande konen, varav de lyfts till en separat fluidiserande bäddförbrännare där koksen förbränns och värmer upp sanden som återförs till den roterade konen. Denna reaktor är bättre lämpad för högre 



6  genomströmningar än vad en icke cirkulerande fluid bädd är (Bridgewater, 2012). Dock är konstruktionen mer komplicerad, utbytet är cirka 60-70wt%. All koks förbränns internt.  Ablative  I de ovan beskrivna reaktortyperna är reaktionshastigheten begränsad av värmeöverföringen genom biomassapartiklarna, vilket medför att mycket små partiklar är nödvändiga. I en ablativ reaktor överförs värmen från den varma reaktorväggen till biomassan genom att biomassan förflyttas över väggen med tryck. Den ”smälta” biomassan ger pyrolysånga som samlas in på samma sätt som i övriga processer. I denna reaktor kan större partiklar av biomassa användas. Processen är begränsad av värmeöverföringen till reaktorväggen. Koksen kan plockas ut ur processen för annan användning (Bridgewater, 2012). Denna teknik är ej testad i kommersiell skala. RISE ETC har utvecklat en pyrolyspilot som är baserad på en ablativ reaktor. Reaktorn är utformad som en cyklon med externt uppvärmda väggar. Inert gas används för att transportera biomassan runt längs cyklonens väggar där både pyrolysen och separationen av produkterna sker. De gasformiga produkterna lämnar reaktorn genom toppen och koksen samplas upp i ett kärl under reaktorn. Fördelen med denna teknik är att den är enkel jämfört med fluidiserande bädd, samt att man använda koksen externt.  Skruv/Auger Denna reaktortyp bygger på en skruvanordning med en eller flera skruvar som driver biomassan framåt genom en tubformad reaktor. Uppvärmningen av reaktorn och biomassan kan ske genom ett externt skal och/eller genom interna värmeöverföringsmedier så som sand, kulor av stål eller keramik (Bridgewater, 2012). Uppehållstiderna i denna reaktor är längre än i de andra reaktorerna vilket leder till lägre oljeutbyte. Är biomassan heterogen och svår att hantera kan en skruvreaktor vara att fördra eftersom skruven lätt transporterar olika typer av biomassa.  Separation av fasta partiklar från gasprodukterna Separation av koks från gasfasen sker vanligtvis med cykloner. En sådan har dock sina begränsningar på grund av att små partiklar inte separeras ut i cyklonen, utan följer med gasen och hamnar således i den flytande fasen, pyrolysoljan. Detta försämrar kvaliteten på oljan, bland annat genom att göra den instabil (Bridgwater, 2012; Jahirul, m.fl., 2012).  



7  För att åtgärda att partiklar hamnar i pyrolysoljan kan så kallade hetgasfilter användas, vilket är ett varmt metallfilter som fångar upp små partiklar innan kondenseringen (Baldwin & Feik, 2013). Kondensering För att erhålla ett högt utbyte av pyrolysolja är det viktigt att ånguppehållstiden är kort och att gasen kyls/kondenseras snabbt. Detta steg kan ske genom olika metoder, men vanligtvis genom kylning med den redan kondenserade pyrolysoljan. Vid bland annat RISE ETC har man testat att kyla i flera olika steg för att erhålla två eller fler fraktioner av olja med olika egenskaper.  En del av pyrolysoljan finns i gasen i form av aerosoler (små vätskedroppar som är finfördelade i en gas). Dessa kan vara svåra att samla upp i kylsteget och kan behöva ett separat uppsamlingsenhet i form av centrifugalseparator eller elektrostatiskt filter (Bridgwater, 2012; Ringer, Putsche och Scahill, 2006).  Uppgradering och möjliga användningsområden för pyrolysolja Pyrolysolja i sin grundform har ett antal ofördelaktiga egenskaper så som; lågt pH, ej blandbar med fossil olja, lågt värmevärde och polymeriseringstendenser vid värmning. Om man ska använda pyrolysoljan i mer avancerade applikationer, som utvinning av kemikalier och drivmedelsproduktion är uppgradering av pyrolysoljan nödvändigt. Uppgradering genom att sänka syrehaltenkan kan förbättra pyrolysoljans egenskaper signifikant med avseende på stabilitet. Ett antal uppgraderingstekniker har utvecklats under åren t.ex.:  
• Katalytisk krackning  
• Katalytisk vätebehandling  
• Katalytiskt vätekrackning  
• Superkritisk fluidiserande behandling,  
• Tillsatts av lösningsmedel 
• Emulsifiering  
• Ångreformering (Czernik S B. A., 2004) (Bridgwater, 1999) (Oasmaa A C. S., 1999) (Xiu & Shahbazi, 2012). De vanligaste teknikerna för uppgradering som kommit längst I utvecklingen är katalytisk vätebehandling och katalytisk krackning (Lappas A.A, 2009). Därför kommer endast de teknikerna beskrivas närmare.  Katalytisk krackning Katalytisk krackning kan utföras både integrerat i pyrolysprocessen (in-situ) eller i en separat reaktor (ex-situ), alternativt genom uppgradering av den producerade oljan. I dagsläget är de vanligaste katalysatorerna i katalytisk krackning zeoliter och mer specifikt HZSM-5. Zeoliter minskar syreinnehållet i pyrolysångorna genom kracknings- och dehydreringsreaktioner, samt bildar aromatiska och oligomeriska kolväten. Syret avgår i form av vatten, kolmonoxid och koldioxid. Efter kylning bildar pyrolysångorna en fasseparerad pyrolysolja, en oljefas och en vattenlöslig fas. Det är högre kvalitet på oljefasen jämfört med termisk pyrolys, men pyrolysoljeutbytet blir betydligt lägre (ca 14 - 23 wt%) (Mortensen, Grunwaldt, Jensen, Knudsen, & Jensen, 2011). Det bildas även mycket koks på katalysatorerna (Czernik S, 2004). Denna teknik är på forskningsnivå. Tekniken är inte riktigt redo än utan måste utvecklas mer innan ett kommersialiseringssteg kan tas. 



