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Sammanfattning 
Runtom på den svenska marknaden finns olika strömmar av restmaterial som idag ofta uppfattas som 

avfall. För att uppnå ett mer cirkulärt samhälle finns förhoppningen om att dessa restmaterial skulle 

kunna nyttjas i en ny applikation och anses som en resurs istället för ett avfall. Biokol, ett kolrikt material 

skapat genom pyrolys av biomassa, har potential att innebära en högvärdig avsättning för vissa av dessa 

restmaterial. För att kunna säkerställa kvaliteten på det producerade biokolet för avsedd användning, har 

en metod nyttjats som kopplar samman materialets egenskaper, biokolets egenskaper och funktioner och 

lämpliga applikationer. Utvecklingen av en sådan metod kan innebära ett sätt för potentiella tillverkare 

av biokol att hitta en ny avsättning för sitt restmaterial och säkra att kunderna får rätt produkt för avsedd 

applikation. En utvärdering av de potentiella ekonomiska och miljömässiga fördelar som en produkt i 

form av biokol kan bidra med har även genomförts. 

Efter en genomförd intervjustudie valdes ett restmaterial ut för fördjupad analys; finfraktionen från 

utsiktat flis av returträ. Idag hanteras flis av returträ huvudsakligen genom förbränning, men potentiella 

förändringar i hanteringen av detta material kan uppstå inom en snar framtid. Finfraktionen i materialet 

medför problem under förbränning både genom slitage och korrosion på utrustning och genom 

brandrisker vid lagring. På grund av denna problematik förutspås att en utsiktning av denna finfraktion, 

som kan utgöra upp emot 20% av materialet, kan bli aktuellt. En förändring av kraven från mottagande 

förbränningsanläggningar kan medföra att ett restmaterial snabbt uppkommer i stora volymer, ett 

restmaterial som saknar avsättning.  

Genom att undersöka egenskaperna hos denna returträ-finfraktion kunde uppskattningar göras gällande 

de egenskaper som det tillverkade biokolet skulle komma att få, vilka funktioner kolet kan fylla och 

vilka applikationer som skulle kunna vara passande. En koppling kunde därmed göras mellan 

restmaterialets inneboende egenskaper och de kvalitetskrav som ställs på olika användningsområden. 

Den egenskap hos materialet som medförde störst problematik var innehållet av tungmetaller, med 

ursprung ifrån tryckimpregnerat returträ eller de färger som använts vid behandling av materialet. För 

att kringgå problematiken kopplat till innehåll av metaller föreslogs en tillverkning genom flash-pyrolys 

där en stor del av ingående restmaterial omvandlas till pyrolysolja. Studier har visat att genom denna 

tillverkning kan en olja med lågt innehåll av metaller produceras genom att metallerna istället 

koncentreras i kolet. Detta innebär dock att kolet inte uppfyller de krav som ställs för att kallas biokol, 

men ger en stor fördel genom att metallerna binds starkt in i kolstrukturen och på så sätt blir mindre 

biotillgängliga. Genom pyrolys minskar också volymen av materialet som behöver hanteras. 

Den applikation som ansågs mest lämplig, för kolet producerat ifrån finfraktionen av returträ, var 

kolfilter vid rening av avloppsvatten, som ersättning för aktivt kol. Då metallerna är starkare bundna i 

kolet, jämfört med ingående biomassa, anses kolet fortsatt lämpligt som filtermaterial. Vid jämförelse 

av miljöpåverkan och energiåtgång vid tillverkning av de olika alternativen framgick det att kol ifrån 

returträ har en mindre klimatpåverkan gentemot aktivt kol, samtidigt som adsorptionskapaciteten av 

olika metaller inte skiljde sig åt markant. För de kunder som skulle köpa in denna produkt finns även en 

fördel i en minskad inköpskostnad då pris för kol producerat från biomassa är ungefär hälften av priset 

för aktivt kol. 

Svårigheter som fortsatt måste hanteras är dock sluthanteringen av produkten efter användning, 

experimentella studier som bekräftar egenskaper och adsorptionskapacitet, samt en mer djupgående 

ekonomisk utvärdering för att säkerställa att potentiella tillverkare kan finna en lönsamhet i denna 

hantering av sitt restmaterial.    

 

Nyckelord: Biokol, Organiskt restmaterial, Pyrolys, Metodutveckling 
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Abstract 
In different locations on the Swedish market, streams of residual products exist, which today usually are 

perceived as waste. To be able to reach a more circular society there is a hope of finding a way to use 

these residues in a new application, to see the material as a resource instead of waste. Biochar, a material 

with a high carbon content that is created through pyrolysis of biomass, has a potential to create a high-

value outlet for some of these residues. In order to secure the quality of the produced biochar for the 

designated application, a method has been utilized that links the characteristics of the material, the 

characteristics and functions of the biochar and potential applications. The development of this kind of 

method can pose a way for potential manufacturers of biochar to find a new outlet for their residues and 

secure that the customers receive the right product for the attended application. An evaluation of the 

potential financial and environmental benefits that a biochar product can contribute with has also been 

conducted.  

After a series of interviews had been conducted, a residual product was chosen for further in-depth 

analysis; the fraction of wood waste that consists of finer particles. Today waste wood chips are 

generally being handled through incineration, however, possible changes regarding the handling of this 

material might soon emerge. The finer part of the material causes problems for the incineration through 

wearing and corrosion of equipment, as well as posing a fire hazard during storage. Due to these 

problems there are predictions that changed demands regarding the separation of this wood waste 

fraction, which can make up 20% of the material, could emerge. Changed demands from the recipient 

of the material can cause this residual stream to quickly appear in large quantities and without suitable 

outlet.  

Through examination of the characteristics of the material, assessments could be made regarding the 

characteristics of the produced biochar, which functions the char could fill and which applications that 

might be suitable. A connection could be made between the characteristics of the original material and 

the quality demands that exists for different applications. The most problematic characteristic of the 

material to overcome was the content of metals, originating from treated wood. To overcome this 

problem, manufacturing through flash-pyrolysis was suggested, were a large part of the ingoing material 

is converted into pyrolysis oil. Previous studies have shown that an oil with a low content of metals 

could be produced through this method, as the metals are instead concentrated in the char. Unfortunately, 

this means that the produced char does not qualify as biochar, due to a too high content of metals, but 

gives an advantage since the metals are less bioavailable through their bonds with the char structure. 

Through pyrolysis the quantity of material that needs to be handled is reduced.   

The most suitable application, for the char produced from the finer fraction from wood waste, was 

chosen to be as a carbon filter for cleaning of wastewater, as a substitution for activated carbon. Since 

the metals are more strongly bonded to the char, compared to the biomass, the char can still be 

considered suitable for a filter application. By comparison of environmental and energy demands at 

production of the two materials it was shown that wood waste char had less environmental impacts than 

activated carbon, while the adsorption capacity for different metals was not remarkably different 

between the two materials. For the customers, buying this product, there is also an advantage in the 

financial aspect due to the price of wood waste char being about half the size of the price for activated 

carbon.  

Difficulties that still needs to be overcome are the final handling of the product, after it has been used 

in the application, experimental studies that can confirm the characteristics and adsorption capacity, as 

well as a more thoroughly conducted financial evaluation to ensure that potential manufacturers can 

achieve financial gain in this way of handling their residues.  
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Förkortningar 
AEC = Anjonbytarkapacitet 

BET = Brunauer, Emmet och Teller 

CCA = krom-koppar-arsenik 

CEC = Katjonbytarkapacitet 

CO2ekv = Koldioxidekvivalenter 

EBC = European Biochar Certificate 

EMI = Elektromagnetisk störning 

EU = Europeiska Unionen 

GAK = Granulerat Aktivt Kol  

Grot = Grenar och toppar 

HTC = Hydrotermisk karbonisering 

HTT = Högsta Tillverknings-Temperatur 

KTH = Kungliga Tekniska Högskolan 

LTU = Luleå Tekniska Universitet 

PAH = Polyaromatiska kolväten 

PAK = Pulveriserat Aktivt Kol 

PCB = Polyklorerade bifenyler 

PFAS = Per- och polyfluorerade alkylsubstanser 

PTP = Papper-Trä-Plast 

RT = Returträ 

TS = Torrsubstans 

VOC = Flyktiga organiska ämnen
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Kapitelöversikt 
Kapitel 1: Inledning 

Rapportens inledande kapitel ger en kort introduktion till projektets bakgrund. Syfte, avgränsning, 

problemformulering och frågeställningar ingår i detta kapitel.  

Kapitel 2: Metod 

Detta kapitel förklarar den bakomliggande metod som styrt arbetet med examensarbetet. Insamlandet 

av information har skett genom litteraturstudie, intervjustudie och avslutningsvis analys av insamlat 

material för vidare, mer djupgående, studier.  

Kapitel 3: Bakgrund  

Kapitlet ger en bakgrund för materialet biokol, dess definition, historia och potentiella fördelar som 

avsättning för restmaterial. Utöver detta förklaras även begreppen avfallshierarkin och cirkulär ekonomi.  

Kapitel 4: Litteraturstudie   

Det finns olika processer med relevans för tillverkning utav biokol, en del av dessa tas upp under detta 

kapitel. Processer som behandlas är torrefiering, förgasning, hydrotermisk karbonisering och pyrolys 

(långsam, snabb, intermittent och flash). Utöver tillverkningsprocesser presenteras även ett urval av 

generella kemiska och fysiska egenskaper, funktioner och applikationer för biokol. 

Kapitel 5: Intervjustudie  

Detta kapitel omfattar och presenterar de restmaterial som uppkom under intervjustudien.  

Kapitel 6: Analys   

Val och analys av det restmaterial som fördjupningen omfattar. Det valda restflödets egenskaper och 

potentiella applikationer beskrivs, även vald applikation, tillverkningsprocess, ekonomi, miljö och 

rimlighetsbedömning behandlas i kapitlet.  

Kapitel 7: Summering av resultat  

Resultatet från projektet sammanställs genom att de ursprungliga frågeställningarna här besvaras och en 

genomgång av vald metod sker. 

Kapitel 8: Diskussion   

Inkluderat i detta kapitel är diskussioner kring resultatet med fokus på ekonomi och miljö. Potentiella 

felkällor diskuteras.  

Kapitel 9: Slutsatser och rekommendationer  

I rapportens avslutande kapitel listas de slutsatser som dragits under examensarbetets gång och 

rekommendationer görs för vidare studier.
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1 Inledning 
Biokol produceras genom pyrolys av biomassa1 och är ett heterogent material med högt innehåll av 

aromatiskt kol. Pyrolys är en process där ingående organiska komponenter exponeras för en temperatur 

av 350–1000°C och bryts ned i en miljö utan tillgång till, eller med mycket begränsad tillgång till, syre 

(European Biochar Foundation (EBC), 2012). Definitionen av biokol från European Biochar Certificate 

(EBC) (2012) begränsar användningsområdet av biokol på så sätt att det bundna kolet ej inom en snar 

framtid får återgå till koldioxid, exempelvis genom förbränning, då nyttjandet av biokol som kolsänka i 

sådana fall omintetgörs.  

På den svenska marknaden idag finns flöden av organiskt restmaterial som saknar en högvärdig 

avsättning, alternativt uppfattas som svårhanterliga avfallsströmmar, där biokol kan utgöra en potentiell 

lösning. Omvandlingen av restflöden till biokol skapar möjligheter för uppbyggandet av ett mer cirkulärt 

samhälle, där avfall har möjlighet att omvandlas till en lönsam produkt. För att biokol ska produceras 

med efterfrågad kvalitet för tänkt applikation, behövs information om kopplingen mellan materialets 

egenskaper och biokolets funktion.  

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att sammanställa en översikt över de flöden av organiska restmaterial, 

tillgängliga på den svenska marknaden, som idag saknar en högvärdig avsättning och undersöka 

lämpligheten för biokolstillverkning. Beroende på restmaterialets ingående egenskaper kommer det 

tillverkade biokolet få specifika egenskaper, vilka avgör de funktioner som biokolet sedan kan fylla. 

Egenskaperna hos biokolet avgör om kvalitetskrav för olika applikationer uppnås. 

När examensarbetet är genomfört förväntas det ha resulterat i en översikt av marknadspotentialen för en 

potentiell applikation för hållbar återvinning av ett restmaterial i form av biokol. Examensarbetet ska 

även möjliggöra för olika intressenter att förutspå, genom restmaterialets och biokolets egenskaper, 

vilka applikationer som biokolet kan användas i för att inte riskera produktens kvalitet. 

Sammankopplingen av restmaterialets inneboende egenskaper och biokolets funktioner, vilket leder till 

lämpliga applikationer för den framtagna produkten, består av flera steg som synliggörs i rapporten. 

Detta för att vidare utveckla en metod som kan komma att fungera som ett hjälpmedel i framtida 

bedömningar av lämpligheten för olika organiska restmassor gällande avsättningen biokol.     

1.2 Avgränsning 
Efter genomförda intervjustudier valdes ett organiskt restmaterial ut för att studeras mer djupgående. 

För att avgränsa projektets innehåll begränsades tillverkningsprocessen för valt restmaterial till pyrolys. 

Ett restmaterial valdes ut av de material som framkom under intervjustudien för vidare analys och 

parades samman med en utvald applikation. Inga restmaterial utöver de som framkom under genomförda 

intervjuer tas upp inom ramen för detta examensarbete. En utvärdering av den potentiella ekonomiska 

och miljömässiga lönsamheten gjordes översiktligt. Examensarbetet var enbart teoretiskt, ej laborativt.  

1.3 Problemformulering 
Ett av problemen i dagens läge gällande biokol är det ekonomiska. En marknad som inte är redo för eller 

förstår biokolets värde innebär att det är svårt att motivera investerings- och driftkostnader för 

tillverkning. För att en applikation av biokol ska anses intressant och aktuell för ett företag att 

implementera i sin verksamhet måste den vara lönsam. Detta innebär att studier måste genomföras på 

inte bara tillgång av biokol, men även på efterfrågan och behov. Då ett behov finns på marknaden som 

biokol kan fylla, finns potential för en ekonomisk lönsamhet. Hand i hand med en ekonomiskt hållbar 

applikation är en miljömässigt hållbar applikation. För att biokol ska kunna marknadsföras som 

                                                      
1 Biomassa är en produkt som har sitt ursprung i organiska material, t.ex. växter, träd, gödsel eller rester ifrån 

jordbruk (European Commission, utan årtal). 
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miljömässigt hållbar, måste funktion och kvalitet kunna säkerställas gentemot användarna. Målet är att 

under examensarbetets gång genomföra en kartläggning på biokolets egenskaper, funktioner och 

potentiella användningsområden. Denna kartläggning kan förhoppningsvis bidra till en ökad kunskap 

gällande lämplighet av olika biomassor för biokolstillverkning, beroende på inneboende egenskaper och 

vald slutanvändning. En kunskap som kan bidra till att organiska restmassor, som i nuläget saknar 

applikation på marknaden och därav inte återvinns, potentiellt kan omvandlas till biokolsprodukter med 

värde för tillverkare och potential att fylla marknadens behov.  

Som Figur 1 syftar till att 

visualisera, en långsiktig och 

hållbar avsättning på 

marknaden för biokol uppnås 

då tekniska förutsättningar, 

ekonomisk lönsamhet och 

miljönytta uppfylls. Om de 

tekniska förutsättningarna 

inte uppnås så är produktion 

av biokol inte möjlig, vilket 

förhindrar en övergång från 

teoretisk till praktisk lösning. 

Om den ekonomiska 

lönsamheten saknas för de 

företag som förväntas 

producera eller applicera den 

färdiga produkten, så saknas 

incitament för produktionen. 

Om ingen samhälls- eller 

miljönytta uppkommer 

genom produktion och 

applikation av biokol, 

alternativt inget behov finns för produkten, finns en överhängande risk för bristande intresse för fortsatt 

investering och forskning i detta område. Om potentiella tillverkare av biokol i Sverige ökar sin kunskap 

om biokolets egenskaper och möjliga applikationer för att kunna säkerställa rätt kvalitet för valda 

tillämpningar, kan detta möjliggöra både en ekonomiskt lönsam och en miljömässigt hållbar 

biokolsproduktion.  

1.4 Frågeställning 
Detta projekt har som övergripande syfte att besvara grundfrågan: Vilka organiska restmaterial saknar i 

nuläget en högvärdig avsättning på den svenska marknaden och skulle kunna vara lämpliga för 

biokolsproduktion? För att tydligt kunna besvara denna fråga under detta projekt, som pågått i 20 veckor, 

så avgränsades forskningsfrågan och fördelades i mindre frågor; 

 Vilka organiska restmaterial, idag utan högvärdig applikation på den svenska marknaden, anses 

utgöra ett problem vid avfallshanteringen och i vilka volymer uppkommer dessa? 

 Kan biokol vara en lösning för att restmaterialet ska kunna återanvändas i en ny applikation, 

baserat på restmaterialets inneboende egenskaper?  

 Jämfört med nuvarande alternativ, är den föreslagna lösningen för ett utvalt restmaterial mer 

ekonomiskt lönsam och miljömässigt hållbar? 

Framkomna svar återfinns i kapitel 7. Den första frågeställningen gav en översikt över de restmaterial 

som uppkom under examensarbete. De följande frågorna hanterade enbart det restmaterial som valdes 

ut efter att den första frågan besvarats.  

Figur 1 Venndiagram; ekonomi, teknik och miljö som tillsammans visualiserar den 

potentiella marknaden för biokol. 
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2 Metod 
Detta kapitel ger en överblick över metoden som användes under examensarbetet. Litteraturstudie, 

intervjustudie och analys presenteras. 

2.1 Litteraturstudie 
Projektet initierades med en litteraturstudie, studien omfattade tillverkningsmetod, egenskaper, 

funktioner, nuvarande och framtida applikationer generella för biokol. Litteraturstudien förväntades ge 

en god grund för examensarbetet och vara den information som kommande steg byggde vidare på. 

Framtagandet av lämplig litteratur skedde huvudsakligen genom Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) 

bibliotek och sökmotor, Primo, där vetenskapliga artiklar och publikationer fanns tillgängliga att ladda 

ner eller beställa. 

Sökord som främst använts vid litteraturstudien; Biomass, Biochar, Pyrolysis, Waste management, 

Organic residues.  

2.2 Intervjustudie 
För att samla in kunskap om tillgång och hantering av organiskt restmaterial på den svenska marknaden, 

intervjuades lämpliga företag/personer. För att uppnå en så bred överblick som möjligt genom 

intervjuerna under projektet så kontaktades företag som antingen hade en potentiell råvara, var en 

potentiell framtida tillverkare av biokol, hade en potentiell applikation för den färdiga produkten eller 

som forskade inom området biokol. De företag som kontaktades och valde att delta i projektet är såsom 

följer, ordnade i bokstavsordning; 

 Econova; Studiebesök och intervju genomfördes på plats i Åby 190401 med Ian Hamilton, Lena 

Vikmång och Mattias Persson. 

 Iggesunds bruk (Holmen); Intervju genomfördes via telefon 190318 med Christer Söderberg, 

senior processingenjör.  

 KTH; Intervju genomfördes på KTH 190320 med Cecilia Sundberg, forskare. 

 Processum; Intervju genomfördes via telefon 190315 med Gunnar Westin, affärsutvecklare. 

 Ragn-Sells; Intervju genomfördes via telefon 190402 med Mats Svärd, sales manager wood 

chips group. 

 Ramboll; Intervju genomfördes på Clarion hotell, Arlanda, 190321 med Christian Maurice, 

forskare Luleå Tekniska Universitet (LTU) och miljökonsult Ramboll. 

 Skogsindustrierna; Intervju genomfördes via telefon 190321 med Helena Sjögren, 

miljödirektör. 

 SÖRAB; Intervju genomfördes via telefon 190325 med Rickard Cervin, produktionschef.  

För att måla upp en bild av vilken information som eftersöktes under de olika intervjuerna, togs tre olika 

intervju-underlag fram, ett för potentiella tillverkare, ett för användare och ett för forskare. Frågorna 

modifierades sedan för varje intervju som genomfördes för att de skulle vara relevanta för de 

företag/personer som deltog i studien. Frågor som ställdes finns bifogade i Bilaga 1 och hanterade bland 

annat vilka restflöden som uppkommer i vilka volymer i företagets produktion, hur hanteringen av dessa 

såg ut i dagsläget och vilken information som efterfrågades för att tillverkning av biokol skulle anses 

vara en intressant lösning för företaget.  Personer relevanta för intervjustudien kontaktades initialt via 

mail, med beskrivning av examensarbete och förslag på intervjudatum. Efter respons bestämdes det 

slutliga datumet för intervju, samt genomförandeform. Några dagar innan intervjun skulle äga rum 

skickades de huvudsakliga intervjufrågorna via mail till den person som skulle bli intervjuad. Intervjun 

skedde sedan antingen genom ett personligt möte eller, som i de flesta fall, via telefon. Intervjuerna 

pågick mellan 15 och 60 minuter. Samtliga personer som intervjuades informerades om att 

examensarbetet resulterar i en offentlig rapport och accepterade att samtalet spelades in, så att 

transkribering kunde genomföras i efterhand, inspelningarna raderades sedan omgående. De som under 
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intervjun uttryckt en önskan att få läsa igenom den del av texten som berörde deras företag, innan 

rapporten publicerades, fick berörda delar skickade via mail under maj månad. 

Utöver de officiella intervjuer som genomfördes under projektet skedde även kommunikation med fler 

företag som ansågs inneha kunskap som efterfrågades till projektet, dessa företag kontaktades via mail 

eller telefon. Företag som bidragit med information är Guldfågel, Stockholm Exergi, Thuressons Hönseri 

AB:s och Kronfågel. 