8  Katalytisk vätebehandling Vid katalytisk vätebehandling tillåts pyrolysångorna reagera med vätgas tillsammans med katalysatorer under höga tryck, upp till 20 MPa och temperaturer kring 400 °C (Elliot DC, 1983). I vätebehandlingen hydreras föreningarna i pyrolysångorna och bildar kolväten och vatten.  Jämfört med katalytisk krackning resulterar katalytisk vätebehandling i ett högre oljeutbyte med lägre andel koks, men kräver högt tryck samt tillgång på väte. Väte är dyrt vilket leder till att hela processen blir dyr. Det blir kostsamt att helt eliminera syrehalten i pyrolysångorna varför det är mer ekonomiskt att utföra en mild vätebehandling som resulterar i ett kvarvarande syreinnehåll på ca 10 wt%.   Utvinning av kemikalier Den kemiska sammansättningen för pyrolysolja tillverkad från biomassa innehållande lignocellulosa är en komplex blandning av ett hundratal olika föreningar i olika storlekar. Detta medför att det är svårt att identifiera alla olika föreningarna i sammansättningen (Zhang, Chang, Wang, & Xu, 2007). Det är därför enklare att studera de olika funktionella grupperna som föreningarna tillhör. De funktionella grupperna i pyrolysolja är aromatiska kolväten, alifatiska kolväten, fenolföreningar, furaner, syror, estrar, alkoholer, etrar, ketoner, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), socker och föreningar innehållande kväve (Stefanidis et al., 2014). Vid pyrolys bryts cellulosa och hemicellulosa ner i temperaturintervallet 250–450 °C (H. Yang, Yan, Chen, Lee, & Zheng, 2007). Det som händer då är att glykosidbindningarna i cellulosan och hemicellulosan snabbt bryts, vilket leder till att nya reaktiva polymerkedjor formas till olika ostabila intermediärer och funktionella grupper (Van de Velden, Baeyens, Brems, Janssens, & Dewil, 2010). Dessa intermediära föreningar genomgår sedan olika typer av reaktioner som dehydrering, nedbrytning, oxidation och sekundära reaktioner som sedan i sin tur leder till bildningen av aldehyder, ketoner och furaner mm. (Collard & Blin, 2014). I pyrolysolja från träpellets består den största delen av fenolföreningar, som troligast kommer från nedbrytningen av lignin. Lignin är fenolpolymerer uppbyggda av tre enheter av fenolpropaner; guaiacol (G), p-hydroxifenyl (H) och syringyl (S). Nedbrytningen av lignin sker inom temperaturintervallet 200–450 °C. Fenylföreningarna som bildas i pyrolysolja kan delas in till fenyletrar och alkylerade fenoler (Wang et al., 2009). Biomass Technology Group, BTG, i nederländerna arbetar aktivt med att utforska och utveckla nya produkter och användningsområden men pyrolysolja som råvaran. Vid BTG pratar man om innehållet i  pyrolysoljan som tre grupper; pyrolytiskt lignin, pyrolytiskt socker och en vattenfas innehållande en mängd mindre organiska föreningar. Vid BTG’s pilotanläggning produceras pyrolysolja med andelen 20-30 vikt% pyrolytiskt lignin och en vattenhalt på 10-11 vikt%. De pyrolytsika ligninet är en hög viskös olja som man i ett flertal studier visat att det är en potentiell ersättare för fossilt fenol i fenol- och formaldehydhartser. Dessa typer av hartser används idag i träprodukter som spånskivor, plywood mm. Man har visat att 75 vikt% av fenolerna i fenol- och formaldehydhartserna kan ersättas med pyrolytiskt lignin och ändå uppfylla kraven för dessa. Även andra har studerat potentialen för att ersätta delar av det fossila fenolet i fenol- och formaldehydhartserna med pyrolytiskt lignin och kommit fram till liknade resultat (Kim, 2015). Pyrolytsikt lignin kan även användas som ersättning för fossila bitumen i till exempel asfalt, samt även i produktionen av gröna fenolmonoderivat som i sin tur kan användas som potentiell råvara för tillverkningen av en mängd olika beläggningar, kompositer och konserveringsmedel.  