Examensarbetet utfördes på företaget Ecoloop i Stockholm, ett konsultföretag med inriktning att leda 

och medverka i utvecklingsprojekt som bidrar till ett mer hållbart nyttjande av samhällets resurser. 

Företagets anställda har bidragit med kunskap till projektet genom bland annat informella diskussioner 

och en intern workshop.   

2.3 Analys 
Efter att intervjuer genomförts sammanställdes 

resultaten för att avgöra riktningen på projektets 

fördjupning.  

Genom de intervjuer som genomförts under projektet 

kom ett antal organiska restflöden, av olika volymer 

och med olika hanteringar i nuläget, att lokaliseras. 

Utav dessa valdes ett flöde, med signifikant volym och 

med en utmaning i dess hantering, ut för vidare studier, 

valet visualiseras i Figur 2. 

En bild över analysprocessen i projektets senare del 

kan övergripande visualiseras genom Figur 3. En 

uppdelning har här gjorts gällande: 

 Restmaterial; de flöden med organiskt 

restmaterial som framkom under 

intervjustudien. 

 Egenskaper; inneboende särdrag hos utvalt 

restmaterial vilka påverkar de egenskaper som 

det producerade kolet kunde förväntas få. 

 Funktion; beroende på vilka egenskaper som 

det producerade biokolet har kan materialet 

användas i olika tillämpningar.  

 Applikation; den avsättning på marknaden 

som är lämpad för ett kol med de egenskaper 

och funktioner som tidigare framkommit. 

 Potential; undersökning av potentiellt 

ekonomiskt och/eller miljömässigt incitament på marknaden för att nyttja restmaterialet i form 

av biokol i en vald applikation.  

Analysprocessen är baserad på en metod framtagen av företaget Ecoloop. Metoden konkretiseras i detta 

examensarbete genom olika delsteg för att anpassas till ett praktiskt exempel, att avgöra huruvida 

inneboende egenskaper hos organiska restmaterial kan kopplas till en potentiell återvinning av 

restmaterialet i form av en biokolsprodukt. De olika stegen under analysprocessen förklaras mer 

detaljerat nedan.  

 

 

Restmaterial

Egenskaper

Funktion Applikation

Potential

Problematiskt flöde av 
organiskt restmaterial

Dagens 
hantering

Volym
Restflöde

Figur 2 Visualisering av val utav restflöde för vidare 

analys. 

Figur 3 Fördjupad visualisering över de steg involverade i 

analysen. 
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Uppbyggnaden av analysdelen i denna projektrapport skedde i enlighet med följande metodstruktur; 

 Steg 1: Val av organiskt restmaterial; 

 Steg 2: Utvärdering av restmaterialets egenskaper; 

 Steg 3: Bedömning av biokolets troliga egenskaper och möjliga funktioner; 

 Steg 4: Matchning mellan egenskaper och applikation; 

 Steg 5: Utvärdering av tillverkning, tillgång och efterfrågan av vald applikation genom 

ekonomisk och miljömässig lönsamhetsutvärdering; 

 Steg 6: Rimlighetsbedömning av produkten; 

Genom att arbeta sig igenom dessa steg kunde restmaterialets och det följande potentiella biokolets 

egenskaper paras samman, och i viss mån anpassas ytterligare genom tillverkningsprocessen, till en 

lämplig applikation där dessa egenskaper/funktioner efterfrågades. Vid den situation då valt restmaterial 

ej kunde klassificeras som biokol, kunde möjligheten för avsättning i annan form undersökas. En vidare 

undersökning av tillgång och efterfrågan av materialet gör att ekonomisk och miljömässig lönsamhet 

kunde uppskattas. Utvärdering av ekonomisk lönsamhet skedde bland annat genom en undersökning av 

produktionskostnad, efterfrågan och potentiell inkomst vid försäljning av produkten, den miljömässiga 

lönsamheten genomfördes med en jämförelse av nuvarande alternativ och hantering av materialet. Efter 

detta kunde det sista steget i denna metod genomföras, rimlighetsbedömningen. Rimlighetsbedömning 

av den under projektet föreslagna applikationen skedde med utgångspunkt i den nuvarande hanteringen, 

hur ekonomin ser ut för de alternativ som finns på marknaden och hur dessa ställer sig i jämförelse med 

den föreslagna lösningen.  

Denna metod var ett sätt att kvalitetssäkra slutprodukten. Den grundläggande genomgången av det valda 

materialet och förutsättningarna för vald avsättning innebar en minskad risk att överse aspekter som i 

slutändan kunde visa sig kritiska för exempelvis lönsamheten. Metoden avgjorde också om valt 

restmaterial kunde avsättas i form av biokol eller om en annan lösning borde framtagas. 

  



 

6 

 

3 Bakgrund 
Bakgrunden för examensarbetet omfattar definitioner av biokol och liknande material, samt 

bakgrundshistoria. Även begrepp som avfallshierarkin och cirkulär ekonomi tas upp och förklaras. 

3.1 Definitioner 

 Biokol: Biokol är ett heterogent material med högt innehåll av aromatiskt kol. Det produceras 

genom att biomassa, hållbart framtagen under kontrollerade förhållanden, genomgår pyrolys 

där grön teknik används och nyttjas i valfritt syfte, som inte innebär en snabb nedbrytning till 

CO2, och kan så småningom komma att användas till jordförbättring (European Biochar 

Foundation (EBC), 2012). 

 HTC-kol: HTC-kol är en produkt liknande biokol, men producerat genom annorlunda 

förbehandlingsprocess och förhållanden. HTC-kol produceras som ett slamliknande material 

genom hydrotermisk karbonisering (HTC) (Kambo och Dutta, 2015). 

 Träkol: Träkol är en kolrik fast produkt som produceras genom karbonisering av biomassa och 

används som bränslekälla för energiproduktion (Kambo och Dutta, 2015). 

 Aktivt kol: Aktivt kol är, liksom biokol, ett kolrikt material producerat genom termokemisk 

omvandling av ett kolhaltigt råmaterial. Aktivt kol kan produceras från alla kolkällor (fossila 

eller förnyelsebara) och designas för att kunna avlägsna föroreningar från gas eller vätska. 

Materialet definieras som en sorbent för föroreningar, detta utan hänsyn till hållbar produktion 

av råmaterialet eller kolets öde efter användning (Hagemann m.fl., 2018).   

3.2 Historia 
Ekosystem i tropiska regnskogar kan vara både näringsfattiga och känsliga för mänsklig påverkan. 

Oväntat nog finns det inom dessa ekosystem områden med synnerligen bördiga jordar, dessa områden 

kallas för terra preta (de Ìndio) (Glaser och Birk, 2012). Dessa bördiga områden går att finna i nuvarande 

Brasilien och är rika på näring vilket möjliggör hållbart jordbruk. Dessa bördiga jordar är ursprungligen 

skapade av människor, ursprunget är daterat med kol 14-metoden2 till så långt som 7000 år bakåt i tiden 

(Gisi, Petta och Wendland, 2014). Forntida människor använde avföring, urin, kol och biologiskt 

nedbrytbart avfall som additiv till den ofruktbara jorden, vilket gav upphov till bördig jord vars 

kolinnehåll än idag, flera tusen år senare, är högt (250 ton kol per hektar, vilket kan jämföras med 100 

ton i opåverkad jord) (Gisi, Petta och Wendland, 2014). Av terra preta kan vi lära oss att mänskligheten 

kan återuppliva utarmade tropiska jordar och att biokol redan för flera tusen år sedan användes som 

jordförbättringsmedel. Tidigt användande av biokol som jordförbättringsmedel kan spåras på flera 

platser runtom i världen, en kunskap som så småningom tycks försvunnit ur minnet, utbytt mot billigare 

och mer lättapplicerade kemiska gödningsmedel. Under 1800-talet i Europa och Amerika drogs dock 

uppmärksamheten mot kolets egenskaper genom den tyska kemisten Justis Liebig (Wilson, 2014b). 

Liebigs forskning och experiment gav upphov till hundratals rapporter om biokolets 

användningsområden, från jordbruk till motverkande av sjukdomar och fattigdom. En biokolsindustri 

kom dock aldrig i dagens ljus under denna tid, främst på grund av ekonomiska skäl i kombination med 

en bristande förståelse för biokolets egenskaper. Det publika intresset för biokol återfann sig först då 

terra preta återupptäcktes i början av 2000-talet (Wilson, 2014b). 

3.3 Nyttjande av restmaterial utan högvärdig avsättning 
Genom omvandling av ett restflöde, som saknar annan användning, till biokol kan vi nyttja ett 

restmaterial istället för att hantera det som avfall. Biokolets användningspotential är stor och fortsatt 

relativt outforskad, användningsområdena är många och ökar fortsatt i takt med att fler studier utförs 

och intresset ökar från samhälle och företag. Ett intresse som till mångt och mycket beror på biokolets 

                                                      
2 Kol 14-metoden är en analysmetod som används för att åldersbestämma organiska material som har sitt ursprung 

i levande organismer, metoden baseras på att isotopen 14C börjar sönderfalla då en organism dör. Metoden kan 

datera material upp till 60 000 år efter dess död (Beta Analytic Testing Laboratory, 2017). 
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förmåga till kolfastläggning vilket minskar mängden koldioxid i vår atmosfär (Branschföreningen 

Biokol Sverige, utan årtal). Utöver den fördel som biokolet kan erbjuda gentemot koldioxidhalten i vår 

atmosfär, så kan den stabila kolstrukturen som uppkommer efter pyrolys kan binda båda vatten, luft, 

metaller och näringsämnen (Schmidt och Wilson, 2014). Biokol kan användas som 

jordförbättringsmedel då till exempel lagrat vatten och näring finns tillgängligt för växten vid behov. 

Genom sin förmåga att adsorbera vatten i sin porösa struktur, finns stora möjligheter för biokol i 

isolerings- och fuktregleringssyfte i våra hem och som ersättning av sand som fyllnadsmaterial i betong. 

Ytterligare exempel på applikationer för biokol är marksanering, kolfilter för behandling av förorenat 

vatten, samt i Japan och Kina där biokol inkorporeras i textilier i syfte att minska odörer och förbättra 

materialets andnings- och värmeegenskaper (Schmidt och Wilson, 2014). 

3.4 Certifiering av biokol 
EBC (2012) har tagit fram riktlinjer för certifiering av biokol, både gällande produktion och försäljning. 

Detta för att både säkerställa kvaliteten gentemot kunder och för att biokolsproducenter ska kunna styrka 

kvaliteten på deras biokol. Genom införandet av dessa riktlinjer kan en hållbar produktion uppnås, med 

en minskad påverkan på miljön. Riktlinjerna omfattar bland annat råmaterial, biokolets kemiska 

sammansättning, tillåtna halter av metaller och tillverkningsprocess (European Biochar Foundation 

(EBC), 2012).   

3.5 Avfallshierarkin 
Avfallshanteringen inom vårt samhälle bygger idag på en hierarki utav olika strategier (Persson och 

Olsson, 2011). Strategierna är ordnade utefter en prioritetsordning där deponi har lägst prioritet medan 

förhindrande av avfallets uppkomst finns som högsta. Hierarkin är framtagen för att kunna hantera de 

enorma avfallsströmmar som mänskligheten producerar och hitta en hållbar avfallshantering för vårt 

samhälle. Avfallshierarkin lyder som följande (med högsta prioritet rangordnad som nummer 1 och 

lägsta som 5): 

1. Minska avfallet kvantitativt och kvalitativt. Kvantitativt genom en minskad producerad mängd 

och kvalitativt genom att reducera mängden farliga ämnen i det avfall som produceras.  

2. Återanvändning och materialåtervinning av produkter och material. 

3. Energiåtervinning genom förbränning av avfall. 

4. Behandling av avfallsrester som inte kan tas tillvara genom återvinning, till exempel aska efter 

förbränning eller giftiga restmassor efter industriella processer.  

5. Deponi där en stor risk föreligger för urlakning och/eller emissioner av farliga ämnen. 

Att behandla problemen i efterhand, genom att till exempel samla upp och rena lakvatten ifrån deponier, 

är inte lika effektivt som att minska den ursprungliga mängden producerat avfall. Fokus har på senare 

tid flyttats från att effektivisera avfallshanteringen till att istället minska både mängden av och andelen 

giftiga ämnen i avfallet (Persson och Olsson, 2011). 

Biokolet inkommer främst i avfallshierarkin i steg 1 och 2. Steg 1 genom att exempelvis restmaterialet 

inte längre anses som avfall, en kvantitativ minskning av avfallet. Steg 2 genom att ett restmaterial som 

tidigare saknat avsättning eller hanterats direkt i steg 3, istället nyttjas i en eller flera nya applikationer.  

3.6 Cirkulär ekonomi 
I dagens samhälle nyttjar vi ändliga resurser i snabbare takt och större mängd än vad vi kan ersätta. För 

att motverka denna utveckling måste vi börja återvinna det material vi har och minska mängden avfall 

som vi skapar. För att uppnå detta måste vi både förändra hur vi tänker kring produktskapande, 

produkterna måste utformas med hänsyn till återanvändnings- och återvinningspotential. Inkorporerat i 

den cirkulära ekonomin är också att börja iaktta restmaterial som en outnyttjad resurs istället för avfall 

(Europeiska miljöbyrån, 2014). 
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Den cirkulära ekonomin medför fördelar för samhället till vilket det införs; konceptet innebär att ett 

hållbart och motståndskraftigt samhälle kan byggas upp, genom sociala och miljömässigt hållbara 

fördelar likväl som ekonomiska och företagsmöjligheter. Cirkulär ekonomi satsar på att stegvis få bort 

produktion av avfall och konsumtion av ändliga resurser. Det finns tre underliggande principer bakom 

detta cirkulära koncept; att genom en ändrad design minimera mängden skapat avfall och föroreningar, 

att behålla både material och produkter i användning, och att regenerera naturliga system (Ellen 

Macarthur foundation, 2017).  

Biokol förefaller som en naturlig komponent i den cirkulära ekonomin genom möjligheten att ta till vara 

organiska restmaterial i applikationer där tidigare ej förnyelsebara resurser nyttjats och genom de steg 

uppåt i avfallshierarkin som bidrar till en hållbar avfallshantering. Genom att ta tillvara på restmaterial 

som annars saknar en avsättning kan produktionen av avfall i vårt samhälle minskas.  
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4 Litteraturstudie 
Informationssökningen i litteraturstudien omfattar tillverkningsprocesser, ett urval av biokolets 

generella kemiska och fysiska egenskaper, funktioner och applikationer. 

4.1 Tillverkningsprocess 
Olika tillverkningsprocesser som är relevanta för detta ämnesområde tas upp i detta avsnitt, då det 

huvudsakliga fokuset i detta projekt är pyrolys så förklaras övriga processer enbart översiktligt. 

4.1.1 Förgasning 

Förgasning är en process där ingående biomassa genomgår partiell förbränning. Processen sker under 

kort tid, 10–20 sekunder, vid höga temperaturer på 600–1200℃ (Kambo och Dutta, 2015). Den 

huvudsakliga produkt som uppkommer genom förgasning är syntesgas (även kallad syngas). I en ideal 

förgasningsprocess så omvandlas allt ingående organiskt material till gas och aska, inte till biokol, i 

verkligheten brukar dock processen resultera i en viss del biokol (under 10% av ingående biomassa). 

Det producerade biokolet kan innehålla höga halter utav polyaromatiska kolväten (PAH), jordalkali- 

och alkalimetaller (Kambo och Dutta, 2015).      

4.1.2 Hydrotermisk karbonisering 

Hydrotermisk karbonisering (HTC) är en process som genomförs vid en temperatur på 180–260℃ och 

under en tid av 5–240 minuter (Kambo och Dutta, 2015). Det som särskiljer HTC-processen från övriga 

potentiella tillverkningsmetoder är att denna process generellt sker då biomassan har en väldigt låg 

torrhalt. Processen resulterar i tre produktfraktioner; fast HTC-kol, flytande blandning av bioolja och 

vatten, samt gas som huvudsakligen är koldioxid (CO2). Nutida forskning på HTC är mestadels 

intresserad av den fasta slutprodukten, HTC-kol, då upp emot 40–70% av det ursprungliga råmaterialet 

kan återstå i form av fast produkt efter processen (Kambo och Dutta, 2015). Möjligheten att använda 

material med högt fuktinnehåll innebär att HTC-processen skiljer sig tydligt från pyrolys eller 

torrefiering, där mycket energi måste läggas på att torka biomassan innan processen kan starta. Det 

resulterande HTC-kolet efter processen är en blöt produkt, snarast ett slam, vilket innebär att det sedan 

måste genomgå ett antal steg för att avvattnas, filtreras och torkas, dessa steg är dock mindre 

energikrävande jämfört med förbehandling och torkning inför pyrolys (Kambo och Dutta, 2015).  

4.1.3 Torrefiering 

Under torrefiering värms biomassa upp till en temperatur på ungefär 200–300℃, uppvärmningen pågår 

under en tidsperiod på 30 minuter upp till några timmar, utan tillgång till syre (Kambo och Dutta, 2015). 

Ett annat namn för torrefiering är mild pyrolys. Produkten som uppkommer genom torrefiering får 

egenskaper som befinner sig mellan de för biomassa och de för biokol. Den torrefierade produkten är 

inte biokol då torrefiering enbart är början av pyrolysprocessen (Kambo och Dutta, 2015). 

4.1.4 Pyrolys  

Pyrolys är en termokemisk process där biomassa upphettas till höga temperaturer, vanligtvis 300–650℃, 

utan närvaro av syre (Kambo och Dutta, 2015). Under processen sönderfaller biomassan utan att 

förbränning sker. Processen resulterar i tre produktfraktioner; biokol, en fast produkt med högt 

kolinnehåll, en flyktig fraktion som delvis kan kondenseras till bioolja och slutligen de gaser som inte 

kondenserar, såsom CO, CO2, CH4 och H2. Pyrolys kan delas upp i ett flertal kategorier, några av vilka 

mer djupgående förklarade nedan, beroende på temperatur, uppehållstid och uppvärmningshastighet i 

processen. Egenskaper hos och utbyte av biokol från processen är främst beroende av temperatur, tryck, 

uppehållstid, uppvärmningshastighet och den initiala fukthalten i biomassan. Låga temperaturer och 

långsam uppvärmning genererar den största andelen fast produkt (Kambo och Dutta, 2015).  

Reaktorer som används vid pyrolys finns i många olika varianter och värmeöverförings-mekanismerna 

i reaktorn är av stor vikt då pyrolysprocessen i stort kan anses endoterm (energi behöver tillföras). Ett 

vanligt sätt är överföra värme till ingående flöde i reaktorn är via ett värmeöverföringsmedium 
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(Sundberg, 2016). Detta medium är oftast ett fast ämne såsom sand i kombination med gas. Det 

värmeöverföringsmedium som används behöver initialt genomgå uppvärmning, innan det kommer i 

kontakt med ingående råmaterial.  Den energi som krävs för uppvärmningen kan erhållas antingen 

genom förbränning av biprodukter från pyrolysen (gas, kol eller olja), förbränning av en del av ingående 

biomassa, alternativt tillförsel av el. De olika stegen under pyrolys har olika energibehov och kan 

antingen ge ett överskott eller ha ett behov av tillförsel. För att uppnå en så hög energieffektivitet som 

möjligt bör all producerad värme under processen återföras (Sundberg, 2016). En överblick på en möjlig 

pyrolysprocess kan ses i Figur 4. 

Pyrolysprodukter 

Genom pyrolys uppstår tre olika produktfraktioner, flytande, gas och fast. Dessa beskrivs närmare 

nedan: 

 Flytande fas; Den flytande fas som fås efter pyrolys kallas pyrolysolja eller bioolja. 

Pyrolysoljan är en svart, tjärliknande, vätska som kan bestå av upp till 20% vatten men 

mestadels fenolföreningar. Oljan produceras genom att biomassans ingående komponenter 

cellulosa, lignin och hemicellulosa bryts ner snabbt och simultant (Basu, 2018). 

 Gasfas; Nedbrytning av biomassa ger upphov till både ånga, kondenserbar gas, och primär gas, 

icke-kondenserbar gas. Ångan kondenserar vid nedkylning och bidrar sedan till den flytande 

produktfraktionen. Den primära gasen, som består av lättare molekyler såsom CO2, CO och CH4 

bland andra, kondenserar inte vid nedkylning. Ytterligare icke-kondenserbar gas kan bildas vid 

höga temperaturer, sekundära gaser. Den slutliga gasfraktionen efter pyrolysen består av både 

primära och sekundära gaser (Basu, 2018).   

 Fast fas; Biokol är den fasta produktfraktionen som fås genom pyrolys och består till ungefär 

85% av kol, men kan också innehålla en viss mängd syre, väte och eventuellt även oorganisk 

aska ifrån den ursprungliga biomassan (Basu, 2018). 

Långsam pyrolys 

Den långsamma pyrolysen är den traditionella varianten av pyrolys och det äldsta sättet för hantering av 

biomassa i syrefria förhållanden, grillkol är ett känt exempel. Förutom produktion av kol uppkommer 

gas under pyrolys som ofta sedan används som värme i pyrolysprocessen, antingen genom uppvärmning 

av ugnen eller biomassan. Biomassan som används i långsam pyrolys kan variera i storlek från briketter 

till hela stockar och har vanligtvis sitt ursprung i trä, även om andra biomassor även kan användas. 

Uppehållstiden är vanligtvis flera timmar men kan uppgå till veckor (Hornung, 2014). Det händer dock 

även att uppehållstiden är i storleksordningen minuter. Vanligtvis värms biomassan upp långsamt, 

ungefär 10–30℃/min, till ett temperaturspann på 300–650℃ (Kambo och Dutta, 2015). I långsam 

pyrolys fås ungefär lika stora fraktioner av gas, flytande och fast produkt, för att processen ska uppnå 

en högre effektivitet bör alla dessa fraktioner tas tillvara. Dock är generellt det huvudsakliga målet med 

långsam pyrolys den fasta produktfraktionen, då denna variant av pyrolys ger det högsta utbytet på kol, 

vanligtvis 25–35% av produkten (Kambo och Dutta, 2015).  

Snabb pyrolys 

I snabb pyrolys är det huvudsakliga målet att få fram en så hög flytande produktfraktion, pyrolysolja, 

som möjligt. För att producera en hög andel olja bör den maximala pyrolystemperaturen inte övergå 

650℃, temperaturspannet är vanligtvis 425–600℃ (Basu, 2018). Om gas istället är den mest önskade 

produktfraktionen kan temperaturer uppemot 1000℃ användas. Uppvärmningshastigheten är hög och 

kan uppgå till över 1000℃/s (Basu, 2018). Uppehållstiden i en snabb pyrolysprocess är generellt runt 

0,5–2 sekunder (Hornung, 2014). Om träbaserad biomassa används kan upp till 75% av 

pyrolysprodukten erhållas i flytande form. Ingående biomassa är vanligtvis partiklar i storlek 10 µm till 

flera mm (Hornung, 2014). 
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Intermittent pyrolys 

Betingelserna för intermittent pyrolys befinner sig mellan de för långsam och snabb pyrolys. 

Uppvärmningshastigheten är lägre än för snabb pyrolys, vanligtvis runt 200–300℃/min, vilket leder till 

en minskad produktion av tjära och en mindre andel flytande produktfraktion (Hornung, 2014). För 

biomassa i form av trä så erhålls generellt 55% av pyrolysprodukten i flytande form. Uppehållstiden är 

generellt kortare än för långsam pyrolys, från några minuter upp till 10 minuter. Ingående material kan 

vara i storleksordning från pulver upp till flera centimeter och ha en fukthalt på upp till 40 vikt-%. 

Pyrolystemperaturen är vanligtvis mellan 400–550℃ (Hornung, 2014). 

Flash-pyrolys 

I flash-pyrolys är den huvudsakliga produkten pyrolysolja, utbytet av olja efter pyrolysen kan uppnå 

70–75% av erhållen produkt. Biomassan värms generellt inte upp till högre temperatur än 450–600℃, 

men dess uppehållstid är i storleksordningen 30–1500 ms (Basu, 2018). Denna variant av pyrolys ökar 

utbytet av den flytande produkten men sänker utbytet av den fasta, biokolet (Basu, 2018).  

Översiktsbild pyrolysprocess 

Nedan kan en översiktsbild ses av en möjlig pyrolysprocess (Figur 4). I detta fall en fristående 

pyrolysanläggning, från företaget BTG-BTL, för snabb pyrolys. Inkommande biomassa mals ned till 

önskad storleksfraktion, torkas till dess att önskad fukthalt uppnåtts för att sedan ankomma 

pyrolysreaktorn. I reaktorn används sand som värmeöverföringsmedium. Det kol som bildas i reaktorn 

följer med sanden till kolförbränningen där det i detta fall förbränns. Sanden kyls ned och återförs till 

processen via värmeväxlaren. Pyrolysgaser som bildas i reaktorn renas från partiklar i cyklonerna innan 

de kondenseras. Oljan ifrån de kondenserbara gaserna renas från partiklar och lagras. De gaser som ej 

är kondenserbara går till förbränning och ångproduktion (Benjaminsson, Benjaminsson och Bengtsson, 

2013). 

Kvarn 

Tork Reaktor 

Kolförbränning 

Värmeväxlare 

Ångproduktion 

Cykloner Kondensor 

Rening 

Lagring 

Biomassa 

Biomassa 

Biomassa 

Ånga 

Pyrolysgas 

Sand 

Sand 

Sand och kol 

Rökgas 

Rökgas 

Ånga 

Ånga 

Ånga 

Pyrolysgas (ej 

kondenserbar) 
Pyrolysolja 

Pyrolysolja 

Figur 4 Översikt över pyrolysprocess för snabb pyrolys. Baserad på pyrolysanläggning från BTG-BTL (Benjaminsson, 

Benjaminsson och Bengtsson, 2013).  
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I snabb pyrolys där målet är att tillverka en hög andel pyrolysolja och biokolet eventuellt enbart ses som 

en biprodukt, finns energivinster att hitta genom en inkorporerad förbränning av kol i processen. Om 

biokol är det huvudsakliga målet finns istället möjligheten att nyttja uppkommen pyrolysolja eller gaser 

till förbränning under processen. Detta är dock beroende på reaktor och önskemål ifrån tillverkare. 

4.2 Biokolets kemiska egenskaper 
Detta avsnitt hanterar en del av de generella kemiska egenskaper som biokol har för att utöka förståelsen 

för biokol som material.  

4.2.1 Elementär sammansättning och atomförhållande 

Vid omvandlingen till kol (karbonisering) förändras biomassans kemiska struktur, mycket på grund av 

att funktionella grupper avlägsnas vilket ökar kolinnehållet i produkten gentemot ingående biomassa 

(Weber och Quicker, 2018). Funktionella grupper innehållandes syre (O) och väte (H) som avgår 

förändrar förhållandet mellan dessa atomer gentemot kol (C). Vid pyrolys minskar förhållandet O/C 

med högre hastighet än H/C, ökad temperatur under processen minskar båda atomförhållanden. 

Obehandlat trä innehåller vanligtvis strax över 50% kol, drygt 40% syre och ungefär 5–7% väte (Weber 

och Quicker, 2018). För alla biomassor behövs en temperatur på ungefär 700℃ för att ett kolinnehåll 

på mer än 90% ska uppnås i biokolet (askfritt material), dock generellt på bekostnad av utbytet av kol i 

processen (Weber och Quicker, 2018). 

4.2.2 Funktionella grupper på biokolets yta 

Efter att biokolet tillverkats genom pyrolys blir produkten lik en förkolnad och ihopsjunken version av 

den ursprungliga råvaran och dess struktur. Råmaterialet har nu konverterats till en samling av 

grafitkristaller, uppbyggda av aromatiskt kol med rester av väte, syre och aska bundet till sig. Aromatiskt 

kol är väldigt stabilt och det tar lång tid för mikrober att bryta ned dessa aromatiska ringar. Ju högre 

temperatur råmaterialet utsätts för, desto fler aromatiska ringar bildas, dessa ringar går samman och 

bildar vad som kan beskrivas som plana ark. Grafen är namnet då det bara finns ett av dessa ark, grafit 

är namnet då det finns flera lager av ark (Wilson, 2014a). Experiment har visat att många olika 

funktionella grupper går att återfinna på grafen. Bland annat finns syre, kväve, fosfor, svavel och väte 

inkorporerade i dessa ringar. Närvaron utav dessa atomer förändrar ytkemin genom dess skillnader i 

elektronegativitet relativt kolatomer. Funktionella grupper såsom exempelvis OH och NH2 klassificeras 

som elektrondonatorer, medan grupper såsom exempelvis (C=O)OH, (C=O)H och NO2 klassificeras 

som elektronacceptorer. Dessa grupper och deras laddning påverkar biokolets adsorption av exempelvis 

olika metaller (Amonette och Joseph, 2009). 

4.2.3 pH 

Under pyrolys avgår funktionella grupper, främst sura sådana såsom karboxyl- eller hydroxylgrupper, 

vilket gör att den vanligtvis svagt sura ingående biomassan blir mer alkalisk ju fler funktionella grupper 

som avgår (Weber och Quicker, 2018). En förlängd uppehållstid under pyrolysen tycks inte påverka 

biokolets pH nämnvärt då de flesta sura grupper avgår under de första 10 minuterna av karboniseringen 

(förkolningen), inte heller uppvärmningshastighet verkar ha en stor påverkan på resulterande pH hos 

biokolet. Pyrolystemperaturen är den faktor med högst påverkan på pH, ett pH mellan 10–12 kan uppnås 

vid temperaturer över 500℃ för biokol producerat ifrån till exempel trä eller halm. Materialets relativa 

naturliga askinnehåll, som är basiskt, ökar under pyrolysen vilket också ökar biokolets slutliga pH 

(Weber och Quicker, 2018).  

4.2.4 Naturlig askhalt 

Den naturliga askhalten i biokol uppkommer genom att biomassan tagit upp mineraliska ämnen under 

sin livstid, genom exempelvis regnvatten eller från marken. Det är viktigt att veta den ingående naturliga 

askhalten då detta påverkar biomassans beteende under pyrolysen, såsom lägre smältpunkt vid högre 

askhalt. Biomassans ursprungliga naturliga askhalt blir till största delen kvar efter pyrolysen i det 

producerade kolet (Weber och Quicker, 2018). Råmaterial i form av trä har generellt ett lågt naturligt 
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innehåll av aska medan gräs, hö och kornskal, vilka har ett högt innehåll av kisel, kan innehålla upp till 

24 vikt-% aska, även biokol som är tillverkat av gödsel kan ha ett högt innehåll av mineraliska ämnen 

(Amonette och Joseph, 2009). Biomassa innehåller relativt höga halter av alkaliska jordarts- och 

alkalimetaller såsom kalium (K), kalcium (Ca), magnesium (Mg) och natrium (Na), vilka delvis avgår 

under pyrolysen i form av gas. Under pyrolysen avgår både vatten och flyktiga ämnen medan majoriteten 

av den naturliga askan kvarstår, detta innebär att det relativa innehållet av naturlig aska ökar med 

temperaturen (Weber och Quicker, 2018). En lägre naturlig askhalt i ingående biomassa ger biokolet en 

högre kompaktdensitet, densitet på en molekylär nivå. Ett lågt naturligt innehåll av aska i kombination 

med ett högt innehåll av lignin kan öka biokolets mekaniska styrka (Downie, Crosky och Munroe, 2009).     

4.2.5 Katjonbytarkapacitet 

Ett materials katjonbytarkapacitet (CEC) är ett mått på hur många utbytbara katjoner som materialet kan 

innehålla, exempel på sådana katjoner är Ca2+, K+. Na+, Mg2+ och NH4+ (Weber och Quicker, 2018). 

CEC är beroende av ytans funktionella grupper, som bidrar med negativa laddningar som attraherar 

katjoner, och ytarean som påverkar tillgängligheten av dessa funktionella grupper. Högst CEC återfinns 

hos biokol som tillverkats vid en relativt låg pyrolystemperatur såsom 250℃, detta beror på den 

specifika ytarean har ökat jämfört med ingående biomassa och att negativt laddade funktionella grupper 

fortsatt finns kvar i strukturen. Vid experiment med temperaturer över 400℃ har CEC hos biokolet 

minskat (Weber och Quicker, 2018). De flesta näringsämnen som tas upp av växter och 

mikroorganismer är i form av joner, CEC används därför för att beskriva bördigheten hos jordar. CEC i 

jorden kan ökas genom att biokol tillsätts i jordförbättringssyfte (Weber och Quicker, 2018). Biokol 

med en hög anjonbytarkapacitet (AEC) föredrar anjoner så som fosfat eller metalloider (Mohanty m.fl., 

2018). 

4.2.6 Innehåll av tungmetaller  

Biokol med högt naturligt innehåll av aska har troligen även ett visst innehåll av metaller, bundna till de 

funktionella grupperna på kolet (Amonette och Joseph, 2009). Studier av biokol baserat på avloppsslam 

har visat att koncentrationen av de metaller som var ingående i råmaterialet ökade efter pyrolys. 

Ökningen i koncentration av metaller i biokolet kan härledas till det faktum att en del av det ingående 

råmaterialet försvinner under pyrolysen i form av olja eller gas (Zielińska och Oleszczuk, 2015). 

Tungmetaller kan delas in i fyra kategorier (K1–4) (Jin m.fl., 2016). K1-2 klassificeras som 

biotillgängliga och i stor risk för urlakning, K3 klassificeras som potentiellt biotillgänglig, speciella 

förhållanden kan leda till nedbrytning och urlakning, och K4 klassificeras som ej biotillgänglig och är 

varken benägen att brytas ned eller lakas ur. Studier på avloppsslam har påvisat innehåll av bland annat 

koppar (Cu), bly (Pb), krom (Cr) och nickel (Ni), varav majoriteten av tungmetallerna tillhörde K2. 

Mindre än 20% av metallerna i det ingående materialet hörde till K3 eller K4, vilket påvisar en hög risk 

för urlakning av metaller till miljön om slammet skulle distribueras direkt i naturen. Genom pyrolys 

förändrades detta genom att en stor del av de ostabila tungmetallerna i K1 och K2 konverterades till en 

mer stabil form och istället föll under K3 eller K4. Ett exempel är innehållet av Cu som innan pyrolys 

till 98,6% tillhörde K1-2, en halt som efter pyrolys vid 600℃ sänktes till under 20%, då istället halterna 

tillhörandes K3-4 höjdes avsevärt. Liknande resultat erhölls för innehåll av nickel, bly och krom (Jin 

m.fl., 2016). Även om fördelningen av de olika metallerna efter pyrolysen skiljde sig åt och är starkt 

beroende av temperaturen under processen och ingående koncentrationer, kunde det generellt ses att 

metaller ingående i K1-2 minskade och de ingående i K3-4 ökade. Anledningen bakom detta tros vara 

att funktionella amid-grupper skapat komplex med metallerna och att biokolets aromatiska struktur kan 

bidra med π-elektroner, vilka kan skapa starka bindningar med metallkatjoner. De ekologiska riskerna 

genom urlakning av tungmetaller ansågs bli ungefär sex gånger lägre genom omvandlingen till biokol. 

Ytterligare studier behövs dock gällande de långvariga effekterna (Jin m.fl., 2016).  
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4.3 Biokolets fysiska egenskaper 
Nedan förklaras en del av biokolets generella fysiska egenskaper.  

4.3.1 Porositet 

Biokolets porositet kan delas upp i tre kategorier av porer; mikroporer med en inre diameter på under 2 

nm, mesoporer som har en inre diameter på 2–50 nm, och makroporer som har en inre diameter på över 

50 nm (Downie, Crosky och Munroe, 2009). Spridningen av porstorlekar står i relation till den totala 

ytarean på biokolet, vid en ökning av temperaturen under tillverkningsprocessen blir de inre avstånden 

i biokolet mer strukturerade vilket resulterar i en ökad ytarea per volymenhet. Mikroporerna bidrar till 

störst del till ytarean hos biokol. Uppvärmningshastigheten påverkar vilken porstorlek som uppnås, en 

långsam hastighet producerar i de flesta fall ett biokol med mestadels mikroporer, däremot skapar en 

snabb uppvärmningshastighet ett biokol överhängande bestående av makroporer, troligtvis beroende på 

att porväggarna mellan mikroporerna har smält bort (vilket även kan orsakas av höga temperaturer vid 

pyrolys). Mikroporer bidrar till adsorption utav små molekyler, mesoporer i sin tur är viktiga för många 

adsorptionsprocesser mellan flytande och fasta faser. Makroporerna i biokol bidrar till luftning av jordar, 

jordens hydrologi, möjlighet till rörelse för växters rötter i jorden och som habitat för en stor variation 

av mikrober (Downie, Crosky och Munroe, 2009). Temperaturen påverkar hur mycket flyktiga ämnen 

som avdrivs ur råmaterialet, generellt ökar andel porer med mängd flyktiga ämnen som avdrivits och 

rensat ur porerna på sin väg. Biokol kan genom sina porer och elektrisk laddning (biokolets aromatiska 

struktur möjliggör för elektroner att röra sig, vilket ger materialet elektriska egenskaper) hantera både 

adsorption och absorption. Absorption påverkas av porvolymer. Adsorption beror av ytarea och 

laddning, både inre och yttre ytan hos biokol adsorberar material via elektrokemiska bindningar (Wilson, 

2014a). 

4.3.2 Densitet 

Biokol kan beskrivas med två slags densitet, kompakt- och skrymdensitet (Downie, Crosky och 

Munroe, 2009). Kompaktdensitet beskriver det porösa materialet på en molekylär nivå, hur 

kolstrukturen är uppbyggd. Skrymdensiteten tar hänsyn till materialets porositet och inre håligheter. 

Detta innebär generellt att skrymdensiteten minskar efter pyrolys, till skillnad från kompaktdensitet som 

ökar, då biokolets porositet ökar under denna process. Generellt kan det sägas att kompaktdensiteten 

ökar med processtemperatur och uppehållstid, en ökad kompaktdensitet fås också om ingående material 

har lågt innehåll av aska eller flyktiga ämnen. Genom en ökande ordning, materialet blir mer 

grafitliknande, samt förlust av flyktiga och kondenserande föreningar under tillverkningen av biokol, 

fås en produkt med högre kompaktdensitet än vad den ingående biomassan hade. Ren grafit har en 

kompaktdensitet på 2,25 g/cm3. Dock är kompaktdensiteten hos biokol vanligtvis lägre och i 

storleksordningen 1,5–1,7 g/cm3 (Downie, Crosky och Munroe, 2009). Biokolets önskade densitet beror 

på i vilket syfte kolet har producerats; biokol som ska adsorbera gaser genom mikroporer har högre 

densitet än de biokol som ska användas för rening av vätskor, där istället meso- och makroporer nyttjas. 

Biokolets densitet beror av ingående biomassa och pyrolysprocessen. Skrymdensiteten av biokol 

producerat ifrån olika träslag ligger vanligtvis på 0,3–0,43 g/cm3 (Downie, Crosky och Munroe, 2009). 

Den mekaniska styrkan hos biokol, vilken kan relateras till kolets kompaktdensitet, är högre än den 

mekaniska styrkan i råmaterialet. Den mekaniska styrkan är ett mått på ett materials förmåga att stå emot 

pålagd belastning, något som används som parameter i bedömningen av ett aktiverat kols kvalitet 

(Downie, Crosky och Munroe, 2009). 

4.3.3 Specifik ytarea 

En generell trend som kan ses genom tidigare studier är att biokolets ytarea vanligtvis ökar med en ökad 

högsta tillverkningstemperatur (HTT) upp till dess att en temperatur nås som istället orsakar deformation 

och en minskning av ytarean (Downie, Crosky och Munroe, 2009). Både biokolets vattenhållande 

förmåga och CEC, bland andra, är kopplade till den specifika ytarean vilket gör detta till en viktig 

egenskap för många av biokolets applikationer. Biokol tillverkat genom pyrolys har en hög specifik 

ytarea medan HTC-kol har en låg specifik ytarea. Den specifika ytarean bestäms vanligtvis genom en 
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analysmetod döpt efter sina skapare Brunauer, Emmet och Teller (BET). Under en BET-analys omges 

ett prov utav gas och mängden gas som adsorberas av provet mäts. Utöver temperaturen så bidrar även 

en förlängd uppehållstid med en ökning av den specifika ytarean, dock inte lika mycket som 

temperaturhöjningen. De flesta biomassor kan uppnå en specifik ytarea på flera hundra m2/g genom 

pyrolys, vid temperaturer runt 700℃ kan en ytarea på 800 m2/g uppnås. Undantaget från detta är dock 

avloppsslam vars ytarea, oberoende av olika parametrar under pyrolys, kvarstannar under 100 m2/g 

(Weber och Quicker, 2018). Om temperaturen ökas ytterligare, till 800–1000℃, kan biokolets specifika 

ytarea minska vilket troligtvis är en effekt av att porerna i kolet smält eller kollapsat av den höga 

temperaturen. Träbaserat biokol, utsatt för en uppvärmningshastighet på 30℃/h, ökade initialt sin 

specifika ytarea från 1,5 m2/g vid 450℃ till 375 m2/g vid 750℃ för att sedan återigen minska till 3,5 

m2/g vid 1000℃ (Weber och Quicker, 2018). 

4.3.4 Elektromagnetiska egenskaper 

De elektromagnetiska egenskaperna hos materialet förändras under pyrolysen genom avgående 

funktionella grupper och bildandet av konjugerade dubbelbindningar3, detta leder till en ökad 

konduktivitet (ledningsförmåga) med en ökad pyrolystemperatur (Weber och Quicker, 2018). 

Resistiviteten (motståndet) hos materialet minskar istället under pyrolysen, vilken temperatur som har 

störst påverkan på minskningen är materialberoende. Genom ökad konduktivitet blir biokolet ett mer 

effektivt skydd mot potentiellt skadliga elektromagnetiska störningar (EMI), störningar som 

uppkommer genom att elektroniska enheter ger upphov till elektromagnetiska fält. Genom denna 

skyddande egenskap kan biokol potentiellt användas som additiv i byggmaterial såsom betong för att 

öka materialets avskärmning av EMI (Weber och Quicker, 2018). 