9  Fenoler kan med hjälp av aceton bilda Bisfenol-A, som är en vanlig byggsten vid epoxitillverkning. Vanligast idag är att fossila oljor används som råvara för tillverkningen av Bisfenol-A.  Ett annat intressant användningsområde, där man använder hela pyrolysoljan, är som råvara för produktion av så kallad grön kimrök (Green Carbon Black). Kimrök produceras i vanliga fall idag från tunga fossila petroleumoljor. Inledande forskning inom detta område har genomförts på RISE ETC i Piteå där man lyckats framställa kimrök i en falltubsreaktor med pyrolysolja från stamved som råvara. Enligt International Carbon Black Association, är kimrök en av top-50 industriella kemikalierna som tillverkas. 2012 var den globala produktionen 11 miljoner ton. 90 % av kimröken används som förstärkning i däck och andra gummiprodukter. Resten återfinns i ett hundratal olika produkter så som; pigment i skrivarfärger, plaster, beläggningar och även i en mängd olika elektronikdelar (Toth, Vikström, Molinder, & Wiinikka, 2018).  Lagring av pyrolysolja För att kunna förvara pyrolysolja måste man ta hänsyn till vissa egenskaper hos pyrolysoljan: 
• Pyrolysoljan är korrosiv med lågt pH-värde. Pyrolysoljan agerar korrosivt mot material som kolstål och aluminium. Packningar och förseglingar påverkas av korrosivitet (Benjaminsson G, 2013).    
• Pyrolysoljan bör värmas till 30 - 40˚C för att lätt kunna cirkuleras i systemet. Det är även viktigt att ombesörja kraftig kontinuerlig omrörning i lagertanken om pyrolysoljan är tillverkad av råvara med lägre kvalitet, till exempel grot. (Bjäreborn Emil, 2015).  
• Vid uppvärmning av pyrolysoljan ökar viskositeten ytterligare på grund av polymerisering. De stora molekylerna som bildas vid polymeriseringen sjunker till botten och bildar en bottenfas, dessutom bildas även vatten vid flertalet polymeriseringsreaktioner. Oljan bör därför inte värmas över 50˚C. 
• Pyrolysoljan har låg flampunkt (45 - 100 ⁰C) (Bjäreborn Emil, 2015). På grund av de beskrivna egenskaperna hos pyrolysoljan bör den inte lagras längre än 1 år. Det är även viktigt att förvaringstankarna är av syrafast rostfritt stål eller att de expoxymålas. Tätningar kan vara av koppar, men om de sitter fast med andra metaller finns risk för elektrokemisk korrosion. De flesta plaster så som PTFE, PP, PE, HDPE och polyester klarar pyrolysoljan mycket bra. (Bjäreborn Emil, 2015).  Om man väljer en process där koksen inte används, måste även den förvaras innan den säljs. Koksen som bildas i processen är reaktivt och väldigt lättantändligt och måste därför oxideras för att den skall inaktiveras om den ska avskiljas (Benjaminsson G, 2013).    
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Bilaga 2 1  Råmaterial Kartläggning av bruttovolymer på industrins sidoströmmar Denna bilaga avhandlar vilka sidoströmmar av skogliga material som finns och bruttovolymerna av dessa, dvs. hur mycket biprodukter som finns tillgängligt i den skogliga värdekedjan i Norrbottens län, samt de fyra nordligaste kommunerna i Västerbottens län (dvs. Skellefteå, Malå, Sorsele och Norsjö kommun). En sammanfattning av resultaten från denna bilaga har använts i kapitel 5.  Enligt datainsamlingen från lokala aktörer inom sågverksindustrin i regionen har vi fått följande data: Tabell 27. Flöden av volymer till och från sågverken i regionen  Inflöde Mängd Enhet Sorterat sågtimmer 1 998 618 m3fub  Utflöde Mängd Enhet Användningsområde Bark 123 552 ton Förbränns i biopanna Städbark 3 053 ton  Rå flis 604 980 m3f Går till massabruk Rå sågspån 285 111 ton Förbränns i biopanna Torrt avkap/flis/sågspån 37 290 ton Förbränns i biopanna, går till biobränsle Torrt sågspån/kutterspån 6 918 ton Går till biobränsle  Utifrån tabellen ovan kan man utläsa att ca 285 000 ton sågspån går till förbränning varje år. Detta är en mängd sågspån som ren teoretiskt kan ersättas med grot, men verkligheten är mer komplicerad än så. Data som är redovisad ovan är en sammanställning av alla sågverk i regionen. Dessa sågverk är spridda geografiskt, vilket medför att det är långa transportsträckor mellan vissa av sågverken. Nedan följer en djupare beskrivning av flödena för biprodukter hos den skogliga industriella värdekedjan.   Figur 21: Principskiss av flödena på ett sågverk (Piteå Science Park) Vid skogsavverkning idag kommer det ut två produkter, sågtimmer och massaved. Sågtimmer är grövre och har högre kvalitetskrav än vad massaved har. Sågtimret transporteras till sågverk där, 