4.3.5 Hydrofobicitet 

Biokolets relation med vatten har omfattande studerats men är ännu inte helt förstådd och olika studier 

har påvisat motsägelsefulla resultat. Hydrofobiciteten beror på ytaktiva funktionella grupper, om ytan 

attraherar vatten kallas den för hydrofil och om det repellerar vatten kallas den hydrofob (Weber och 

Quicker, 2018). Substanser med hydrofila egenskaper är polära, vätebindningar orsakar en stark 

interaktion med vatten, till skillnad från hydrofoba substanser som är opolära i sin natur och enbart ger 

upphov till svaga interaktioner med vatten. Hydrofoba material kan dock ha starka interaktioner med 

opolära vätskor istället. Den hydrofoba egenskapen hos biokol är kopplade till alifatiska (cykliska 

föreningar som saknar aromatiska egenskaper) funktionella grupper, vilka förstörs vid temperaturer 

mellan 400–500℃, vilket kan förklara varför biokol som tillverkats vid lägre temperaturer (och har 

dessa grupper kvar) är hydrofoba medan högre temperaturer inte ger samma resultat. Det är dock viktigt 

att påpeka att biokol inte blir hydrofilt vid högre tillverkningstemperaturer, inga polära funktionella 

grupper bildas, det blir istället mindre hydrofobt på grund av avsaknaden av opolära funktionella grupper 

(Weber och Quicker, 2018).       

4.3.6 Partikelstorleksfördelning 

Beroende på vilken biomassa som genomgått pyrolysen vid tillverkningen av biokolet så kommer 

partikelstorleken att se olika ut, generellt så är storleken på partiklar mindre i biokolet än i råvaran. 

Tillverkningsprocessen har en stor påverkan på vilken partikelstorlek som det resulterande kolet 

kommer att få. Ju högre uppvärmningshastighet som används, desto mindre partikelstorlek är nödvändig 

för att klara av värme- och massöverföringen under reaktionen. Vid snabb pyrolys, som har en 

uppvärmningshastighet på ungefär 500℃/sekund och uppåt, är ingående material förbehandlat till ett 

fint pulver vilket medför att det producerade biokolet även det blir väldigt fint. Om kontinuerlig långsam 

pyrolys istället nyttjas, vars uppvärmningshastighet är ungefär 5–30℃/minut, kan större partiklar på upp 

                                                      
3 Konjugerade dubbelbindningar är bindningar med omväxlande enkel- och dubbelbindning. Omväxlingen mellan 

bindningarna medför att elektronerna är delokaliserade och inte tillhör en enstaka bindning (Stockholms 

Universitet, 2017).  
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till flera centimeter användas (Downie, Crosky och Munroe, 2009). Minskningen av partikelstorlek 

under pyrolysen hör samman med förlusten av flyktiga ämnen, även detta påverkas av temperaturen 

under processen då en högre temperatur medför en minskning av partikelstorlek. En ökning av trycket 

under pyrolysen medför istället större partiklar, vilket kan bero på att partiklarna sväller men även att 

partiklarna sammanfogas i kluster (Downie, Crosky och Munroe, 2009). 

4.4 Biokolets funktioner 
Biokolets kemiska och fysiska egenskaper möjliggör de funktioner som det producerade biokolet kan 

tillhandahålla, ett urval av biokolets funktioner presenteras i detta avsnitt.  

4.4.1 Vattenhållande förmåga 

Biokol har generellt en högre specifik ytarea jämfört med sand och lera och kan därmed öka jordens 

totala specifika yta när det adderas. Sandig jord med relativt liten specifik yta, hög permeabilitet, har 

svårt att behålla både vatten och näringsämnen, lerig jord har däremot motsatt problem, låg 

permeabilitet, och kan innehålla allt för mycket lagrat vatten. Biokol kan vara en lösning för att öka 

permeabiliteten i lerjord och minska permeabiliteten i sandjord (Downie, Crosky och Munroe, 2009). 

Förmågan att hålla och behålla vatten beror bland annat på hur porer och porstrukturen ser ut i biokolet, 

vilket innebär att om högre processtemperaturer använts vid tillverkningen så möjliggör porstrukturen 

en större vattenhållande förmåga. Biokol tillverkade vid lägre temperaturer har även de en porös 

struktur, dock oftast med mindre porstorlekar. Temperaturen under pyrolysen påverkar även biokolets 

hydrofobicitet, då kolets vattenrepellerande egenskaper kan förstärkas vid temperaturer av 250–700℃ 

för att sedan vid ännu högre temperaturer minska (Weber och Quicker, 2018). Biokol har visats kunna 

absorbera upp till fem gånger så mycket vatten som sin ursprungliga vikt (Schmidt, 2014).  

Funktionen kan kopplas till bland annat följande egenskaper: specifik ytarea, porositet, densitet, 

hydrofobicitet och funktionella grupper på biokolets yta. 

4.4.2 Kolfastläggning 

För att uppnå de mål som satts runtom i världen gällande en begränsad temperaturökning för att undvika 

alltför stora globala klimatförändringar kan avlägsnande av kol ifrån atmosfären bidra. Biokol är en 

potentiellt stor del utav detta, med möjlighet till en kolfastläggning spridd i jorden (Read, 2009). 

Biomassan som biokolet är tillverkat av har genom fotosyntesen tagit upp CO2 under sin livstid, kolet 

byggs sedan in i biomassans struktur och genom pyrolys stabiliseras kolstrukturen. Den stabiliserade 

kolstrukturen är svår att bryta ned och kol kan på det sättet låsas fast i jorden i upp till tusentals år, 

beroende på biomassa, jordens egenskaper och tillverkningsprocess. På detta sätt så kan biokolets nytta 

förklaras med att koldioxid tas ifrån atmosfären för att istället lagras i jorden (Branschföreningen Biokol 

Sverige, utan årtal). Årligen, genom fotosyntesen, tas 120 Gt kol upp av växter, en mängd av vilken 

hälften bevaras i växterna och hälften släpps åter ut till atmosfären i form av koldioxid (Gaunt och 

Cowie, 2009). Uppehållstiden för kol i jord då den binds genom biokolsstrukturen är längre än i de fall 

där kolet direkt återförs till jorden genom biomassa som bryts ned i naturen. Hur stor roll som biokol 

spelar gällande kolfastläggning beror av dess stabilitet i jorden; ju mer stabilt biokol desto längre binds 

kolet i jorden och desto längre kan jorden nyttja biokolets positiva egenskaper (Lehmann m.fl., 2009). 

Detta innebär att för att biokolet verkligen ska göra nytta så måste det vara mer stabilt än den biomassa 

som det tillverkades av, växterna som biokolet skapas ifrån måste också tillåtas att växa i samma takt 

som de förkolnas, för att förhindra det snabba återförandet av CO2 till atmosfären vilken sker genom att 

växterna bryts ner direkt i naturen (Lehmann och Joseph, 2009). 

Funktionen kan kopplas till bland annat följande egenskaper: molekylär struktur, elementär 

sammansättning och atomförhållande. 

4.4.3 Adsorption av organiska ämnen och giftiga föreningar 

Biokol har hög kapacitet att adsorbera organiska föreningar samtidigt som det har hög kemisk reaktivitet 

(affinitet). En ökad specifik ytarea är påvisad att öka affiniteten och sorberande kapacitet. Detta gör 
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biokol till en viktig komponent i processen som kontrollerar opolära organiska föreningars rörelse och 

beteende i jorden (Smernik, 2009). Exempel på opolära organiska föreningar är polyaromatiska kolväten 

(PAH), polyklorerade bifenyler (PCB) och ett flertal pesticider (bekämpningsmedel). Biokol kan 

användas i sin aktiverade form för att avlägsna organiska föreningar ifrån förorenat vatten och förorenad 

luft. Speciellt PAH har visats binda starkt till ytan på biokol, en bindning som är mindre reversibel än 

för andra slags organiskt material. Biokol är en stark sorbent för neutrala organiska föreningar och är 

mest effektiv då föroreningen finns i lägre koncentrationer, i högre koncentrationer blir biokolet mättat. 

Det har också visats genom tidigare studier att biokol i isolerad form har högre sorptionsegenskaper än 

vad biokol som är tillsatt i jord har. Även om biokol har förmågan att minska mängd, rörlighet av och 

tillgänglighet av organiska föroreningar i jorden så kan det samtidigt innebära en minskad effektivitet 

av tillförda bekämpningsmedel i jorden (Smernik, 2009). 

Funktionen kan kopplas till bland annat följande egenskaper: specifik ytarea, porositet, pH, 

katjonbytarkapacitet, hydrofobicitet, densitet och funktionella grupper på biokolets yta. 

4.4.4 Adsorption av metaller 

De huvudsakliga egenskaperna hos biokolet som avgör hur väl metaller kan adsorberas är porositet och 

den specifika ytarean. Generellt är den specifika ytarean större hos biokol producerat ifrån växter 

(inklusive träd) gentemot biokol producerat från exempelvis slam eller gödsel, samma korrelation kan 

ses gällande biokolets porositet. En hög pyrolystemperatur ger visserligen en högre specifik ytarea och 

gör därmed fler platser tillgängliga för metalladsorption, samtidigt minskar antalet funktionella grupper 

som kan genomföra jonbyten med metallerna, temperaturvalet beror på vilken metall som önskas 

avlägsnas (Li m.fl., 2017). Om biokol tillsätts till vatten med målet att avlägsna metaller påverkas 

biokolets ytladdning av vätskans pH. Vid ett specifikt pH hos vätskan är biokolets ytladdning noll, om 

vätskans pH är högre än så blir biokolets negativt laddat och binder metallkatjoner och om vätskans pH 

är lägre så blir biokolet positivt laddat och binder istället till metallanjoner. Funktionella grupper såsom 

karboxyl, amin och hydroxyl har en avgörande roll för metallsorptionen hos biokol. Innehåll av 

mineraliska ämnen påverkar också biokolets förmåga till metalladsorption i vatten, exempelvis genom 

katjonbyte. Sammanfattningsvis så beror metalladsorptionen hos olika biokol på vilken metall det gäller, 

olika metaller binds via olika mekanismer (Li m.fl., 2017). 

Funktionen kan kopplas till bland annat följande egenskaper: specifik ytarea, porositet, pH, 

katjonbytarkapacitet, hydrofobicitet, naturlig askhalt och funktionella grupper på biokolets yta. 

4.4.5 Lagring av näringsämnen 

Genom tillförsel av biokol till jord, kan näringsämnen antingen direkt tillföras till växter genom den 

näring som finns tillgänglig via biokolet eller via att kvaliteten på jorden ökar, vilket möjliggör en högre 

effektivitet ifrån adderade gödningsmedel. En indirekt påverkan på jordens tillgång på näringsämnen 

kommer ifrån biokolets förmåga att behålla näringen i jorden och förhindra urlakning, vilket innebär en 

högre möjlighet för växterna att tillgodogöra sig utav den näring som finns tillgänglig (Yin Chan och 

Zhihong, 2009). Urlakning sker när mobila näringsämnen förs bort från växternas rötter via vatten som 

penetrerat jorden, upp till 80% av tillfört kväve kan försvinna genom urlakning (Major m.fl., 2009). En 

ytterligare indirekt påverkan är att biokolet ersätter andra tillsatsmedel, till exempel kalk som tillförs för 

att motverka lågt pH i jorden, vilket kan minska effektiviteten av tillförda gödningsmedel. Biokol har 

generellt ett högt pH (basiskt) även om de kan produceras med pH som skiftar mellan 4–12 (Yin Chan 

och Zhihong, 2009). Sammanfattningsvis kan biokol som förbättringsmedel för näringsupptag i jordar 

förklaras mycket genom dess indirekta påverkan; minskat behov av gödningsmedel, mer effektivt 

upptag av det gödningsmedel som appliceras, mer anpassat pH för växtligheten, och även en förmåga 

att neutralisera giftiga föroreningar i marken. Dock ska en varning ges för biokol som är nyproducerat, 

som istället för att bidra med näring kan adsorbera den och därav minska tillgängligheten av 

näringsämnen för växter, samt biokol som påverkar pH på ett sådant sätt att jorden inte längre är 

anpassad för de växter som gror där (Yin Chan och Zhihong, 2009). 
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Funktionen kan kopplas till bland annat följande egenskaper: specifik ytarea, porositet, pH,  

funktionella grupper på biokolets yta och elementär sammansättning och atomförhållande. 

4.5 Biokolets applikationer 
Mycket forskning pågår gällande potentiella applikationer för biokol, en översikt gällande några av de 

applikationer som föreslås finns i detta avsnitt. 

4.5.1 Jordförbättring 

De flesta former av jordbruk i dagens samhälle utarmar jorden, snarare än förstärker och återuppbygger 

den, exempelvis via tillsats av kemiska gödningsmedel. Gödningsmedel i kombination med bearbetning 

av jorden ökar aktiviteten hos mikroorganismer, vilket leder till att kol i jorden förbrukas i snabbare takt 

än den kan ersättas. En förhoppning finns att biokol kan utgöra en ersättning för en del av det förbrukade 

kol som tidigare fanns i jorden (Wilson, 2014a). Innan fokuset hamnar på de förbättrande egenskaper 

som biokol har gentemot jorden så bör en varning utfärdas angående att placera obearbetad/omättad 

biokol direkt i jorden. Rå biokol kan ha motsatt effekt på jorden då den inledningsvis tar näring ifrån 

jorden, vilket lämnar mindre näring kvar åt växter, den kan även bidra med flyktiga organiska ämnen 

(VOC) som utgör föda åt mikrober som då i sitt ökade antal konsumerar kvävet i jorden. Dessa problem 

kan dock åtgärdas om gödsel tillförs samtidigt som biokolet, vilket kompenserar jorden för eventuella 

näringsförluster. Biokol kan genom sin porösa sammansättning lagra både vatten och luft. Fukthalten i 

jorden påverkar hur mycket löst organiskt kol, kväve och andra näringsämnen som kan fångas upp av 

biokolets yta. Kolmatrisen i biokol tar även emot elektroner från organiska föreningar under 

nedbrytning, elektrisk laddning som annars kan stå bakom produktionen av växthusgaser och minskad 

aktivitet hos mikroorganismer. Då biomassa som innehåller kväve bryts ned finns risk för att ammoniak 

(NH3) släpps ut. Biokolet har, enligt tidigare studier (Wilson, 2014a), förmågan att hålla kvar kväve i 

jordar och samtidigt minska emissioner utav NH3. 

Applikationen kan kopplas till bland annat följande funktioner: vattenhållande förmåga, adsorption av 

organiska ämnen och giftiga föroreningar och lagring av näringsämnen. 

4.5.2 Plantering i stadsmiljö 

I stadsmiljö upplever träd och växter andra typer av hinder än vad de gör i öppnare landskap, såsom 

trottoarer vilka minskar trädrötternas tillgång till vatten och syre. För att motverka detta och förhindra 

döda och skadade träd har ett projekt i Stockholm arbetat på olika lösningar, en lösning som sedan 2009 

har inkluderat biokol i alla planteringar i stadsmiljö (Embrén, 2016). Biokol bidrar med en fördel i och 

med att det som material kan motstå kompression, då en blandning av biokol och stenar används ökar 

porositeten i jorden vilket underlättar bland annat rötternas rörelser. För detta syfte föredras biokolsbitar 

i storleken 1–10 mm och en mängd av 2,25 m3 per träd (Embrén, 2016). Vid plantering av träd i 

exempelvis förort används ett jordlager (med biokol inblandad) ovanpå ett stenlager, dessa träd har 

sedan i genomsnitt vuxit 1 m/år. Tester med biokol i parker och rondeller pågår med hittills väldigt 

positiva resultat. Några av fördelarna är biokolets förmåga som kolsänka, utökad livslängd av urbana 

planeringar och minskad kostnad för utbytande av träd. Biokolslager har även lagts ut för att bidra med 

rening av dagvatten, initiala uppfattningar om resultaten av detta har varit väldigt positiva (Embrén, 

2016). 

Applikationen kan kopplas till bland annat följande funktioner: adsorption av organiska ämnen och 

giftiga föroreningar, kolfastläggning, adsorption av metaller och vattenhållande förmåga. 

4.5.3 Kolfilter 

Många av de tidigare studier som utförts på pyrolyserad biomassa har fokuserat på att hitta ett sätt att 

utveckla effektivare aktivt kol. Aktivt kol har en hög inre ytarea och hög mikroporositet, dessa 

egenskaper gör att aktivt kol används som adsorbent i separations- och reningsprocesser, samt som 

katalysator (Downie, Crosky och Munroe, 2009). Biokol kan vara upp till 20 gånger billigare än aktivt 

kol, dock innebär kostnaden för att aktivera biokol att den potentiella ekonomiska lönsamheten minskar 
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gentemot ej aktiverat biokol som konkurrent. Produktion av aktivt kol har högre energianvändning och 

lägre utbyte, men det är också viktigt att ha i åtanke att aktivt kol generellt har en högre förmåga att 

avlägsna föroreningar, konsekventa egenskaper och därmed konsekvent resultat till skillnad från biokol 

vars egenskaper beror till stort utav vilken biomassa den är tillverkad av. Dock så beror mängden 

föroreningar som avlägsnats i slutändan på vilka föroreningar det handlar om, beroende på detta kan 

biokol eller aktivt kol vara det bästa valet (Mohanty m.fl., 2018). På senare tid har intresset för biokol 

som verktyg för att minska föroreningar i jord, vatten och luft ökat, inte minst för att det kan ersätta det 

dyrare alternativet aktivt kol. Inorganiska föroreningar tas bort genom till exempel jonbytare eller 

utfällning, medan organiska föroreningar tas bort genom hydrofobicitet, elektrostatisk attraktion eller 

repulsion. Vilken biomassa som biokolet är tillverkat ifrån och hur pyrolysen gått till är den 

huvudsakliga faktorn bakom effektiviteten med vilken biokolet avlägsnar förorenande ämnen, denna 

effektivitet kan förbättras genom att skräddarsy biokolets egenskaper för specifika föroreningar 

(Oliveira m.fl., 2017). 

Biokol som ersättare av aktivt kol i filterapplikationer utgör många möjligheter, såsom; 

 Rening av dagvatten4; Tidigare har dagvatten ofta setts som ett flöde som bör ledas bort för att 

undvika exempelvis översvämningar, vilket har inneburit att graden av rening många gånger 

varit låg eller icke existerande. En högre reningsgrad behöver uppnås, främst i urbana miljöer 

och av det dagvatten som är i kontakt med trafikerade vägar. Det finns många olika metoder för 

rening av dagvatten, till exempel genom brunnsfilter (Naturvårdsverket, 2016). Brunnsfilter kan 

monteras direkt i dagvattenbrunnar och innehåller ett filtermaterial av exempelvis aktivt kol 

(Stockholm Vatten och Avfall, utan årtal). 

 

 Rening av läkemedel; I nuläget saknas krav från myndigheterna på att avloppsvatten ska renas 

ifrån läkemedelsrester. Avloppsreningsverken är därmed inte anpassade att hantera de ungefär 

1200 aktiva läkemedelssubstanser som inte bryts ned av kroppen och genom urin och avföring 

följer med avloppsvattnet (Käppala, 2016). Ungefär 50% av de läkemedelsrester som inkommer 

till reningsverken kan renas bort med nuvarande tekniker, resterande ämnen riskerar att hamna 

i slammet eller i olika vattenrecipienter, där de har visat påverkan på vattenlevande organismer 

(Käppala, 2016). Biokol har i studier visat sig vara lika, om inte mer, effektivt än aktivt kol 

gällande rening av läkemedelsrester ifrån vatten, i genomsnitt 95–99% rening uppnåddes 

(Avfall Sverige, 2018).  

 

 Rening av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS)5; PFAS är en organisk 

ämnesgrupp som inte förekommer naturligt (Naturvårdsverket, 2019). Molekylerna innehåller 

starka kol-fluor-bindningar och kan vara ytterst svåra att bryta ned i miljön, vilket är 

problematiskt då dessa ämnen i de flesta fall kan bioackumuleras och är hälso- och miljöfarliga. 

Reningsmetoderna som nyttjas idag är ofta förknippade med höga kostnader, lång 

behandlingstid och hög osäkerhet. För att rena vattenområden är pumpning följt av 

filterbehandling vanligt, exempelvis filter utav aktivt kol som efter användning måste 

förbrännas vid höga temperaturer (Naturvårdsverket, 2019). Studier med biokol, som alternativ 

                                                      
4 Dagvatten kan definieras som tillfälliga flöden av exempelvis spol-, smält- och regnvatten. Vanliga föroreningar 

som förekommer är tungmetaller, vägsalt, PAH:er, näringsämnen och partikulärt material (Naturvårdsverket, 

2016). 

5 Högfluorerade ämnen, eller per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS), kan återfinnas i rengöringsmedel, 

brandsläckningsskum och impregnerade textilier eller papper. Det är en grupp av mycket stabila ämnen varav 

många är bioackumulerande (ackumuleras i levande organismer). Dessa högfluorerade ämnen används främst på 

grund av sin förmåga att skapa fett-, smuts- och vattenavvisande ytor (Kemikalieinspektionen, 2019). 
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till aktivt kol, har genomförts och visat på en reningsgrad av 89–99% av PFAS, vid rening av 

förorenat vatten (Avfall Sverige, 2018). 

 

 Kompletterande vattenrening; Om kolfilter med aktivt kol nyttjas anses den bästa kapaciteten 

uppnås då detta är ett kompletterande reningssteg till den befintliga reningen av avloppsvatten. 

Rening kan ske antingen genom filter med granulerat aktivt kol (GAK) eller med pulveriserat 

aktivt kol (PAK) som tillsätts direkt i processen. Båda varianter baseras på att föroreningar 

adsorberas på kolet. PAK kan orsaka problem med slammet om det inte avskiljs, då en ökad 

andel föroreningar följer med slammet ut från processen, samt så återvinns inte denna variant 

av aktivt kol utan måste tillsättas kontinuerligt (Baresel m.fl., 2017). 

Applikationen kan kopplas till bland annat följande funktioner: adsorption av metaller och adsorption 

av organiska ämnen och giftiga föroreningar. 

4.5.4 Djurhållning 

När jordbruk blir specialiserade i boskap eller ökar i storlek, innebär att det oftast att foder behöver 

köpas in utifrån vilket kan försvåra bedömningen av fodrets kvalitet (A. Gerlach och Schmidt, 2014). 

Ett exempel är ökningen av infektionen som leder till kronisk botulism6 hos boskap, som tros ha 

uppkommit från bland annat glyfosfat (ett växtdödande medel) i foder som identifierats i höga halter i 

både boskaps och människors urin på senare tid. Glyfosfat påverkar och förändrar mikroorganismerna i 

mag-tarmkanalen samt har en antibiotisk verkan. Biokol har föreslagits som en lösning för att både binda 

till sig botulinum-bakterier och glyfosfat och på så sätt minska både spridning av sjukdom och 

glysfosfatets negativa effekter. Biokol kan adsorbera giftiga substanser och har identifierats som en 

förebyggande åtgärd för att minska sjukdomar och infektioner hos nötkreatur genom att det tillsätts till 

foder. Genom att addera 1% biokol i fodret har det även rapporterats att bildandet av metan kunde 

reduceras med 12,7%. Biokolet som tillsatts fodret återförs sedan till jorden genom fast eller flytande 

gödsel (A. Gerlach och Schmidt, 2014). 

När ett stort antal djur hålls på en relativt liten yta höjs stressnivåerna hos djuren, vilket försvagar 

immunsystemen, samtidigt som att risken för sjukdomsspridning ökar (H. Gerlach och Schmidt, 2014). 

För att motverka spridning av sjukdomar behandlas ofta djuren med antibakteriella medel, vilket gör att 

god hygien är viktigt för att inte främja patogener som är resistenta mot de medel som används. Om 

biokol blandas med strö så tar kolet inte enbart upp fuktighet utan även organiska och oorganiska 

kväveföreningar, detta medför en minskning i utsläpp av ammoniak och en minskad näringstillgång för 

patogener, vilket tillsammans leder till minskad odör i burarna. Ur ett hälsoperspektiv är tillsatsen av 

biokol i foder viktig då kolet kan motverka diarré-sjukdomar hos djuren och även salmonella, en bakterie 

som sällan påverkar hönsen direkt utan istället påverkar människor. Risken finns dock att biokolets 

åtgärdande egenskaper kommer att leda till att arealen för hönsen minskar, fler djur hålls på än mindre 

yta, och att mindre strikta regler följs för djurfodret då toxiner ändå kommer att fångas upp utav kolet. 

Om alla höns idag skulle vara frigående utomhus skulle de flesta problematiska sjukdomar minska 

betydligt (H. Gerlach och Schmidt, 2014).    

Applikationen kan kopplas till bland annat följande funktioner: vattenhållande förmåga och adsorption 

av organiska ämnen och giftiga föroreningar. 

4.5.5 Konstruktionsmaterial 

Biokolets kapacitet att hålla vatten och en låg värmeledningsförmåga bland andra faktorer, möjliggör 

biokol som både isolerings- och fuktregleringsmaterial. Biokol kan användas som additiv till puts eller 

betong om det blandas med lera och sand, men det kan även blandas in i kalk- och cementbruk och då 

                                                      
6 Botulism är en sjukdom som uppkommer genom förgiftning och inte genom infektion. Sjukdomen orsakas av 

bakterien Clostridium Botulinum och antibiotika är verkningslöst. Kan leda till döden (Folkhälsomyndigheten, 

2018). 
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ersätta sand. En generell blandning består av 50% biokol, 30% sand och 20% lera, samma förhållande 

kan användas om biokolet ska blandas med kalk och cement (Schmidt, 2014). Materialet har provats i 

vinkällare, seminarierum och kontor, men kan även appliceras på byggnaders ytterväggar. Som 

beläggning på en vinkällares väggar bidrog biokol- och lerblandningen med bra värmeisolering och 

fuktreglering (luftfuktigheten i källaren hölls på 65–75% under materialets första vinter). Genom 

biokolets höga specifika ytarea och porositet kunde även gaser från vinframställning och föroreningar 

adsorberas. Biokolsputs kan appliceras i tunna lager i vår inomhusmiljö för att reglera luftfuktigheten 

mellan 45–70% i hem och kontor, oavsett årstid (Schmidt, 2014). Biokol- och lerputsen kan adsorbera 

lukt och toxiner vilket lämpar sig för en användning i kök eller för hushåll som röker inomhus. Biokol 

utgör också ett bra skydd mot elektromagnetisk strålning. Genom användningen av biokol på detta sätt 

förbättras inte bara inomhusmiljön och människors hälsa, utan det gör även våra hem till långsiktiga 

kolsänkor. Biokol- och lerblandningen kan sedan vid rivning användas som additiv i kompost, vilket 

medför en minskning av rivningsavfall som skickas till exempelvis deponier. Sammanfattningsvis är de 

positiva bidrag som biokolsputs medför såsom följer; reglering av luftfuktighet, isolering, ljudisolering, 

adsorbering av flyktiga organiska föreningar (toxiner), skydd mot elektromagnetisk strålning, bevarande 

av trämaterial, antibakteriell, kolsänka och luftrenande (Schmidt, 2014). Om biokol används som 

fyllnadsmaterial i lättbetong, kan användningen av exempelvis naturgrus, bergkross eller cellplast till 

viss del ersättas. Cellplast används delvis som fyllnadsmaterial på grund av det är ett lätt material som 

kan minska den totala vikten på betongen och är ett material med högre prisklass än de tidigare nämnda 

fyllnadsmaterialen, det möjliggör en potentiell lönsamhet om cellplasten skulle kunna ersättas med 

biokol. Om en tredjedel av fyllnadsmaterialet ersätts med biokol kan betongen anses vara klimatneutral 

(Avfall Sverige, 2018).  

Applikationen kan kopplas till bland annat följande funktioner: vattenhållande förmåga, adsorption av 

organiska ämnen och giftiga föroreningar och kolfastläggning. 

4.5.6 Förpackningsmaterial 

Många av biokolets egenskaper innebär en möjlighet till ersättning av andra, dyrare eller mindre 

hållbara, material. En produkt som undersöks är en ny variant av kartong, bestående av en blandning av 

pappersmassa och biokol (Draper och Schmidt, 2014). Biokolet som ingår i kartongen kan exempelvis 

produceras ifrån pappersindustrins egna restprodukter. Inblandningen av biokol i produkten kan bidra 

med isolering, minskning av odörer, fuktreglering och skydd från elektromagnetisk strålning, 

egenskaper som har påvisats tidigare genom det biokolsbaserade pappersmaterialet umezumi som finns 

att tillgå i Japan. Tester som gjorts gällande tillverkning av denna produkt har visat att en inblandning 

av mindre än 30% biokol gav de mest önskvärda egenskaperna (Draper och Schmidt, 2014). Exempel 

på fördelaktiga användningsområden för denna produkt är som bärare för varmt eller kallt innehåll, 

såsom pizza, på grund av den låga värmeledningsförmågan hos biokol, eller som behållare för frukt eller 

grönsaker för att öka livslängden på dessa genom exempelvis fuktabsorbering. Ett annat exempel på 

fördel med biokol i denna applikation är möjligheten att först nyttja biokolet för vattenrening från 

pappersbruket och sedan, efter behandling, nyttja biokolet som fyllnadsmaterial i papper eller kartong. 

Det finns även andra branscher som skulle kunna dra nytta av detta tankesätt såsom olika jordbruk eller 

odlingar som kan använda sina egna restmaterial som förpackning till sina grödor. Förslag på andra 

användningsområden är underlägg, äggkartonger, avhämtningsförpackningar, engångsartiklar, 

bokomslag, kompostpåsar, kuvert, presentpapper och många fler (Draper och Schmidt, 2014).       

Applikationen kan kopplas till bland annat följande funktioner: vattenhållande förmåga och adsorption 

av organiska ämnen och giftiga föroreningar. 
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4.5.7 Övriga applikationer 

 Superkondensator; Superkondensatorer baserade på biokol har funnits sedan 1990-talet, 

studier pågår dock fortfarande för att ytterligare öka kapaciteten för energilagring (Draper, 

2016). 

 

 Textilier; I både Japan och Kina har biokol inkorporerats i textiler, hittills biokol med sitt 

ursprung i bambu. Adderingen av biokol ger textilen förbättrade andnings- och 

värmeegenskaper samtidigt som odörer såsom svett minskas, denna egenskap har även nyttjats 

genom inkorporering av biokol i skosulor och strumpor (Schmidt och Wilson, 2014). 

 

 Vätgaslagring; Vägas (H2) förutspås utgöra en stor energikälla i framtiden. H2 är dock inte 

naturligt tillgänglig i ren form och har en fysisk densitet som är mer än 8000 gånger lägre än 

bensin (även vid flytande form är densiteten fortsatt betydligt lägre), detta medför problem vid 

både produktion och lagring av gasen (Senoz och Wool, 2011). Studier pågår (Senoz och Wool, 

2011) för att finna ett billigt, miljömässigt hållbart lagringsmedium med låg densitet, hög 

porositet, hög specifik ytarea och som finns tillgängligt i stora volymer. Ett material som 

undersökts med lovande resultat är biokol av fjädrar.  
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5 Restmaterial från intervjustudien 
Nedan följer närmare beskrivning av de restmaterial som framkom under genomförd intervjustudie. En 

överblick i tabellformat finns att se i avsnitt 7.2, Tabell 8.  

5.1 Slam från massaindustrin 
Mängden slam som årligen uppkommer inom skogsindustrin befinner sig i storleksordningen 560 000 

ton torrsubstans (TS) (Strömberg och Herstad Svärd, 2012). De olika varianterna av slam som 

uppkommer ifrån massaindustrin definieras baserat på vilket avlopp, vattenreningssteg eller procesström 

som det kommer ifrån. Av det uppkomna slammet eldas ungefär 68% upp i brukens egna pannor (efter 

att slammet avvattnats eller torkats), övrigt kan gå till försäljning, jordförbättring eller deponitäckning 

bland annat. Ett fuktigt slam har ett relativt lågt effektivt värmevärde på ungefär 4 MJ/kg, detta värde 

styrs av ask- och fukthalt i bränslet och ökar avsevärt då slammet torkas. Årligen uppgår den 

producerade energin ifrån slamförbränning i bruken till cirka 1 TWh (Strömberg och Herstad Svärd, 

2012). Om slammet förbränns sker det ofta direkt på bruket, slammet ses för det mesta inte som ett 

bränsle utan som en restprodukt som behöver tas omhand. Om slam med hög fukthalt ska eldas kan 

inblandning av stödbränsle krävas alternativt torkning av slammet. Något som gör hanteringen av slam 

komplicerat är dess heterogenitet, sammansättningen varierar beroende på bruk. Generella egenskaper 

av slammet är dock en relativt hög fukthalt, eventuellt höga svavel- och kvävehalter och ofta höga 

askhalter (Strömberg och Herstad Svärd, 2012). 

Under tillverkningen av massa och papper/kartong uppstår det ett flertal flöden av organiskt restmaterial, 

ett exempel på en sådan verksamhet är Iggesunds bruk, del av Holmen. Under produktionen uppstår 

främst restflöden i form av slam, exempelvis fiberslam, fällningsslam och kemslam. Fiberslam har sitt 

ursprung i att fiberförluster från processen samlas upp i sedimentationsbassänger, detta slam avvattnas 

sedan för att öka torrhalten och uppkommer i en mängd av uppskattningsvis 300 ton/månad (3600 ton/år) 

(Söderberg, 2019). Fiberslammet säljs sedan vidare som fiberråvara till bruk som tillverkar 

returpappersprodukter, alternativt används för att öka torrhalten i fällningsslammet. Fällningsslammet 

uppkommer under den del av processen där bestrykningen av kartongerna sker; rengöringsmedel, smet, 

spill och dylikt samlas upp och leds till en separat utrustning där utfällning och så småningom avvattning 

sker, detta i en mängd av 650–700 ton/månad (7800–8400 ton/år) (Söderberg, 2019). Det sista stora 

slamflödet i produktionen är kemslammet, det slam som uppkommer genom att allt 

processavloppsvatten samlas upp och förs till en, på bruksområdet, extern reningsanläggning. Detta 

processavloppsvatten renas genom först biologisk rening och sedan kemisk flotation vilket ger ett slam 

som kan avskiljas från det resterande vattnet. Det uppkomna kemslammet har en torrhalt på ungefär 19–

20% och uppkommer i mängder av cirka 2 500 ton/månad (30 000 ton/år) (Söderberg, 2019). Både 

kemslammet och fällningsslammet används i nuläget för sluttäckning av deponier. På grund av den låga 

torrhalten krävs det en stor mängd energi för att torka slammet tillräckligt mycket för att kunna nyttja 

det i en pyrolysprocess (Söderberg, 2019). 

Processum är inblandade i projekt gällande hantering av slam från massabrukens reningsverk, där en av 

olika hanteringsmöjligheter är tillverkning av HTC-kol (Westin, 2019). HTC löser effektivt problemet 

med den låga torrhalten hos slammet, jämfört med pyrolys där slammet måste genomgå en 

energikrävande och kostsam avvattning/torkning innan processen kan påbörjas. Organiska slammer, 

ifrån både massabruk och vattenreningsverk, är ett stort problemflöde i dagens samhälle på grund av 

exempelvis förändrad lagstiftning och minskad tillgång på deponier som behöver sluttäckning (Westin, 

2019). En viktig aspekt att ha i åtanke gällande HTC-kol producerat ifrån slam är att produktionen 

kommer ske regelbundet och kontinuerligt året runt, oavsett efterfrågan på kolet. Denna aspekt innebär 

att det vore fördelaktigt om en avsättning alltid finns för att nyttja uppkommen produkt, den 

huvudsakliga applikation som undersöks är därmed förbränning. Förhoppningen är att en delström av 

kolet ska kunna nyttjas till andra applikationer längre fram (Westin, 2019). Detta är ett område som även 

Ramboll arbetar med genom en förstudie, i samarbete med Processum, för att undersöka förmågan hos 
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HTC-kol och biokol att binda olika föroreningar (Maurice, 2019). Två HTC-kol tillverkade av slam från 

pappersbruk jämförs med tre biokol tillverkade av trämaterial, ett av gran, ett av björk och ett av en 

blandning utav båda träslagen. De olika kolen jämförs utifrån hur mycket och vilka föroreningar som 

binds och vilka metaller som tas bort i vilken grad. I förstudien används kolet främst för rening av 

lakvatten, experiment har dock även genomförts för att se om jordar får en minskad urlakning efter att 

biokol tillsatts (Maurice, 2019).  

5.2 Grot 
Grot (grenar och toppar) är samlingsnamnet för de skogsrester som uppstår vid avverkning eller gallring. 

Grot är heterogent, har stor volym och ofta en fukthalt på ungefär 40–55% (Strömberg och Herstad 

Svärd, 2012). Grot bör ej användas färskt efter avverkning, så kallad grön grot, utan bör först torka så 

att barr och löv faller av innan materialet blir vidare transporterat och flisat. Transport av grot, på grund 

av materialets höga volym, bör ej ske för sträckor längre än 10 mil med bil eller lastbil för att vara 

ekonomiskt lönsamt. Finns räls eller hamn i närområdet kan transportavstånd upp till 20 mil (tåg) 

respektive 50 mil (båt) fortsatt innebära en lönsamhet. En ekonomisk lönsamhet vid transport beror dock 

även på i vilket format som groten ska transporteras, buntad, balad eller flisad (Strömberg och Herstad 

Svärd, 2012). 

Grot förbränns för det mesta i värmeverk och oftast blandas då andra trädbränslen in vid förbränningen, 

exempelvis torv, bark eller spån, en halt av 40–60% grot i det som förbränns är vanligt (Strömberg och 

Herstad Svärd, 2012). Vid höga fukthalter eller hög andel finfraktion kan problem vid förbränning 

uppstå, finfraktionen riskerar att brinna för högt upp i pannan vilket kan orsaka problem med 

beläggningar och/eller korrosion. Under 2008 uppskattades energitillgången av grot till 60 TWh 

(Strömberg och Herstad Svärd, 2012). Drygt 5 TWh bioenergi ifrån flisad grot levererades från 

skogsindustrin under 2017 (Skogsindustrierna, utan årtal). 5 TWh kan uppskattas till ungefär 1 750 000 

ton grot, detta värde används hädanefter i rapporten som en årlig uppskattning av mängden grot som 

finns tillgängligt (Sveaskog, 2014).   

För att få ut högsta möjliga värde av varje träd, nyttjas de rester som uppkommer vid produktion av 

trävaror. Restmaterialet kan antingen användas för att tillverka andra produkter alternativt gå till 

förbränning och energiproduktion. För potentiell produktion av biokol är bark, spån och grot de flöden 

som är av främsta intresse (Sjögren, 2019). Potential i nuläget finns gällande grot, stora mängder som 

idag inte används utan blir lämnade i skogen. Att grot lämnas kvar på avverkningsplatsen beror på flera 

faktorer, bland annat långa transportsträckor och låg efterfrågan. Hur marken ser ut påverkar hur mycket 

grot som kan tas ut och hur mycket som ska lämnas kvar i skogen. Då bioenergi har ett satt pris så anses 

inga av dessa flöden som problematiska, även om användandet påverkas av hur marknaden ser ut och 

var efterfrågan finns (Sjögren, 2019). 

5.3 Park- och trädgårdsavfall 
I Sverige uppkommer varje år ungefär 450 000 ton park- och trädgårdsavfall (Paulsson m.fl., 2015). 

Avfallet består främst av kvistar, grenar, blad, barr, gräsklipp, löv och utrensat ogräs. Den vedliknande 

delen går huvudsakligen till förbränning i värmeverk, med relativt bra ekonomisk lönsamhet, och 

resterande del till kompostering, en användning med lägre marknadsvärde. Den fraktion som ska 

förbrännas ska helst innehålla så mycket stam- och grenved som möjligt, för kompostering ska helst alla 

finare delar ingå i fraktionen vilket gör att dessa två användningsområden kompletterar varandra. På 

grund av att lönsamheten vanligtvis är högre för den andel som går till förbränning önskas att denna 

andel är så hög som möjligt. Ett problem kan uppstå i form av föroreningar som exempelvis 

tungmetaller, dessa måste avlägsnas om park- och trädgårdsavfallet senare ska användas som gödsel på 

åkermark (Paulsson m.fl., 2015). 

SÖRAB, ett avfallsbolag i norra Stockholm, tar årligen emot 20 000 ton park- och trädgårdsavfall 

(Cervin, 2019 a). Detta restflöde sorteras upp i två fraktioner; grenar och kvistar och komposterbart. 

Andelen komposterbart, som uppgår till ungefär 11 000 ton/år, blir antingen komposterat för att sedan 
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användas till jordtillverkning, alternativt genomgår rötning. Den andra fraktionen, grenar och kvistar, 

uppgår till ungefär 9 000 ton/år. Grenar och kvistar genomgår krossning på anläggningen för att sedan 

skickas till biobränslepannor. SÖRAB har genomfört en förstudie gällande att öppna en egen 

biokolsanläggning för att hantera denna avfallsström (Cervin, 2019 a).  

5.4 Returträ 
Returträ (RT) är samlingsnamnet för restprodukter utav trä som återanvänds, material- eller 

energiåtervinns efter användning, dock omfattas inte de restprodukter som uppstår vid bearbetning eller 

avverkning av trä. RT kan innehålla föroreningar i form av exempelvis färg, plast eller metall. Det finns 

tre olika klasser av RT; obehandlat (vitt), behandlat (målat) och impregnerat. Behandlat trä utgör 

merparten av flödet, impregnerat trä utgör generellt enbart 5% (Strömberg och Herstad Svärd, 2012). 

Gällande föroreningar så bidrar ytbehandlingar med framförallt zink och bly, impregnerat trä är istället 

den främsta källan till koppar, krom och arsenik (CCA). Ungefär 1–2% av krossat RT består av 

mekaniska föroreningar såsom plast och metall, en stor del av dessa föroreningar kan avlägsnas under 

rivning och bearbetning av materialet genom användandet av till exempel en magnetavskiljare 

kompletterat med en icke magnetisk avskiljning (Strömberg och Herstad Svärd, 2012). Driftrelaterade 

problem vid förbränning av RT är främst bildning av beläggningar, korrosion på värmeöverförande ytor 

och emissioner av olika föroreningar vilket försvårar efterföljande av krav ställda i direktivet gällande 

avfallsförbränning. RT är, beroende på storleksfraktion och härkomst, ett relativt torrt bränsle vilket kan 

ge uppkomst till damm under flera steg vid hanteringen, dammfraktionen utgör i regel 5–10% av bränslet 

(Strömberg och Herstad Svärd, 2012). Innehållet av damm medför en brandrisk och även risk för 

dammexplosion, ofta initierad av gnistor som uppstått ifrån kvarvarande metaller, sten eller grus under 

bearbetningen. Det går att förbättra bränslets kvalitet genom att sikta bort de finaste fraktionerna, som 

har påvisats innehålla förhöjda halter av flera föroreningar. Siktningen medför i de flesta fall en 

förbättring gällande beläggningar, korrosion, utsläpp och damning, men måste också ställas emot den 

kostnad som det innebär att genomföra och hantera finfraktionen ifrån siktningen. Genom att sikta och 

avskilja finfraktionen minskas andelen metaller i bränslet. Problemet med finfraktionen är att den under 

förbränning rör sig uppåt i pannan och brinner för högt upp, detta kan orsaka accelererande korrosion 

och öka emissioner av kolmonoxid (CO) (Strömberg och Herstad Svärd, 2012). 