2  enkelt beskrivet, sågtimmer förs in och ut som huvudprodukt kommer plankor och brädor. Förutom slutprodukten faller det även ut restprodukter; bark, råflis, sågspån och torrflis, se Figur 21. Förutom sågverk kan det finnas olika typer av sågverksnära förädling i form av hyvlerier eller ämnesfabriker. Där går det in torkade trävaror och kommer ut förädlade, med torrt spån och flis som sidoströmmar.   Figur 22: principskiss över materialflödena i en pelletsfabrik Stora delar av sågspånet och torrflisen transporteras till anläggningar för pelletsproduktion, se Figur 22. Tabell 28 visar pelletstillverkarna i regionen. 1 ton pellets motsvarar 5 MWh, vilket i sin tur motsvarar ca 2,2 ton rå sågspån. Det går alltså åt 2,2 ton sågspån för att tillverka 1 ton pellets. Detta kan även ses i bifogad karta ”Pellets i Sverige 2017”.  Tabell 28: Antal ton pellets som tillverkas i regionen Pelletsfabrik Kapacitet (1000 ton) Mål 2017 (1000 ton) Skellefteå Kraft, Hedensbyn 130 40 Bioenergi i Luleå 95 95 Stenvalls Trä, Sikfors 60 45 Pajala Bioenergi 16 10 Baseco golv, Sorsele 1,4 1,4  Råflisen går till massabruk och barken förbränns oftast i interna eller externa värmeverk.   Regionen har flera stora värmeverk och kraftvärmeverk. I värmeverk produceras värme för internt behov och/eller fjärrvärme. I kraftvärmeverk produceras kombination av el, processånga och/eller fjärrvärme. Bifogad karta ”Biovärme 2017” visar de största fjärrvärmenäten i regionen. Samma siffror visas i tabellen nedan.  Tabell 29: de största fjärrvärmenäten i regionen Företag Kommun GWh Boden energi Boden 295 Skellefteå kraft Skellefteå 264 Tekniska verken i Kiruna Kiruna 178 Gällivare Energi Gällivare 157 



3  Vasa värme Kalix 92 Skellefteå kraft Lycksele 92 Älvsbyn energi Älvsbyn 88 Vattenfall värme Haparanda 65 Skellefteå kraft Malå 63 Solör bioenergi Vilhelmina 52 Jokkmokks värmeverk Jokkmokk 46 Arvidsjaur energi Arvidsjaur 45 Skellefteå kraft Storuman 42 Pajala Värmeverk Pajala 31 Överkalix Fjärrvärme Överkalix 30 Vattenfall värme Övertorneå 28 Luleå Energi Råneå 28 Solör bioenergi Dorotea 22 Arjeplogs kommun Arjeplog 19 Skellefteå kraft Burträsk 18 Luleå Energi Luleå 16 Sorsele värmeverk Sorsele 16 Skellefteå kraft Byske 11 Skellefteå kraft Boliden 10  Tabellen nedan visar de största kraftvärmeverken i regionen. Samma information finns bifogad i kartan ”Biokraft 2017”.  Tabell 30: De största kraftvärmeverken i regionen Anläggning GWh MW Smurfit Kappa, Piteå 342 52 Billerud Korsnäs, Karlsborg, Kalix 240 52 Vattenfall, SCA Munksund, Piteå 175 25 Skellefteå Kraft, Hedensbyn G1, G2, Skellefteå 150 40,6 Skellefteå Kraft, Skogsbacka, Lycksele 50 15 Gällivare energi, hetvattencentralen KVP3 32 9,2 Tekniska verken Kiruna 28 9,4 Bodens energi 24 5,2 Skellefteå Kraft, Malå kraftvärmeverk, Malå 13 2,8 Älvsbyns energi 7,7 3 Piteå Energi, Hortlax, Piteå 6 1,2 Nyléns Hugossons, Alvik 2,4 0,65 Luleå kommun, Uddebo reningsverk 0,9 0,1 Piteå Renhållning & Vatten, Sandholmen, Piteå  0,8 0,1 Skellefteå Kraft, Powerbox, Skega, Skellefteå  0,8 0,5 Frigiva Biogas, Piteå  0,3 0,055  Smurfit Kappa, SCA Munksund och Boden energi har sameldningstillstånd vilket innebär de även kan elda sopor och returträ.  Sammanställningen visar att användningsområdena och marknaden för sågverksindustrins biflöden är stor. Dock svänger marknaden för restprodukter (sågspån, pellets m.m.) kraftigt, marknaden är 