Företaget Ragn-Sells tar emot returträ ifrån kommunala återvinningscentraler, industrier och 

byggbranschen. Inkommande returträ delas upp i tre olika fraktioner (majoriteten inkommer försorterat 

av kunden); tryckimpregnerat, behandlat och obehandlat trä (Svärd, 2019 a). Uppdelningen mellan 

fraktionerna är ungefär 75 000 ton/år behandlat RT, 25 000 ton/år obehandlat RT och 5 000 ton/år 

tryckimpregnerat RT (Svärd, 2019 b). Tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall och måste efter 

krossning hanteras av speciella förbränningsanläggningar, som har tillstånd för att elda farligt avfall. 

Gällande obehandlat och behandlat trä krossas båda fraktionerna till en storlek mellan 0–100 mm och 

genomgår en magnetavskiljning (Svärd, 2019 a). Anledningen till separeringen av dessa tre fraktioner 

är delvis ekonomisk; krossat obehandlat trä ger högre inkomst än det behandlade, tryckimpregnerat trä 

innebär istället en kostnad för företaget att lämna över till mottagaren. De huvudsakliga skälen till 

sorteringen är dock miljömässigt och på grund av lagkrav; lägre utsläpp vid förbränning av obehandlat 

RT och att tryckimpregnerat trä inte får blandas med övriga fraktioner. De krossade träfraktionerna säljs 

sedan vidare till förbränning. Idag saknas materialåtervinning av trä i Sverige vilket gör att 

energiproduktion är det alternativ som i nuläget nyttjas. Materialåtervinning av trä ska dock startas av 

IKEA Hultsfred under 2019. Strömmen av inkommande returträ är relativt jämn över hela året (Svärd, 

2019 a). 

Avfallsbolaget SÖRAB hanterar ungefär 100 000 ton avfall/år som förbränns, bränslet består av bygg- 

och rivningsavfall, både papper-trä-plast (PTP) och returträ som krossas och går till förbränning (Cervin, 

2019 a). Nya, hårdare, krav förväntas uppkomma gällande det krossade bränsle som skickas till 

förbränning ifrån avfallsanläggningar. Dessa krav förväntas innebära att bränslet kommer behöva siktas 

innan det skickas vidare, detta för att ta bort den finfraktion i bränslet som kan leda till slitage på 
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pannorna, minskad kvalitet på bränslet och en ökad risk för självantändning hos bränslet. Kraven ställs 

av mottagaren, förbränningsanläggningen. Finfraktionen som siktats ut från RT-flis, vid tester på 

SÖRAB, består av partikelstorlekar upp till 5 mm och kan utgöra upp till 20-vikt% av det ursprungliga 

bränslet som siktats ur (Cervin, 2019 a).  

5.5 Fjädrar 
Hönsfjädrar består till 90% av keratin. I keratinstrukturen är aminosyran serin den vanligast 

förekommande och dess uppbyggnad möjliggör fjäderns förmåga att attrahera luftfuktighet och fungera 

som en komponent i isoleringsmaterial. Keratin kan anses ha både hydrofila och hydrofoba egenskaper, 

detta då 39 av de 95 ingående aminosyrorna i keratinstrukturen är hydrofila (Aranberri m.fl., 2017). 

Fjädrar anses vara ett billigt material som finns i överflöd, det är biologiskt nedbrytbart och har potential 

att ersätta andra material inom flertalet applikationer. Fjäderfäindustrin står varje år för en stor mängd 

avfall genom sin verksamhet, mängden avfall i form av fjädrar i världen har uppskattats till 65 miljoner 

ton årligen. I Europeiska Unionen (EU) uppskattades mängden fjäderavfall till 3,1 miljoner ton under 

2014 (Aranberri m.fl., 2017). Majoriteten av dessa fjädrar hamnar sedan på deponier eller används till 

förbränning, även om en mindre andel även kan omvandlas till djurfoder (Aranberri m.fl., 2017). Keratin 

innehåller en stor andel kväve vilket vid förbränning medför utsläpp av kväveoxider (NOx). Fjädrarna 

är dessutom vid uppsamling sannolikt orena och en plats där flertalet patogener kan frodas, fjädrar måste 

därför genomgå någon form av behandling där dessa patogener utrotas för att inte längre fram orsaka 

hälsorisker för djur och människor (De Vilder, 2017).  

Hantering av fjädrar skiljer sig åt mellan de företag som fått förfrågningar gällande detta. Thuressons 

Hönseri AB:s verksamhet ger upphov till enbart ett fåtal fjädrar vilket är en så liten mängd att det inte 

anses lönsamt att hantera på annat sätt än att bortskaffa tillsammans med hö och avföring, för att senare 

användas till kompost och gödsel (Thuressons Hönseri AB, 2019). Kronfågel samlar istället ihop de 

fjädrar som uppkommer i deras verksamhet och fjädrarna används sedan för uppvärmning av 

produktionsanläggningen, genom ett närliggande värmeverk (Jonsson, 2019).  Ett intresse för potentiell 

biokolstillverkning av fjädrar framkommer tydligare vid kommunikation med Guldfågeln, i företagets 

verksamhet uppkommer uppskattningsvis 2 000 ton fjädrar/år. Fjädrarna mals ned till ett mjöl som 

används som additiv i djurfoder genom ett företag i Danmark, detta innebär både lång transport och en 

stor årlig kostnad för företaget (Almgren, 2019).  
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6 Analys 
Genom att applicera den metod som förklarades i kapitel 2, leder detta kapitel fram till att ett restmaterial 

valdes ut och att dess egenskaper kunde paras samman med en lämplig applikation. Utifrån detta kunde 

en bedömning genomföras gällande ekonomi, miljö och potential.   

6.1 Val av restmaterial 
Steg 1: Val av organiskt restmaterial. Efter att intervjustudien genomförts och en översikt kunnat skapas 

över de restmaterial som framkommit, valdes ett av dessa restmaterial ut för fortsatta studier och analys. 

Nedan förklaras urvalsprocessen och de anledningar som är bakomliggande detta val: 

 Projektets avgränsning medför att tillverkningsmetoden för biokolet ska ske genom pyrolys. 

Detta medför att slam från massaindustrin, där HTC på grund av materialets låga torrhalt ofta 

är den nyttjade tillverkningsmetoden, ej kommer att studeras ytterligare.  

 

 Grot är ett material som har en befintlig avsättning i form av förbränning, dock med långa 

transporter och dyr logistik gällande materialets hantering. Detta medför att grot istället lämnas 

kvar på avverkningsplatsen, vilket även det är en fungerande avsättning. Då materialet har 

existerande avsättning, kommer inte grot att ytterligare analyseras i denna rapport.  

 

 Park- och trädgårdsavfall är ett restflöde där avsättningar finns, biokolstillverkning 

inkluderat. Då avsättning med ekonomisk lönsamhet existerar i nuläget och projekt gällande 

biokolstillverkning av materialet redan genomförs, anses inte detta material som intressant för 

mer djupgående studier inom ramen för detta examensarbete. 

 

 Biokolstillverkning ifrån fjädrar är ett intressant område och skulle potentiellt lösa hanteringen 

av stora mängder. I Sverige är dock den mängd fjädrar utan nuvarande avsättning som 

uppkommer årligen relativt liten och anses därför inte vara det mest intressanta restflödet för 

ytterligare djupgående studier.   

 

 Den utsiktade finfraktionen från RT-flis har potential att bli ett plötsligt och oväntat problem 

för bland annat många avfallsanläggningar runtom i Sverige, om hårdare krav ställs från 

mottagaren av bränslet. Detta innebär att ett restflöde utan avsättning uppkommit, inga tydliga 

alternativ finns att tillgå om kraven på att finfraktionen ska siktas ur uppkommer utan någon 

längre förvarning. Detta flöde kan uppkomma i stora volymer, från många aktörer. På grund av 

nuvarande brist på avsättning och de stora volymerna som kan uppkomma har denna finfraktion 

av RT-flis valts ut för vidare studier i detta projekt. 

Det utvalda materialet, finfraktionen ifrån RT-flis tas upp mer djupgående i följande avsnitt.  

6.2 Finfraktion RT-flis 
Steg 2: Utvärdering av restmaterialets egenskaper, steg 3: Bedömning av biokolets troliga egenskaper 

och möjliga funktioner och steg 4: Matchning mellan egenskaper och applikation. Detta avsnitt hanterar 

det utvalda restmaterialets egenskaper, detta för att undersöka möjligheterna för en avsättning i form av 

biokol i olika applikationer. Utöver detta diskuteras potentialen för materialet i form av biokol i en vald 

applikation. Observera att ett antagande görs att denna finfraktion kommer att ha sitt ursprung i 

behandlat RT och att slutsatser gällande egenskaper och möjliga applikationer för en finfraktion ifrån 

enbart obehandlat RT inte kommer att dras.  

6.2.1 Egenskaper och funktioner 

Nedan följer en sammanställning på några av det utvalda materialets, finfraktionen från RT-flis, 

egenskaper och hur de påverkar det tillverkade biokolets möjliga funktioner, för ytterligare information 

hänvisas till tidigare kapitel i denna rapport. Observera att sammansättningen av denna finfraktion är 
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baserad på ett mätresultat gjort på utsiktad RT-flis hos SÖRAB (Cervin, 2019 b). Analyser på andra RT-

flis som siktats ur ger sannolikt skiftande resultat, men ett antagande görs att analysresultatet i detta fall 

kan anses representativt för materialet i allmänhet.  

 Partikelstorlek: Finfraktionen har en maximal storlek på 5 mm och är i huvudsak i form av 

pulver. Att tillverka biokol av ett material i denna storlek innebär generellt en resulterande hög 

specifik ytarea (specifik ytarea ökar med minskande partikelstorlek). En hög specifik ytarea 

påverkar biokolets adsorptionsförmåga, CEC och därmed även biokolets vattenhållande 

funktion bland annat. En fördel med den homogena storleksfördelningen är en jämnare och 

effektivare pyrolysering.  

 

 Naturlig askhalt: Den naturliga ingående askhalten i restmaterialet, enligt analys utförd på en 

utsiktad finfraktion ifrån RT-flis, är högre än 20% (TS) (Cervin, 2019 b). Denna relativt höga 

andel aska kommer genom pyrolys koncentreras ytterligare, efter att andra ämnen avgått från 

materialet under processen. Naturlig aska är basisk till sin natur och kommer påverka pH hos 

det resulterande biokolet. Ett högt innehåll av aska i materialet innebär en sänkning av biokolets 

kompaktdensitet, detta leder till en ökning av meso- och makroporer vilket gör det resulterande 

biokolet mindre lämpat för adsorption av gaser och mer lämpat för rening av vätskor. En 

minskad kompaktdensitet sänker även den mekaniska styrkan, vilket medför att biokolet blir 

mindre tåligt för belastning som påläggs. 

 

 Innehåll av tungmetaller: Restmaterialet innehåller relativt höga halter av flertalet 

tungmetaller, en jämförelse med EBC-riktlinjer för certifiering av biokol på basnivå kan ses i 

Tabell 1. Rödmarkeringar i tabellen markerar de ingående tungmetaller med en högre 

koncentration än vad som tillåts i EBC:s riktlinjer: 

Tabell 1 Jämförelse mellan innehåll av tungmetaller i RT-finfraktionen (Cervin, 2019 b) och gränsvärden för 

 EBC-certifikat (European Biochar Foundation (EBC), 2012). 

Tungmetall Innehåll RT-

finfraktion 

Gränsvärde EBC 

Bly (Pb)   <150 mg/kg TS 150 mg/kg TS 

Kadmium (Cd) <1,5 mg/kg TS 1,5 mg/kg TS 

Koppar (Cu) <100 mg/kg TS 100 mg/kg TS 

Krom (Cr) >90 mg/kg TS 90 mg/kg TS 

Kvicksilver (Hg) <1 mg/kg TS 1 mg/kg TS 

Nickel (Ni) <50 mg/kg TS 50 mg/kg TS 

Zink (Zn) >400 mg/kg TS 400 mg/kg TS 

Arsenik (As) >13 mg/kg TS 13 mg/kg TS 

 

Enligt Tabell 1 ses att innehåll av krom, zink och arsenik överskrider EBC:s riktlinjer för 

certifiering av biokol, arsenik är en halvmetall men brukas räkna in bland de miljöfarliga 

tungmetallerna. Det ska också påpekas att dessa värden är för det ingående råmaterialet, innan 

pyrolys, vilka med största sannolikhet förhöjs under processen och fler tungmetaller kommer 

att överskrida givna gränsvärden. En minskad halt av krom, koppar och arsenik bör kunna 

uppnås om ytterligare arbete för att sortera ut tryckimpregnerat trä ur restflöden genomförs. Bly 

och zink härstammar sannolikt delvis ifrån färg, kopplat till behandlat RT. Genom sina ingående 

höga koncentrationer av flertalet tungmetaller, vilka ytterligare koncentreras under pyrolys finns 

risken för urlakning av dessa till mark och vatten. Detta innebär att det producerade kolet ej är 

lämpat för applikationer där metaller indirekt eller direkt kan nå djur eller människor, 

exempelvis jordförbättringsmedel inom odling eller djurfoder. Det innebär även att i enlighet 

med definitionen av biokol ifrån EBC (2012) kan detta material ej betraktas som biokol.  
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6.2.2 Val av applikation 

Även om en del av egenskaperna hos kolet, ifrån den kontaminerade finfraktionen av RT-flis, kan synas 

problematiska så finns förslag som framkommit gällande applikationer, där dessa egenskaper potentiellt 

skulle kunna vändas till materialets fördel. En intern workshop hölls på företaget Ecoloop (Ecoloop, 

2019) där förslag gällande applikationer diskuterades och även en mailkonversation med Stockholm 

Exergi (Dahlén, 2019 a) har föranlett förslag, sammanställning över exempel på potentiella applikationer 

som uppkom genom ovan nämnda forum kan ses i Tabell 2 tillsammans med en sammanfattning av den 

potential som ansågs finnas i föreslagen applikation. Även de applikationer som tidigare beskrivits i 

denna uppsats, kapitel 4.5, inkluderas.  

Antagandet görs fortsatt att finfraktionen generellt kommer att innehålla en viss del av behandlat RT 

och därav inte är lämpat för applikationer som medför kontakt med djur och människor, direkt eller 

indirekt. Detta eliminerar applikationer såsom djurhållning, förpackningsmaterial, jordförbättring, 

kolsänka i salixodling och plantering i stadsmiljö. För användning i olika grafitapplikationer pågår 

forskning men ett antagande kan göras att det eftersöks ett biokol med högre renhet och mekanisk styrka 

än detta material. De användningsområden som då kvarstår för undersökning enligt ovanstående tabell 

är som kolfilter och i konstruktionsmaterial. Genomgång av dessa sker nedan: 

 Kolfilter för luftrening: Ett material som ska användas för att rena luft och gas ska fördelaktigt 

ha en mer utpräglad mikroporositet än vad biokol från detta material har (Downie, Crosky och 

Munroe, 2009).  

  

 Kolfilter för rening av dagvatten: En nackdel med detta slags biokol som ersättning, för aktivt 

kol i filter för rening av dagvatten, är den potentiella urlakning av metaller som kan ske ifrån 

kolet och saknas ett efterföljande reningssteg av det hanterade dagvattnet kan de goda resultat 

som filtret kan bidra med omintetgöras.  

 

 Kolfilter för rening av läkemedel; Biokol ifrån detta restmaterial har en mer utpräglad meso- 

och makroporositet snarare än mikroporositet vilket är efterfrågat vid rening av läkemedel 

(Mansour m.fl., 2018), samt att även i denna applikation kvarstår risken för urlakning av metaller 

till det renade avloppsvattnet.  

 

 Kolfilter för rening av PFAS: Även vid denna typ av användning föreligger risk för urlakning 

av metaller ifrån biokolet till mark eller vatten. 

 

 Kolfilter som förfilter vid vattenrening; Biokol har potential att bidra med ett förfilter till de 

filter med aktivt kol, detta för att spara på det dyrare materialet, eller att blandas in i det primära 

slammet, i båda fallen potentiellt minska mängden föroreningar som övriga reningssteg ska 

hantera (Avfall Sverige, 2018). Eventuell urlakning under detta reningssteg bör fortsatt fångas 

upp av efterföljande rening. Potential finns här att bidra med större nytta än den risk som 

föreligger.  

  

 Konstruktionsmaterial; Detta är en applikation som både kan fungera som kolsänka och 

ersättning för en potentiellt mindre hållbar komponent, ingående i konstruktionsmaterialet. 

Vidare studier behövs dock för att säkerställa att ingen skadlig urlakning genom denna 

applikation kan nå människor genom exempelvis inomhusluften.  
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Tabell 2 Sammanställning av potentiella applikationer och dess potential för kol ifrån valt restmaterial. 

Applikation Potential 

Djurhållning Risk för urlakning av metaller 

Förpackningsmaterial Risk för urlakning av metaller 

Grafitapplikation (superkondensatorer, 

elektroder) 

Högre mekanisk styrka och renhet efterfrågas  

Jordförbättring Risk för urlakning av metaller 

Kolfilter: luftrening Högre andel mikroporositet efterfrågas 

Kolfilter: rening av dagvatten Risk för urlakning av metaller 

Kolfilter: rening av läkemedel i avloppsvatten Risk för urlakning av metaller, högre andel 

mikroporositet efterfrågas 

Kolfilter: rening av PFAS i avloppsvatten Risk för urlakning av metaller 

Kolfilter: förfilter vid rening av avloppsvatten Minska andel föroreningar för efterföljande 

reningssteg 

Kolsänka i salixodling (odling på förorenad 

mark)  

Risk för urlakning av metaller 

Konstruktionsmaterial Studier på kolets effekt i konstruktionsmaterial 

på lång sikt saknas 

Plantering i stadsmiljö Risk för urlakning av metaller 

 

I enlighet med de risker som föreligger gällande urlakning av metaller, anses applikationen som ett 

kompletterande steg (förfilter) vid rening av avloppsvatten som den mest lämpade för detta material. 

Detta då risken för urlakning av metaller anses minst kritisk i denna applikation, kolet deltar i det första 

reningssteget och en eventuell urlakning av metaller bör kunna kompenseras genom efterföljande 

reningssteg. Ingående egenskaper hos kolet ger även förutsättningar för adsorption av exempelvis 

metaller i vatten, bland annat genom porstorlekarna i kolet (meso- och makroporer). 

I Sverige finns ett intresse hos reningsverk som hanterar avloppsvatten att blanda in pulveriserat aktivt 

kol (PAK) i det första steget i reningsprocessen (markerad med 1 i Figur 5) (Avfall Sverige, 2018). 

Översikt över flöden i en reningsprocess för kommunalt avloppsvatten visualiseras i Figur 5, figuren är 

baserad på pilotvattenreningsanläggningen på Hammarby Sjöstadsverk (Hedberg m.fl., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inblandning av kol i detta steg sker i syftet att det primära slammet ska förtjockas, vilket innebär att mer 

rötgas bör kunna utvinnas vid ett eventuellt efterföljande rötningssteg och att de flesta ingående metaller 

1 2 3 4 
Vatten Vatten 

Primärslam Sekundärslam 

Spolvatten Vattenrecirkulation 

Slamrecirkulation 

Försedimentering Biologisk rening Eftersedimentering Filter 

Figur 5 Förenklad översikt över vattenreningsprocess, baserad på flöden i pilotvattenreningsanläggningen för kommunalt avloppsvatten på 

Hammarby Sjöstadsverk (Hedberg m.fl., 2013).   
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stannar kvar i primärslammet genom dess adsorption till det inblandade kolet. Fördelar med detta är att 

det sekundära slam (bioslam), som har sitt ursprung i det biologiska reningssteget, skulle få en 

minskning både gällande innehåll av metaller och mängd. Detta innebär en ökad möjlighet till REVAQ7-

certifiering (Avfall Sverige, 2018). PAK som i detta fall skulle ersättas av kolet tillverkat av 

finfraktionen från RT-flis, hädanefter refererat till som RT-kol.  Beroende på om PAK tillförs i 

huvudreningsprocessen direkt eller i ett kompletterande reningssteg så skiljer sig kostnaderna åt. I detta 

fall undersöks tillförsel direkt till reningsprocessen.  

6.3 Potentialbedömning av vald applikation 
Steg 5: Utvärdering av tillverkning, tillgång och efterfrågan av vald applikation genom ekonomisk och 

miljömässig lönsamhetsutvärdering och steg 6: Rimlighetsbedömning av produkten. Studier har visat 

att det är möjligt att låta biokol genomgå desorption och regenereras i flera cykler (Tan m.fl., 2015). 

Dock bör man fundera på om det finns en ekonomisk rimlighet i en sådan adsorption/desorption-cykel 

med tanke på de stora volymer av organiskt restmaterial som finns tillgängligt för biokolsproduktion 

och det begränsade antal cykler som biokolet kan genomgå. Vare sig om kolet använts en eller fler 

gånger bör varsamhet iakttas vid sluthanteringen och kolet bör eventuellt hanteras som farligt avfall, 

exempelvis genom sluten lagring eller förbränning (Tan m.fl., 2015). Till dess att problematiken kring 

den slutliga hanteringen lösts antas det att det är fördelaktigt att minska kvantiteten av restflödet och på 

så sätt minska behovet av sluthantering för materialet. Ett antagande görs om att RT-kolet kommer att 

transporteras direkt efter tillverkning till avsedd användare där det kan tillföras vattenreningsprocessen.  

6.3.1 Tillverkning 

För hanteringen av restmaterialet, finfraktionen från RT-flis, föreslås tillverkningsmetoden flash-

pyrolys. Målet med denna tillverkningsmetod är huvudsakligen den flytande produktfraktionen, 

pyrolysoljan. Experiment har utförts med mål att minska risken för spridning av tungmetaller till miljön, 

tillverka en pyrolysolja utan innehåll av tungmetaller och att ackumulera tungmetaller från den ingående 

biomassan i det tillverkade kolet (Stals m.fl., 2010). Biomassan i experimenten bestod av en blandning 

av trä och löv, förorenade av tungmetaller såsom koppar, kadmium, bly och zink. För att producera en 

olja med hög kvalitet och utan föroreningar i form av tungmetaller, med ursprung i biomassan, har 

följande steg testats (Stals m.fl., 2010): 

 Finfördela ingående biomassa till en storlek <2 mm; 

 Biomassan torkas vid 110℃; 

 Om sand används som medium i reaktorn, hetta upp denna till 600℃; 

 Kvävgas (N2) tillsätts under uppvärmningen så att reaktorn blir syrefri, då pyrolystemperaturen 

450℃ uppnåtts stoppas flödet av kväve.  

 Sanden hålls konstant rörlig för att säkerställa en homogen temperaturspridning, omedelbart då 

pyrolystemperaturen uppnåtts och tillflödet av N2 stoppats injekteras den finfördelade 

biomassan in i den del av reaktor innehållandes sand och blir omedelbart pyrolyserad vid denna 

kontakt.  

Utbytet av ingående biomassa vid denna tillverkningstemperatur (450℃) är som följer; 20% kol och 

48% pyrolysolja, en lägre temperatur medför en högre andel kol (Stals m.fl., 2010). Experiment med 

denna tillverkningsprocess har visat att pyrolystemperaturen har stor inverkan på metallers rörlighet till 

                                                      
7 Certifieringssystemet REVAQ har som mål att minska mängden farliga och oönskade ämnen i inkommande 

flöden till reningsverk, vilket även påverkar det utgående slamflödet. En minskning av farliga ämnen i utgående 

slam medför en minskad risk för spridning av dessa ämnen till mark och vatten. Enbart slam med REVAQ-

certifiering ska spridas på svenska åkermarker då certifieringen möjliggör en transparens angående slammets 

sammansättning och tillverkning, samt en bekräftelse på att växtnäringen uppfyller fastställda kvalitetskrav 

(Svenskt Vatten, 2018).  
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de flyktigare produktfraktionerna (gas och olja). Högre pyrolystemperatur, såsom 550℃, har påvisat en 

högre halt metaller i den producerade oljan och gasen. Vid 550℃ återfanns till exempel 13% av 

kadmiumet i ingående biomassa i pyrolysoljan, vilket gav en hög koncentration på 16 ppm (att jämföra 

med koncentrationen 0,9 ppm vid pyrolystemperaturen 450℃) (Stals m.fl., 2010). Innehållet av zink 

och bly i oljan, jämfört med ingående halter i biomassan, var lågt vid samtliga temperaturer i spannet 

350–550℃, även koppar tycks obenägen att omvandlas till en flyktigare form under pyrolys. Denna 

tillverkningsprocess har som mål att koncentrera ingående tungmetaller i kolet och minimera innehållet 

av metaller i oljan. Vid 450℃ kvarstannar majoriteten av ingående mängd zink och bly i kolet, även 

kadmium behålls i kolet dock i mindre andel, därmed kan enbart en ytterst liten mängd återfinnas i den 

producerade oljan. Inget av de olika experiment som utförts vid olika pyrolystemperatur uppnådde dock 

ett bevarande av 100% av metallerna i kolprodukten (Stals m.fl., 2010).  

Upp till 35% av de undersökta metallerna i kolet (urlakningstester genomfördes för metallerna zink, bly 

och kadmium) bedöms som biotillgängliga vilket gör att detta kol inte är lämpligt för direkt bruk i 

naturen (Stals m.fl., 2010). Dock är metallerna betydligt starkare bundna till det producerade kolet 

jämfört med den ingående biomassan, vilket innebär att kolet fortsatt är lämpligt som filtermaterial. 

Experiment har visat att om pH hålls mellan 6,2–8,5 så anses urlakningen av metaller vara relativt 

obefintlig, mängd metaller som urlakas från kolet är därmed stark beroende av omgivande lösnings pH 

(Stals m.fl., 2010). Om pH hålls i tidigare angivet spann har enbart låga koncentrationer av ingående 

metaller överförts till omgivande vätska, 0,5 ppm zink och <0,3 ppm för kadmium och bly, vilket 

rangordnar dessa metaller utefter urlakningsrisk såsom följer: zink > kadmium > bly. Detta möjliggör 

användning som filtermaterial för exempelvis tungmetaller i avloppsvatten, dock beroende på pH i detta 

vatten (Stals m.fl., 2010). 

6.3.2 Ekonomi 

För att utvärdera de ekonomiska aspekterna för vald 

applikation bör, för att en helhetsbild ska uppnås, 

flera olika parametrar tas hänsyn till. Kostnad för 

ingående material och dess hantering, 

tillverkningskostnad, transporter till kund, 

användning och sluthantering är alla relevanta 

parametrar att ha i åtanke, se Figur 6. I detta avsnitt 

har en bedömning utförts i den mån det varit möjligt 

att finna relevanta ekonomiska uppskattningar.  

Denna ekonomiska utvärdering är genomförd med 

syfte att ge en översikt och uppskattning av den 

eventuella lönsamhet som vald applikation kan 

medföra för tillverkare och användare. Beräkningar är utförda på basis 75 000 ton/år behandlat RT-flis, 

varav 20% (15 000 ton/år) omvandlas till den finfraktion som utgör restmaterialet vilket ska analyseras. 

Pyrolysolja 

Följande beräkningar baseras på en rapport finansierad av Energimyndigheten (2013) där ekonomi, 

teknik och miljö utvärderas för produktion av pyrolysolja. Exemplet som används utgår ifrån en 

fristående pyrolysreaktor utformad för snabb pyrolys, tillverkad av företaget BTG-BTL, som har 

kapacitet att hantera 5 ton biomassa/h och kan vara i drift 7 800 h/år (översikt över anläggning kan ses 

i Figur 4) (Benjaminsson, Benjaminsson och Bengtsson, 2013). I dessa beräkningar antas att 

investerings- och driftkostnader kan anses motsvarande för en anläggning för snabb pyrolys och en 

anläggning för flash-pyrolys. Kostnadsutvärderingen i Tabell 3 visar på stor skillnad i beräknad 

produktionskostnad för pyrolysoljan om reaktorn nyttjas 7 800 h/år eller 3 000 h/år (vilket blir fallet om 

enbart de 15 000 ton av finfraktion från RT-flis ska hanteras och inga andra flöden). 

Investeringskostnaden för anläggningen beräknas till 211 MSEK. I investeringskostnaden inräknas ett 

Material

Tillverkning

Transport

Användning

Sluthantering

Figur 6 Relevanta parametrar vid en ekonomisk utvärdering 

av vald applikation 
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påslag på 20% för oförutsedda utgifter, kalkylräntan (avkastningskravet) är satt till 6% och investeringen 

har en avskrivningstid på 15 år (Benjaminsson, Benjaminsson och Bengtsson, 2013). Den framtagna 

produktionskostnaden inkluderar driftkostnad, personal, investering och inköp av råmaterial. Vid det 

fall då reaktorn ska installeras där valt restmaterial uppkommer har det antagits att kostnaden för inköp 

av råmaterial kan likställas med kostnaden för att hantera och sikta ur finfraktionen. Transportkostnaden 

är beräknad för transport med lastbil och för ett avstånd av 10 mil. En genomsnittlig energidensitet på 

16 MJ/kg har antagits för pyrolysoljan vid omräkning av kostnader från kr/MWh till kr/ton 

(Benjaminsson, Benjaminsson och Bengtsson, 2013). Maximalt pris vid försäljning av pyrolysoljan har 

antagits kunna vara motsvarande det pris på fossil eldningsolja som hittats, 680 kr/MWh (Sundberg, 

2016). Det bör noteras att den generellt kostnaden vid inköp av importerad bioolja befinner sig mellan 

400-570 kr/MWh (Paulrud, Gustavsson och Johansson, 2017), vilket medför att priset ur en 

konkurrenssynpunkt gissningsvis kommer att behöva vara lägre. Nedanstående analys utgår dock från 

det högsta priset på 680 kr/MWh.    

Tabell 3 Kostnader och inkomster vid produktion av pyrolysolja. 

Kostnad pyrolysolja 7 800 driftstimmar /år 3 000 driftstimmar /år 

Total investering anläggning 211 MSEK 211 MSEK 

Total produktionskostnad 540 kr/MWh  1 000 kr/MWh 

Transport lastbil 10 mil 20 kr/MWh  20 kr/MWh 

Produktionskostnad (inklusive 

transport) 

560 kr/MWh alternativt 

2 500 kr/ton 

1 020 kr/MWh alternativt 

4 500 kr/ton 

Årlig total kostnad (48% utbyte 

av pyrolysolja) 

18 MSEK 32,4 MSEK 

Inkomst pyrolysolja   

Försäljning 680 kr/MWh alternativt 

3 000 kr/ton 

680 kr/MWh alternativt 

3 000 kr/ton 

Årlig total inkomst 21,6 MSEK 21,6 MSEK 

Vinst/förlust efter transport- 

och produktionskostnad 

+500 kr/ton -1 500 kr/ton 

Årlig vinst/förlust +3,6 MSEK -10,8 MSEK 

 

I produktionskostnaden för denna variant av reaktor är både producerad kol- och gasfraktion nyttjat som 

energikälla genom förbränning. Då det tillverkade kolet i detta fall ska avsättas till en annan applikation 

kan eventuella förhöjda elkostnader tillkomma till ovanstående beräkningar (Benjaminsson, 

Benjaminsson och Bengtsson, 2013). 

RT-kol 

Efterfrågan för RT-kol är svår att bestämma gällande rening av kommunalt avloppsvatten, en siffra att 

basera vidare uträkningar på är att det behövs 15 g PAK/m3 vatten som ska behandlas (Avfall Sverige, 

2018). Mängden avloppsvatten som produceras årligen kan uppskattas till ungefär 500 l/person och dag 

(Persson och Nilsson, 2011), inräknat både vatten från industrier och hushåll. Vilket enbart i Stockholm 

(räknat på 1 000 000 invånare (Bankel, 2018)) ger upphov till strax över 180 miljoner kubikmeter 

avloppsvatten årligen som ska genomgå rening. Detta innebär en åtgång på drygt 2 700 ton pulveriserat 

kol/år enbart i Stockholmsregionen. Detta är dock inte en tillräcklig efterfrågan för att täcka utbudet av 

detta material, som enbart från Ragn-Sells årligen uppkommer till 3 000 ton (75 000 ton behandlat RT-

flis varav 20 vikt-% är finfraktion och vid pyrolys omvandlas cirka 20% till kol) (Svärd, 2019 b). 

Tillgången på material för denna applikation är därmed antagligen större än faktisk efterfrågan och 

behov. För att detta RT-kol ska vara konkurrenskraftigt gällande prissättning bör det kunna konkurrera 

med inköpspriset på importerat biokol, som har ett ungefärligt pris på 6 000 kr/ton (Dahlén, 2019 b). 

Det aktiva kol som ska ersättas antas vara tillverkat ifrån stenkol.  
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Kostnader, inkomster och beräkningar bakom Tabell 4 är baserade på att produktionskostnaden av kolet 

är inkluderat i produktionskostnaden för pyrolysoljan, kolet ses enbart som en vinstmöjlighet efter 

tillverkningsprocessen av oljan. Kostnaden för hanteringen av de 300 ton kol som, enligt ovanstående 

beräkningar, ej täcks av behovet för applikationen är inte inkluderad. Två scenario presenteras i 

nedanstående tabell, ett där det maximala försäljningspriset på 6 000 kr/ton antas och ett där ett pris på 

4 150 kr/ton vid försäljning antas.  

Tabell 4 Kostnader och inkomster vid produktion av RT-kol. 

Kostnad RT-kol RT-kol (6 000 kr/ton) RT-kol (4 150 kr/ton) 

Transport lastbil 10 mil 20 kr/MWh alternativt 

150 kr/ton 

20 kr/MWh alternativt 

150 kr/ton 

Inkomst RT-kol   

Försäljning 6 000 kr/ton 4 150 kr/ton 

Årlig total inkomst 16,2 MSEK 11,2 MSEK 

Vinst/förlust efter transport- 

och produktionskostnad 

+5 850 kr/ton +4 000 kr/ton 

Årlig vinst/förlust +15,8 MSEK +10,8 MSEK 

 

Nuvarande alternativ  

I nuläget tycks ingen klar lösning finnas för hantering av denna finfraktion, i sådant fall att nya och 

striktare regler införs. De alternativ som diskuteras är att antingen förändra tekniken för krossning av 

inkommande RT, för att minska mängden uppkommen finfraktion, eller att i viss mån blanda in 

finfraktionen i annat bränsle eller pelletera. Dock anses inget av ovanstående alternativ som vare sig en 

storskalig eller långsiktig lösning (Cervin, 2019 b). Kostnaden för att eventuellt behöva byta ut den 

utrustning som används vid krossning är svår att uppskatta och även om den kostnaden rimligtvis är 

lägre än investeringskostnaden för en pyrolysanläggning, så är det troligt att det kvarstår en fortsatt 

betydande mängd finfraktion att hantera. Ett alternativ att jämföra med är den inkomst som dagens 

försäljning av detta material till förbränningsanläggningar genererar. Om dessa 15 000 ton/år fortsatt 

skulle gå till förbränning, med en antagen inkomst för flisat material på 200 kr/MWh (värmevärde för 

RT är uppskattad till 20 MJ/kg (Burman, 2005)), skulle detta innebära en årlig förlorad inkomst på 16,5 

MSEK (Benjaminsson, Benjaminsson och Bengtsson, 2013). Efter att en transportkostnad dragits bort 

(20 kr/MWh) kvarstår en förlorad inkomst på 15 MSEK.   

För potentiella kunder av det producerade RT-kolet finns en möjlighet att tydligt minska utgifterna vid 

inköp av kol som filtermaterial. Ett inköp av det pulveriserade RT-kolet för 6 000 kr/ton är betydligt 

mindre kostsamt än inköp av aktivt kol som har en prisuppskattning på 11–15 000 kr/ton (Dahlén, 2019 

a). En ekonomisk jämförelse genomfördes av Alhashimi och Aktas (2017) gällande kostnaden för 

adsorption av tungmetaller då aktivt kol alternativt biokol används, målet var att se generella trender för 

de olika materialen. Kostnadsanalysen påvisade generella skillnader i kostnaden att avlägsna samma 

mängd av olika metaller beroende på om biokol eller aktivt kol används, se Tabell 5. Priserna i studien 

är angivna i dollar och en omräkningsfaktor på 10 kr/dollar har använts (Alhashimi och Aktas, 2017): 

Tabell 5 Skillnad i kostnad för avlägsnande av olika metaller då biokol respektive aktivt kol används (Alhashimi och Aktas, 

2017). 

Metall Biokol Aktivt kol 

Bly (Pb) 3 000 kr/kg Pb 1 800 kr/kg Pb 

Koppar (Cu) 6 000 kr/kg Cu 6 000 kr/kg Cu 

Krom (Cr) 400 kr/kg Cr 5 000 kr/kg Cr 

Zink (Zn) 2 000 kr/kg Zn 12 400 kr/kg Zn 
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Ifrån resultaten i kostnadsanalysen kan ett antagande göras att biokol generellt är ett billigare alternativ 

för adsorption av metaller (Alhashimi och Aktas, 2017). Däremot kan detta förändras beroende på vilket 

råmaterial som används. Generellt är adsorptionskapaciteten från vatten hos biokol högre, än för aktivt 

kol, för metallerna kadmium och koppar, ingen skillnad kunde ses mellan materialet för krom och övriga 

metaller visade skiftande resultat. En slutsats dragen i analysen är att adsorptionskapaciteten hos biokol 

fluktuerar mer än kapaciteten hos aktivt kol. Biokol kan behöva en längre tid för att adsorbera samma 

mängd föroreningar som aktivt kol, alternativt behöva tillsättas i en högre mängd för att samma resultat 

ska uppnås. En högre mängd tillsatt biokol ökar kostnaden för kunden (Alhashimi och Aktas, 2017). 

Även om RT-kolet enligt definition ej klassificeras som biokol görs ett antagande om att resultatet i 

studien är applicerbart även på detta kol. Om kvalitet och effektivitet hos det ersättande RT-kolet kan 

styrkas gentemot reningsverk finns ett ekonomiskt incitament för efterfrågan av valt material i den valda 

applikationen. Dock bör även de potentiella miljömässiga fördelarna vägas in i jämförelsen, mer 

information gällande detta går att finna i miljöstycket nedan.   

6.3.3 Miljö 

De potentiella miljömässiga fördelarna för RT-kol, producerat ifrån finfraktionen av RT-flis, gentemot 

aktivt kol, producerat av stenkol, kan innebära en efterfrågan på marknaden för denna produkt. Finns 

tydliga miljömässiga fördelar kan detta väga upp eventuella skillnader i produkternas kvalitet. 

Nedanstående översikt över miljömässiga fördelar jämför RT-kol och aktivt kol, som är det alternativ 

som de tänkta kunderna för den valda applikationen idag nyttjar. Fokus har lagts på tillverkning av de 

olika materialen då applicering i reningsverken antas vara lika för de båda. En jämförelse av 

energianvändning och växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter8 (CO2ekv) för transport av det 

ursprungliga restmaterialet gentemot tillverkad pyrolysolja och RT-kol genomförs också.   

Tillverkning  

Data som nyttjas i nedanstående jämförelse är inte specifika för det utvalda restmaterialet i detta projekt 

utan är generellt framtagna, baserade på 84 olika typer av biokol och aktivt kol (Alhashimi och Aktas, 

2017). I meta-analysen togs inte hänsyn till vilken slags energikälla som nyttjats i produktionen utan 

enbart energiåtgången, information saknas även gällande hantering av övriga produktfraktioner från 

pyrolysen. På grund av biokolets förmåga till kolfastläggning anses generellt biokol ha en negativ 

klimatpåverkan men det bör dock noteras att om kolet efter användning ska förbrännas så är detta inte 

fallet. Vid det fall då biokolet ska transporteras en lång sträcka kan dock den negativa klimatpåverkan 

upphävas och biokolet får istället en klimatpåverkan på noll. Nedanstående data som presenteras i Tabell 

6 är baserade på biokol tillverkat ifrån träavfall och aktivt kol tillverkat ifrån stenkol (Alhashimi och 

Aktas, 2017):  

Tabell 6 Energiåtgång och CO2ekv vid tillverkning av biokol och aktivt kol (Alhashimi och Aktas, 2017). 

Tillverkning Biokol Aktivt kol 

Energiåtgång  2,1 MJ/kg (0,6 kWh/kg) 44 MJ/kg (12,2 kWh/kg) 

CO2ekv  -0,8 kg CO2ekv/kg 7 kg CO2ekv/kg 

 

För att aktivt kol ska bli det mest fördelaktiga alternativet gällande klimatpåverkan måste det köpas in 

lokalt samtidigt som biokolet transporterats 40 200 km med lastbil (vilket är mer än jordens omkrets och 

kan anses orimligt därav) eller 274 000 km över vatten.  

Resultaten ifrån denna meta-analys antas vara applicerbara för RT-kolet då både ingående biomassa 

(träavfall) och tillverkningsmetod (pyrolys) är överensstämmande med biokol som nyttjats i studien.  

                                                      
8 En koldioxidekvivalent är ett mått på utsläpp av gas som baseras på hur mycket utsläpp av koldioxid som skulle 

ge en motsvarande påverkan (Naturskyddsföreningen, 2018). 
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Transport   

Som transportmedel har en 32-tons lastbil används, tillägg av tomtransporter har baserats på att lastbilen 

återgår olastad till sin ursprungliga destination efter leverans av materialet (Johansson, 2019). En 

jämförelse genomfördes gällande energiåtgång och CO2ekv för transport av de 15 000 ton finfraktion 

som, om den ej siktats ut, skulle ha transporterats till en förbränningsanläggning och den pyrolysolja/kol 

(7 200 ton respektive 3 000 ton enligt tidigare avsnitt) som tillverkats. I båda fallen antas ett 

transportavstånd på 10 mil. Energiåtgången räknades ut med omvandlingsfaktorn 0,1667 kWh/(ton, km) 

och CO2ekv med omvandlingsfaktorn 0,0316 kg/(ton, km) (Johansson, 2019). Jämförelsen kan ses i 

Tabell 7 nedan.  

Tabell 7 Energiåtgång och CO2ekv för transport med lastbil (10 mil) av 15 000 ton finfraktion från RT-flis, 7 200 ton 

pyrolysolja och 3 000 ton RT-kol (Johansson, 2019). 

Transport (lastbil) RT-flis (finfraktion) Pyrolysolja RT-kol 

Energiåtgång  250 MWh 120 MWh 45 MWh 

CO2ekv  47 400 kg CO2ekv 22 800 kg CO2ekv 8 540 kg CO2ekv 

 

Energiåtgång och CO2ekv är högre för transport av den ej pyrolyserade finfraktionen ifrån RT-flis 

jämfört med transport av pyrolysoljan och RT-kolet. Den främsta anledningen till detta är den minskade 

volymen efter pyrolysen.  