4  väldigt känslig för till exempel hur kalla vintrarna är eftersom delar av produkterna används till värmeproduktion. Men eftersom både Smurfit Kappa och SCA Munksund eldar pellets i sina mesaugnar finns även en stor efterfrågan året runt som ej är beroende av temperatur.  Utöver biflödena från sågverk finns även råmaterial tillgänglig i skogen. Nedan kommer en djupare beskrivning av tillgången på dessa råmaterial samt hur marknaden ser ut för de olika biflödena från den skogliga industriella värdekedjan.  Grot Uttag av grot, grenar och toppar, har drastiskt minskat de senaste åren, vilket beror på flera orsaker. Det fanns en övertro på bränslemarknaden och uttaget av grot från skogen var tekniskt svårare än förväntat, vilket påverkade ekonomin negativt. Dessutom bidrog några externa händelser till att efterfrågan på grot minskade. En av dessa var stora stormar som gav mycket stormfällning och därefter angrepp av barkborre vilket gjorde att skog som tidigare hade använts som virke eller massaved klassades ned till biobränsle. Dessutom började förbränningsanläggningarna elda sopor och returträ (Eriksson, 2017).  Trots detta finns möjligheten att vända på denna trend. Vid SCA:s uppdatering av Östrands massafabrik kommer uttaget av grot i närområdet ökas för att förse industrin med nödvändig råvara när produktionen kommer fördubblas.   Råvaran i form av grot finns tillgänglig i regionens skogar, se Tabell 31, dock måste efterfrågan ökas för att skogsbolagen och entreprenörerna skall få lönsamhet i grotuttaget. En pyrolysanläggning kan skapa denna efterfrågan. För att få igång grotproduktionen igen, krävs stora volymer och en kontinuitet i flödet.  Systemet har dessutom en ganska lång startsträcka. Det maximala transportavståndet för grot beror på slutpriset som kunden betalar. Beräknat på ett slutpris hos industrin på 220 kr/MWh bedöms ett transportavstånd mellan 10 och 15 mil vara lönsamt. Är marknadspriset lägre kommer möjligt transportavstånd att minska. För att en entreprenör ska kunna satsa på grotuttag krävs ca 30 000 ton per maskin och år, annars kommer inte verksamheten att gå runt. En pyrolysanläggning kommer att behöva kontinuerlig råvarutillförsel jämt över året, vilket är en klar fördel för grotindustrin. För att grotuttaget skall gå runt rent ekonomiskt krävs en lastbilsburen flishugg samt användandet av terminaler (Johan Samuelsson 2018-03-06). Tillväxten och storleken på träden minskar drastisk ju länge inåt landet man kommer i vår region. När träden blir mindre finns det mindre grot att plocka ut.  Med hjälp av Heureka Regvis med data från riksskogstaxeringens provytor som utgångsläge har mängden tillgänglig grot för tänkta scenarion kunna simuleras för en 100-årsperiod. De platser där avsaknad av sågspån gör att råvarutillförseln inte går ihop är bortplockade från denna simulering. Mängden tillgänglig grot styrs av avverkningens storlek och hur den fördelas mellan gallring och slutavverkning. Avverkningens storlek styrs i Heureka Regvis som en andel av tillväxten. Vi har gjort antagandet att avverkningen kommer att ligga på samma nivå som idag, ca 90% av tillväxten.  I denna studie motsvarar producerad mängd grot den totala mängd avverkad biomassa i barr, toppar och grenar, se Tabell 32 Mängden tillgänglig mängd grot motsvarar hur mycket grot som teoretiskt kan plockas ut med restriktionerna för grot-uttag:  granandel>60% och markfuktighet= torr eller frisk, se Tabell 31.  



5   Tabell 31: tabellen visar mängden grot som finns tillgänglig i skogen. Det vill säga den grot som kan plockas ut baserat på simuleringens restriktioner.  Tillgänglig mängd grot   Malå Bygdsiljum Karlsborg Skellefteå Älvsbyn Överkalix År 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 2020 324 901 134 246 82 756 59 868 224 968 43 008 2030 127 615 152 034 31 564 125 522 42 867 29 971 2040 103 399 114 722 66 274 49 380 31 138 41 990 2050 86 471 94 427 31 300 69 277 38 559 36 391 2060 158 279 86 379 54 099 69 284 87 379 59 447 2070 85 718 118 369 16 658 141 813 70 783 43 260 2080 168 769 114 033 38 091 72 029 48 724 29 504 2090 181 266 90 794 27 497 83 489 102 414 14 070 2100 316 205 102 843 8 663 101 652 62 539 51 048 År 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil 2020 811 575 258 905 124 726 270 661 251 805 103 632 2030 457 451 178 097 78 798 147 542 186 974 138 992 2040 213 132 197 156 123 466 185 948 126 596 105 694 2050 198 691 172 403 69 375 145 533 113 518 78 192 2060 310 166 261 698 77 633 131 362 192 858 52 755 2070 365 611 152 792 52 113 181 973 149 609 111 664 2080 401 518 159 373 96 170 112 224 128 871 11 479 2090 453 002 222 514 46 308 188 947 83 446 98 584 2100 562 617 141 337 79 974 189 752 159 471 117 098      



6  Tabell 32: Tabellen visar mängden grot från den totala mängden avverkad biomassa. I denna simulering finns inga restriktioner.  Producerad mängd grot   Malå Bygdsiljum Karlsborg Skellefteå Älvsbyn Överkalix År 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 2020 1 956 243 1 563 848 993 723 1 332 980 1 756 068 1 060 923 2030 1 613 430 1 499 663 906 739 1 359 670 1 606 861 843 584 2040 1 480 182 1 462 023 853 461 1 194 036 1 505 848 804 901 2050 1 363 268 1 393 760 762 278 1 269 122 1 445 730 788 717 2060 1 431 423 1 470 036 819 903 1 307 123 1 538 083 843 735 2070 1 524 692 1 513 029 811 146 1 344 967 1 590 507 879 391 2080 1 726 379 1 661 407 898 857 1 455 448 1 788 475 952 329 2090 1 889 438 1 721 791 996 503 1 547 726 1 957 706 1 048 641 2100 2 109 948 1 666 019 1 078 558 1 522 512 1 870 391 1 101 447 År 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil 2020 3 948 143 2 920 223 1 917 632 2 930 656 3 284 736 1 833 237 2030 3 572 182 2 697 123 1 756 677 2 759 133 3 063 588 1 753 570 2040 3 165 304 2 604 132 1 669 217 2 625 733 2 891 316 1 615 744 2050 3 065 374 2 561 546 1 625 057 2 577 690 2 800 585 1 453 541 2060 3 068 006 2 701 914 1 639 238 2 710 859 2 875 761 1 474 018 2070 3 307 921 2 825 689 1 689 229 2 931 012 3 036 179 1 647 139 2080 3 675 303 2 932 455 1 896 571 2 987 808 3 259 703 1 730 909 2090 4 126 722 3 247 074 2 046 673 3 231 549 3 631 607 1 900 916 2100 4 535 616 3 190 279 2 061 887 3 277 867 3 692 396 2 087 513  Stubbar och bark  Det finns möjlighet att använda stubbar och bark som råvara vid pyrolysoljeproduktion. Dock påverkar kvalitén på råmaterialet även kvalitén på den producerade pyrolysoljan. Exempelvis innehåller stubbar ofta större mängder av föroreningar som sand, grus, jord och till och med större stenar vilket kan påverka pyrolysoljans kvalitet och utbyte negativt. Vid test av bark som råmaterial vid pyrolysoljeproduktion vid RISE ETC i Piteå har man visat att på grund av råmaterialets sammansättning blir utbytet av pyrolysolja är lägre än vid användandet av stamved (sågspån), samt att oljan blir fasseparerad (Sandström L, 2016).   Torv Det går att tillverka pyrolysolja även från torv. Energiinnehållet i torv är högt och det finns stor tillgång på torv i regionen. Dock klassas torv i vissa fall som fossilt vilket innebär att kostnaden för utvinning blir högre än övrig biomassa på grund av miljöavgifter och skatter. Flertalet kraftvärmeverk har eldat torv för värme och elproduktion, men har nu övergått till annat material. Om inte andelen grot och skogsrester räcker för att täcka behovet av råmaterial för värmeproduktion finns en möjlighet att komplettera med torv. Dock lägger SCA Energy ner sin produktion av torv. Men om de i framtiden har en stabil kund som är villig att betala och att mängderna är tillräckliga finns en möjlighet att de tar upp torvproduktionen igen.  



7  Utbytet på pyrolysolja från torv varierar från olika studier men ligger mellan 20 - 40 % på vikt (Vesa Arpiainen∗, 1989). Dvs betydligt lägre utbyte än när pyrolysolja tillverkas av sågspån. Returträ Idag finns ett antal aktörer som har ett sameldningstillstånd, vilket gör att de kan elda även returträ. Dessa är värmeverket i Boden, samt hos SCA och Smurfit Kappa i Piteå. Det finns i dagsläget tillgång av returträ både i Sverige, men även via import från till exempel Norge. Returträ är återvunnet trä från till exempel rivningar eller rester från byggen. Hur marknaden för returträ ser ut framöver är svår att förutse. Ofta rivs gamla byggnader för att bygga nytt. Bostadsbyggandet är väldigt konjunkturkänsligt. Därför är även tillgången på returträ konjunkturkänslig. Men man kan anta att om utbudet på returträ minskar och det fortsätter vara kalla vintrar, kommer efterfrågan på annan biomassa att öka hos värmeverken.  Sågspån Marknaden för sågspån har skiftat mycket de senaste åren. För 3 år sedan var det ett stort överskott av sågspån medan det idag är ett stort underskott (Samuelsson, 2018). Stora delar av sågspånet eldas upp direkt hos sågverken, den största delen av kvarvarande sågspån går till pelletsproduktion. Idag används allt av SCA:s sågspån till pelletstillverkning. De köper även överblivet sågspån från Stenvalls. För att täcka topparna i pelletsproduktionen så importeras även sågspån till pelletsproduktion. Tillverkningen av pellets sker i Luleå. Därför finns ingen möjlighet att plocka ut sågspånet för pyrolysoljetillverkning idag vid SCA Munksund. Hur marknaden kommer se ut de kommande åren är det ingen som vet, men SCA som är den största pelletstillverkaren i regionen kommer satsa på fortsatt pelletsproduktion framöver. Råmaterialets påverkan på utbyte och sammansättning på pyrolysolja Sammansättningen på råmaterialet påverkar både sammansättningen och utbytet av den producerade pyrolysoljan. I Tabell 33 ses exempel på sammansättning på några potentiella råmaterial, sågspån, grot, bark och torv, för tillverkning av pyrolysolja. Utifrån ett pyrolysperspektiv är framför allt bränslets flykt-, kol-, väte-, syre- och askhalt som är viktiga parametrar. Flykthalten är ett mått på hur mycket flyktiga komponenter som finns i ett bränsle och är ett indirekt mått på hur mycket av pyrolysolja som kan produceras från bränslet. Som ses i Tabell 33 är flykthalten som högst för sågspån och lägre för grot, bark och torv i fallande ordning och detta innebär således att högst utbyte är att vänta för sågspån medan utbytet förväntas bli lägre för de resterande materialen. Utifrån elementärsammansättningen ses framför allt att syreandelen är lägst för torv följt av bark, grot och sågspån. Syre är starkt kopplad till pyrolysoljans ofördelaktiga egenskaper som lågt pH, instabilitet och höga vatteninnehåll, vilket innebär att ett lågt syreinnehåll är en fördelaktig egenskap. Värmevärdet är högst för bark följt av torv, grot och sågspån, vilket kan korreleras till materialens kolinnehåll. Askhalten är som högst för torv följt av grot, bark och sågspån. En hög askhalt kan påverka pyrolysoljeutbytet negativt eftersom framför allt alkalimetaller kan fungera som katalysatorer och främja utbytet av koks, vatten och gaser under pyrolysen (P.R. Patwardhan, 2010).    



8  Tabell 33. Kemisk och fysikalisk analys av några olika restprodukter från skogs- och sågverksindustrin (A.-C. Johansson, 2016) (Johansson, 2017).  enhet Sågspån Grot Bark Torv Flykthalt  [vikts%, torrt] 83,8 80,6 78,4 68,7 Aska  [vikts%, torrt] 0,3 2,4 2,0 7,2 Fast kol [vikts%, torrt] 15,9 19,5 19,6  Värmevärde, LHV MJ/kg, torrt 19,305 19,553 20,677 20,244 C [vikts%, torrt] 51,3 51,9 53,5 52,6 H [vikts%, torrt] 6,2 6,2 6,4 5,6 O [vikts%, torrt] 42 39,9 37,7 31,4 N [vikts%, torrt] 0,1 0,42 0,4 2,89 Si  0,00067 0,1262 0,0148 0,5329 Al  0,00017 0,0309 0,0134 0,2525 Ca  0,0587 0,2666 0,6197 0,9434 Na [vikts%, torrt] 0,0023 0,0113 0,0119 0,0418 K [vikts%, torrt] 0,0303 0,1494 0,1444 0,0579  I Tabell 34 ses ett urval av kemiska och fysikaliska egenskaper samt produktutbyte på pyrolysolja som tillverkats av respektive råmaterial. Uppgifterna är hämtade från försök som utförts med RISE ETCs cyklonreaktor. Som kunde förutspås av att titta på råmaterialets flykthalt och askhalt ger sågspånet det högsta utbytet av pyrolysolja, 55 vikts% och 45 vikts% utan vatten, följt av grot bark och torv. Det bör noteras att utbytet av torv verkar lågt och att det sannolikt kan öka något då detta endast är baserat på en testkörning och att anläggningen ej optimerats för torv. Det som också kan noteras är att vattenhalten är högre för pyrolysolja som tillverkats av bark och grot jämfört med sågspån och att det sannolikt har att göra med råmaterialets askhalt och halt av alkalimetaller. Något som också bör noteras är att pyrolysolja tillverkad från grot och bark kan bli fasseparerad på grund av hög vattenhalt och hög halt extraktivämnen (A. Oasmaa, 2010). Om oljan får stå separeras de två faserna och den bildade övre fasen består till stor del av extraktivämnen vilken går att utvinna separat. Om man istället vill använda hela oljan tex i förbränningsapplikationer krävs omrörning.   



9  Tabell 34. Kemiska och fysikaliska egenskaper av pyrolysoljor tillverkade i en pilotanläggning vid RISE ETC från några olika restprodukter från skogs- och sågverksindustrin (Sandström L, 2016) (A.-C. Johansson, 2016) (Johansson, 2017).   enhet Sågspån Grot Bark Torv Pyrolysoljeutbyte [vikts%] 55 49 43 221 Vätskeutbyte [vikts%, utan vatten] 45 41 35  Vatten  [vikts%, torrt] 17,7 20,7 24,8  TAN [mg KOH/g] 59,0 71,5 66,7  Aska  [vikts%] <0,01 0,03 0,04  Värmevärde, LHV MJ/kg, torrt 21,7 22,4 23,6  C [vikts%, torrt] 56,0 56,2 55,9  H [vikts%, torrt] 6,4 6,1 7,4  O [vikts%, torrt] 37,5 37,3 36,3  N [vikts%, torrt] <0,1 0,4 0,3  1 – Detta resultat har tagits fram vid icke optimerade driftsförhållanden och det är troligt att denna siffra är underskattad. 



Bilaga 3 1  Kommersiella teknikleverantörer BTG-BTL BTG-BTL säljer färdiga anläggningar baserade på en ”roterande kon”-reaktor som inkluderar allt från pyrolysoljereaktor till förvaringstank för färdig produkt. Det som ej ingår är förbehandlingen, det vill säga torkning och malning. Anläggningen är anpassad att processa sågspån som råvara och kräver 40 000 ton torr råvara per år, vilket motsvarar ca 80 000 ton blöt råvara. Det går även med grot, men då krävs viss förbehandling för att få bort eventuell sand. Fukthalten i den torra råvaran skall ligga kring 5–6%. Utbytet från anläggningen ligger mellan 65–70%. Det blir 35% överskottsenergi från anläggningen i form av högvärdig ånga.  Man kan ta vara på och sälja ångöverskottet. All koks förbränns. Det finns goda integrationsmöjligheter med andra anläggning så som kraftvärmeverk eller massa/pappersbruk eftersom den högvärdiga ångan kan användas till elproduktion. Har anläggningen tillgång till lågvärdig värme kan den användas för att torka biomassan.   BTG-BTL  Investeringskostnad 200 000 000 SEK Råvara Sågspån, grot Kapacitet 80 000 ton blöt råvara ger 25 000 ton pyrolysolja Värmevärde - Personal 8 personer Underhåll 4% av investeringskostnaden Krav på substrat 5-6 wt% fukthalt  (Renmarker, 2018).  Valmet Valmet kan leverera i princip nyckelfärdig process omfattande all utrustning från materialmottagning till bio-oljecisterner, montering ovan på fundament, uppstart och skolning av personal. De erbjuder även modifiering till befintlig utrustning. Markarbeten och dylikt ingår inte i leveransen.  Investeringskostnaden för anläggningen beror självklart på olika externa faktorer, men hamnar på ca 35 miljoner €, vilket motsvarar ca 350 000 000 SEK. Överskottsvärmen från processen används till att torka råmaterialet.  Ifall man integrerar pyrolysprocessen i en befintlig pannanläggning, behövs 1 person (operatör) per skift, och laboratoriepersonal samt drift- och underhållspersonal på ytterligare 5 - 7 personer.  I tabellen nedan visas hur mycket personal som behövs om anläggningen är fristående, det vill säga utan integration med till exempel befintligt värmeverk.  
• 2 operatörer/skift 
• drift/underhållspersonal, mekanisk, 1/skift 
• materialhantering, 1/skift 
• underhållspersonal, el/instrument/reglerteknik, 1/skift 
• Arbetsledning, 1/skift  
• laboratoriepersonal, administrativ personal, städning... 
• i femskiftesarbete kan personalbehovet omfatta ca 30 personer i skiftesarbete, utöver kontorspersonal 



2  Pyrolysoljeutbytet är beroende på bränslet, men cirka >60 % återfås som energi i bio-oljan, vilket motsvarar >70 wt%. Med ökad askhalt i inmatad bränsle sjunker utbytet av pyrolysolja.   Figur 23: Principskiss över Valmets pyrolysanläggning Integrationsmöjlighet finns genom energiproduktion i form av värme/ånga/el samt Kemikalie- och materialutvinning från sidoströmmar.  Råmaterialet ska vara <5mm stort och fukthalt under 10%. Valmet föredrar bandtork. Valmet  Investeringskostnad 350 000 000 SEK Råvara Sågspån, grot  Kapacitet 50 000 ton pyrolysolja per år vilket motsvarar 210 GWh Värmevärde 15 MJ/kg Personal 7-30 personer Underhåll 4% av investeringskostnaden Krav på subsrat <5 mm storlek, <10wt% fukthalt  Envergent Envergent använder cirkulerande fluidiserande bädd med ett utbyte av 65 - 75% pyrolysolja. Det högre värdet är uppnått med stamved. De har två olika modeller av pyrolysanläggningar, en för 150 ton torr biomassa per dag, och en för 400 ton torr biomassa per dag, men de kan anpassa storleken efter kundens behov. Enligt Roger Blokland på Envergent är en storlek på 100 - 150 ton torr biomassa per dygn lämpligt. Anläggningen kan ta i princip alla typer av lignocellulosabaserat råmaterial. Uppskattad kapitalkostnad för en anläggning för 400 ton torr biomassa per dag är cirka 40 miljoner US-dollar, vilket motsvara ungefär 315 miljoner SEK. En mindre anläggning kostar kring 30 miljoner Euro. Detta system inkluderar ej materialhantering, förbehandling (torkning och malning), verktyg, 



3  förvaring av slutprodukt, grund- och markarbete eller andra kostnader kopplade till anläggningsplatsen. Envergent föredrar att en trumtork används. All koks bränns i anläggningen. Den okondenserbara gasen samt överbliven ånga kan integreras i torken och användas där.  Envergent  Investeringskostnad 300 000 000 SEK Råvara Sågspån, grot  Kapacitet Ex: 110 000 ton blöt råvara ger 38 000 ton pyrolysolja Värmevärde 16,6 MJ/kg Personal 1-10 personer Underhåll 3% av investeringskostnaden Krav på subsrat <6 mm stork, <6wt% fukthalt  



Bilaga 4 1  Kalkyl för Capex  
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Bilaga 5 1  Pellets i Sverige 



Bilaga 6 1  Biovärme 2018 



Bilaga 7 1  Biokraft 2017  