6.3.4 Rimlighetsbedömning 

Hur biokolet ska hanteras efter att dess funktion fyllts gällande adsorption av föroreningar såsom 

tungmetaller är en kritisk fråga och påverkar den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i denna 

form av avsättning. Om det pulverformiga kolet tillsätts till det primära slammet kommer även de 

föroreningar som adsorberats att stanna kvar i slammet på grund av separationssvårigheter. Kolet 

innehåller sannolikt ytterligare adsorberade föroreningar än tungmetaller, exempelvis organiska 

mikroföroreningar, som även de kvarstår i det bortseparerade slammet. Detta innebär att avsättning av 

primärslammet i form av spridning på jordbruksmark efter avvattning inte längre anses vara en säker 

hantering (Baresel m.fl., 2017).    

För att en ökad renhet i det sekundära slammet ska uppnås kan inte heller de avlägsnade mängderna 

slam från olika processteg under reningen hanteras tillsammans, en separat hantering av de olika 

slamströmmarna krävs därmed för att de positiva effekterna ska uppnås. Detta kan innebära en utökad 

mängd slam som måste sluthanteras på annat sätt än spridning på jordbruksmark eller deponitäckning, 

exempelvis genom förbränning. Till dess att alla kostnader utvärderats och materialets egenskaper, 

kapacitet och hållbarhet studerats noggrannare i praktiska experiment, finns det i nuläget ingen garanti 

för att denna lösning skulle vara en mer ekonomiskt lönsam än nuvarande alternativ.  

Dock bör det påpekas att genom att hantera detta restflöde genom pyrolys finns många potentiella vinster 

i form av minskad avfallsmängd, minskad biotillgänglighet av metaller och inkomst genom försäljning 

av pyrolysolja. Behandlingen av restmaterialet av pyrolys kan därmed fortsatt anses rimlig, även om 

avsättningen för det tillverkade kolet ännu är omgivet av osäkerhet. Detta innebär att det finns potential 

för att denna lösning ska anses vara mer miljömässigt hållbar än befintligt alternativ.  
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7 Summering av resultat 
Resultat från genomförandet av examensarbetet presenteras nedan i en uppdelning mellan 

metodutveckling och besvarandet av de frågeställningar som är bakomliggande detta projekt.  

7.1 Metodutveckling 
Genom den metod som nyttjats vid analysen under projektet kunde examensarbetets frågeställningar 

besvaras. Resultatet för de olika steg som ingick i vald metod kan ses nedan: 

 Steg 1: Val av organiskt restmaterial genomfördes och det material som analyserades var 

finfraktionen ifrån RT-flis.  

 Steg 2: Utvärdering av restmaterialets egenskaper för att avgöra materialets potential för 

avsättningen biokol. 

 Steg 3: Bedömning av kolets troliga egenskaper och möjliga funktioner för att utvärdera 

potentiella applikationer. 

 Steg 4: Matchning mellan egenskaper och applikation. Applikationen kolfilter för vattenrening 

valdes i syfte att avlägsna tungmetaller. 

 Steg 5: Utvärdering av tillverkning, tillgång och efterfrågan av vald applikation. Utvärderingen 

genomfördes genom en ekonomisk översikt över tillverkning och transport, samt en 

miljömässig översikt över energiåtgång och klimatpåverkan under tillverkning och transport. 

 Steg 6: Rimlighetsbedömning av produkten för att lokalisera möjliga risker eller 

kunskapsbrister som bör åtgärdas innan en eventuell produkt kan nå marknaden. 

Under examensarbetet möjliggjorde denna metod att projektets frågeställningar kunde besvaras och en 

utvärdering av avsättningen av ett restmaterial i form av biokol kunde genomföras. Metoden har 

potential att bidra med en kvalitetssäkringsaspekt för de tillverkare och/eller kunder som är intresserade 

av om en avsättning i form av biokol kan bidra till deras verksamheter. 

7.2 Frågeställning 
Följande avsnitt syftar till att besvara projektets frågeställningar enligt den information som framkommit 

under genomförandet av projektet.   

1. Vilka organiska restmaterial, idag utan högvärdig applikation på den svenska marknaden, 

anses utgöra ett problem vid avfallshanteringen och i vilka volymer uppkommer dessa? 

Svar: En översikt i tabellformat över de flöden som togs upp under intervjustudien och i vilken volym 

dessa uppkommer årligen hos de olika företagen kan ses i Tabell 8.  

Tabell 8 Överblick av organiska restmaterial och dess volymer som framkommit under intervjustudie och samtal. 

Företag Restflöde Volym 

Guldfågeln Fjädrar 2 000 ton/år 

Iggesunds bruk Fiberslam 3 600 ton/år 

Iggesunds bruk Fällningsslam 7 800–8 400 ton/år 

Iggesunds bruk Kemslam 30 000 ton/år 

Ragn-Sells Returträ 105 000 ton/år 

Skogsindustrierna Grot 1 750 000 ton/år 

SÖRAB Park- och trädgårdsavfall 20 000 ton/år 

SÖRAB Brännbart avfall 100 000 ton/år 
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2. Kan biokol vara en lösning för att restmaterialet ska kunna återanvändas i en ny applikation, 

baserat på restmaterialets inneboende egenskaper?  

Svar: En sammanställning i tabellformat kan ses i Tabell 9 där materialets, finfraktionen utsiktad från 

RT-flis, inneboende egenskaper ställts upp gentemot biokolets egenskaper och medföljande funktioner. 

Tabell 9 Sammanställning av egenskaper och funktion för finfraktion utsiktad från RT-flis. 

Restmaterialets egenskaper Biokolets egenskaper Funktion 

Finfraktion Hög specifik ytarea, hög CEC Vattenhållande förmåga 

Hög naturlig askhalt Sänkt kompaktdensitet, 

minskad mikroporositet, 

basiskt, lägre mekanisk styrka 

Adsorption av organiska ämnen 

och giftiga föroreningar (i 

vätskor) 

(Innehåll av metaller) (Starkt bundna metaller i 

kolets struktur) 

(minskad biotillgänglighet) 

 

Restmaterialets innehåll av tungmetaller, som är högre än de riktvärden som satts upp av EBC, innebär 

att restmaterialet i dess pyrolyserade form ej bör kallas för biokol. Genom pyrolys fås en kolfraktion 

som kan återanvändas i nya avsättningar men detta kol borde ej klassificeras som biokol. Kolet kommer 

därmed hänvisas till som RT-kol istället för biokol.     

3. Jämfört med nuvarande alternativ, är den föreslagna lösningen för ett utvalt restmaterial mer 

ekonomiskt lönsam och miljömässigt hållbar? 

Svar: Sammanslagning av resultat ifrån beräkningar på årlig vinst/förlust för produktion av pyrolysolja 

och RT-kol finns att se i Tabell 10 nedan.  

Tabell 10 Sammanställning total årlig vinst/förlust. 

 7 800 

driftstimmar /år 

RT-kol (6 000 

kr/ton) 

3 000 

driftstimmar /år 

RT-kol (6 000 

kr/ton) 

7 800 

driftstimmar /år 

RT-kol (4 150 

kr/ton) 

3 000 

driftstimmar /år 

RT-kol (4 150 

kr/ton) 

Årlig vinst/förlust 

pyrolysolja 

+3,6 MSEK -10,8 MSEK +3,6 MSEK -10,8 MSEK 

Årlig vinst/förlust 

RT-kol 

+15,8 MSEK +15,8 MSEK +10,8 MSEK +10,8 MSEK 

Total årlig 

vinst/förlust 

+19,8 MSEK +5 MSEK +14,4 MSEK 0 

 

Det alternativ som genererar mer inkomst än dagens försäljning av RT-flis till förbränning, utan att 

finfraktionen siktats ur, är då reaktorn nyttjas 7 800 h/år och kolet kan säljas till ett pris av 6 000 kr/ton. 

För att säkerställa att tillverkning av pyrolysolja och RT-kol inte medför en förlust för företaget då 

reaktorn nyttjas 3 000 h/år, i enlighet med den data som fanns tillgänglig vid beräkningarna, måste det 

tillverkade kolet säljas för ett pris av minst 4 150 kr/ton.  
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Utvärdering av klimatpåverkan resulterade i en indikation på att utsläpp av växthusgaser genom 

metalladsorption med aktivt kol är högre än utsläpp då biokol nyttjas, samma trend kan ses gällande 

energiåtgång. Detta medför slutsatsen att RT-kol har en lägre miljöpåverkan än aktivt kol. Hänsyn bör 

också tas till att materialen som ställs gentemot varandra i den valda applikationen är tillverkade ifrån 

fossilt material respektive förnyelsebart. För att en mer cirkulär ekonomi ska kunna uppnås bör vi fasa 

ut användningen av fossila resurser till fördel för att återanvända restmaterial, istället för att hantera 

dessa restmaterial som avfall. 

Då energiåtgång och CO2ekv räknas samman för transporter av pyrolysolja och RT-kol, är båda värden 

mindre än för transport av det ursprungliga materialet i en ej utsiktad och pyrolyserad form, se Tabell 

11. Främst på grund av en minskad volym av materialet som ska transporteras.  

Tabell 11 Energiåtgång och CO2ekv för transport av RT-flis och pyrolysolja/RT-kol. 

Transport (lastbil) RT-flis (finfraktion) Pyrolysolja och RT-kol 

Energiåtgång 0,1667 kWh/ton, km 250 MWh 165 MWh 

CO2ekv 0,0316 kg/ton, km 47 400 kg CO2ekv 31 340 kg CO2ekv 
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8 Diskussion 
Om hårdare krav uppstår inom en snar framtid finns risk för ett plötsligt och oväntat omfattande 

avfallsproblem i vårt samhälle. Enbart för de företag som omfattats i intervjustudien kan 20 vikt-% av 

det träflis som skickas till förbränning ge upphov till stora volymer material som snabbt ska hanteras. 

Risk finns att en potentiell applikation både testas och upptäcks först efter att detta problem uppstått. 

Även om detta projekt enbart initierar tankeverksamheten kring denna potentiella, men ej orimliga, 

situation så kan det innebära att företag har möjlighet att befinna sig ett steg före sina konkurrenter 

genom att vara, åtminstone till viss del, förberedda på vad som komma skall.  

8.1 Ekonomi 
Många faktorer påverkar lönsamheten och många av de parametrar som främst talar för att biokol 

kommer bli en vital del av vårt framtida samhälle hänger samman med miljömässig hållbarhet och 

cirkulär ekonomi. Här finns det potential för detta material att bidra med fördelar såsom en minskad 

kostnad för kunder vid inköp av materialet till vald applikation. De miljömässiga fördelarna gentemot 

aktivt kol är flerfaldiga vilket även det kan bidra till en attraktiv produkt. Om kostnaderna för 

pyrolysanläggningen kan täckas upp genom produktion och försäljning av pyrolysolja, finns möjligheter 

till vinster genom försäljning av kolet och en minskad volym av restmaterial att hantera. 

Det ska noteras att produktionskostnaden för pyrolysanläggningen är beroende av anläggningens 

storlek, om en mindre pyrolysanläggning väljs kommer även investerings- och driftkostnader att minska. 

En viktig aspekt för en potentiell tillverkare av biokol är därmed att korrekt dimensionera storleken på 

pyrolysanläggningen gentemot den mängd material som ska hanteras. 

8.2 Miljönytta 
På grund av att den huvudsakliga andelen av detta restflöde innehåller föroreningar i form av 

tungmetaller, i halter som både gör att den fasta produktfraktionen efter pyrolys inte kan kallas för biokol 

och att risker finns för urlakning till vår miljö, är det lätt att anta att inga fördelar finns med detta material 

för vårt samhälle. Detta kan dock debatteras då risken för miljö- och samhällsproblem tycks betydligt 

större om denna finfraktionen inte hanteras genom pyrolys. Nedan följer ett urval av möjliga fördelar 

för vår miljö eller samhälle för RT-kol jämfört med det ursprungliga materialet: 

1. Detta utvalda restmaterial går inte längre direkt till energiåtervinning (förbränning) utan får 

en utökad roll i samhällssystemet. Dels bidrar pyrolys med en minskning av avfallet 

kvantitativt, det producerade kolet innebär dessutom att denna utsiktade finfraktion kan 

återanvändas i en ny applikation. Detta innebär att hanteringen sker högre upp i 

avfallshierarkin.  

2. Genom pyrolys av denna finfraktion minskas volymen på detta restmaterial. Även om 

sluthanteringen fortsatt är osäker för materialet så blir både kostnad och transport för 

bortförsel lägre genom denna volymminskning. 

3. Beroende på sluthantering kan det tillverkade kolet fortsatt användas till kolfastläggning, 

med potential att ersätta mer kostsamma lösningar för kolsänkor. 

4. Om finfraktionen genomgår flash-pyrolys, som föreslagits i tidigare kapitel, fås vinster ut 

genom en ej kontaminerad pyrolysolja, värme som kan tas tillvara i processen och mindre 

biotillgängliga metaller i kolet.  

Även då det producerade kolet nyttjas i vald applikation finns fördelar för miljön och samhällets 

resurshantering: 

1. Genom applikationen som kolfilter vid rening av avloppsvatten kontaminerar vi ett redan 

förorenat material ytterligare, vilket besparar andra resurser som exempelvis stenkol som 

nyttjas i produktionen av aktivt kol. 

2. Användningen av RT-kol istället för aktivt kol som filtermaterial medför en minskad 

klimatpåverkan och energiåtgång vid tillverkning.   



 

41 

 

3. Potentiellt kan bioslammet ifrån reningsverk bli ytterligare befriat från metallinnehåll vilket 

innebär att dessa ämnen i ännu mindre omfattning har möjlighet att nå ut till våra 

jordbruksmarker. 

Denna hantering av ett kontaminerat restmaterial kan bidra till en ökad cirkularitet genom att livslängden 

och användningen av råvaror i samhället förlängs. För den delen av flödet som är ej kontaminerat, 

baserat på att en utsortering sker innan pyrolys, finns många nyttor. Ersättande av exempelvis ingående 

ämnen i betong kan påverka både betongindustrins klimatpåverkan, men även vår inomhusmiljö. 

Fördelar såsom mindre patogener, minskad odör, mer fördelaktig fukthalt och kolsänka är påvisade 

genom biokols inblandning i konstruktionsmaterial (Schmidt, 2014). Beroende på övriga ingående 

material så finns även potential för vidare användning efter rivning i form av jordförbättring och fortsatt 

kolsänka.   

8.3 Miljörisker 
Förutom de fördelar som avsättningen i form av kol kan utgöra för miljö och samhälle så finns även en 

del risker som bör uppmärksammas, några av vilka listas nedan: 

1. I de flesta möjliga applikationer i form av biokol sker kontakt med mark eller vatten vilket i 

detta fall innebär en risk för urlakning av tungmetaller. 

2. Om pH i det avloppsvatten som ska behandlas ej infaller i spannet 6,2–8,5 så finns en ökning 

av risken för urlakning av metaller ifrån kolet. 

3. Om ingående metaller i finfraktionen inte binds till kolet vid pyrolys och istället delvis 

hamnar i pyrolysoljan kan andra problem uppstå gällande hantering och förbränning av oljan. 

4. Sluthanteringen av materialet måste fastställas för att en översikt över möjliga för- och 

nackdelar ska vara möjlig att genomföra och utvärdera. 

5. Om materialet vid sluthantering kommer att förbrännas behöver en hantering av återstående 

aska, med högt innehåll av metaller, ske på lämpligt sätt. 

De största riskerna tycks höra till de mest osäkra aspekterna av kolavsättningen. Sluthantering och vidare 

studier för att säkerställa att metallerna ej är biotillgängliga efter att det bundits till kolet är två exempel. 

8.4 Marknad 
Om en produkt kan erbjudas till användare med säkerställd kvalitet och adsorptionskapacitet, finns stora 

möjligheter till en efterfrågan gällande detta kol. Tillgången på materialet är inte den begränsande 

faktorn vid produktionen, snarare en begränsande faktor för tillverkaren om den med stor mängd 

överstiger efterfrågan på marknaden. Klimatförändringarna medför ett behov på marknaden att tänka i 

cirkulära banor, arbeta sig uppåt i avfallshierarkin och minska nyttjandet av fossila resurser. Detta behov 

skulle kunna fyllas av RT-kol, som har en mindre klimatpåverkan vid sin produktion gentemot aktivt 

kol och i det antagna scenariot som utvärderats inte innebär långa materialtransporter. En jämförelse av 

de fördelar och nackdelar som finns vid användandet av RT-kol i vald applikation kan ses i Tabell 12:   

Tabell 12 Fördelar och nackdelar för användning av RT-kol. 

Fördelar Nackdelar 

Minskad klimatpåverkan och energiåtgång vid 

tillverkning gentemot aktivt kol. 

Osäkert gällande sluthantering. 

Förnyelsebart material. Osäkerheter gällande konstant 

adsorptionskapacitet av metaller. 

Mindre kostsamt för kunder. Risk för urlakning av metaller. 

Steg uppåt i avfallshierarkin.  Hantering av kontaminerad aska efter eventuell 

förbränning. 

Minskad avfallsvolym för hantering. Eventuell större tillgång än efterfrågan av 

materialet för vald applikation. 
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En etisk aspekt värd att diskutera är dock acceptansen på marknaden för ett kol tillverkat ifrån ett 

(förorenat) restmaterial där risker finns gällande urlakning av metaller. För att säkra kvaliteten på 

produkten och möta eventuella farhågor från potentiella kunder bör innehållet och risker tydliggöras vid 

försäljning. Vid jämförelse av EBC:s riktlinjer kan en säkerhet potentiellt uppnås på marknaden genom 

att kunder förstår vad som kan eller inte kan kallas för biokol. Om nyttor med återvinningen av detta 

restmaterial ska möjliggöras måste en ärlighet gentemot kunder upprätthållas och både risker och 

möjligheter tydliggöras. Om ingen acceptans uppnås på marknaden, uppnås heller ingen efterfrågan på 

denna produkt. Ett framtida alternativ för att nyttja detta restmaterial och samtidigt öka acceptansen för 

återvinningen av ett förorenat restmaterial på marknaden är att använda materialet som kolsänka. Om 

en sluthantering för kolet kan hittas där kolfastläggningen bevaras kan det möjligtvis i framtiden finnas 

en lönsamhet i omvandlingen till kolsänka, med eller utan tidigare återvinning i annan applikation.  

8.5 Felkällor 

Intervjustudie 

Tillfrågade personer och företag i denna intervjustudie hade skiftande bakgrund och koppling till biokol. 

Vilken information som anses vara av intresse skiftar mellan potentiell tillverkare och användare. För 

att få en tydligare helhetsbild på potentiella restmaterial som kan användas till biokolstillverkning bör 

en mer omfattande intervjustudie genomföras med både fler deltagande företag och en större spridning 

över fler marknader. Spridningen på de frågor som ställdes var stor för att passa till de olika intervjuerna. 

En direkt jämförelse av den information som framkommit ifrån olika företag är därmed svår att göra.  

Egenskaper 

Då inget laborativt arbete utförts inom ramen för detta examensarbete är uppskattningen av vilka 

egenskaper som finfraktionen ifrån RT-flis bör ha enbart teoretiskt härledd. Beroende på ingående 

sammansättning kan andra egenskaper hos materialet ha relevans för de egenskaper som det producerade 

RT-kolet innehar. Om en uppdelning mellan de olika fraktionerna av returträ genomförs bör en mer 

homogen kvalitet kunna säkerställas mellan olika leveranser av material som ska genomgå pyrolys. Vid 

ett sådant scenario kan noggrannare studier genomföras för att med större säkerhet avgöra vilka av de 

ingående materialegenskaperna som i slutändan har störst påverkan på det producerade kolet och vilka 

olika applikationer det möjliggör. Innehåll av metaller och aska i det utvalda restmaterialet är baserat på 

en bränsleanalys som tagits för en omgång utsiktat returträ. Returträ är inte en homogen fraktion vilket 

innebär att inte heller den utsiktade finfraktionen kommer att vara det. Fler analyser behöver göra för 

att mer definitiva slutsatser gällande materialets sammansättning ska kunna göras.  

Vald applikation 

Det krävs både vidare experiment och studier innan den kontaminerade finfraktionen av RT-flis kan 

användas som ersättning för PAK i reningsverk för avloppsvatten. Undersökningar bör göras för att 

kontrollera kapacitet för adsorption av tungmetaller ifrån avloppsvattnet, blir det en mätbar skillnad på 

metallhalt i det sekundära slammet eller är ingen skillnad märkbar. Studier bör även göras för att 

undersöka om kolet, förutom metaller, även adsorberar andra föroreningar i inkommande vatten såsom 

PFAS. Beräkningar är baserade på att RT-kol tillsätts i samma halt som PAK, detta måste dock 

konfirmeras och troligen justeras för att uppnå önskad effekt. Problematik som bör tas hänsyn till är den 

mindre mekaniska styrkan som kolet har i jämförelse med ett traditionellt aktivt kol, detta innebär en 

mindre tålighet för belastning vilket kan påverka den dos som bör tillsättas av det pulveriserade kolet. 

Vidare studier av vilket pH i vattnet som minimerar risken för urlakning av metaller ifrån kolet bör 

också genomföras. Ytterligare, och icke försumbara, problem som kvarstår är dock att tillgången på RT-

kol från kontaminerat RT-flis är större än efterfrågan för vald applikation, vilket innebär att 

problematiken kring detta restflöde inte kan lösas fullständigt på detta sätt, och sluthanteringen av 

materialet. Eventuellt kan samförbränning ske med det avvattnade primärslammet efter separering från 

reningsprocessen, vilket potentiellt leder till att adsorberade organiska föroreningar (såsom PFAS) kan 

tillintetgöras och att adsorberade oorganiska ämnen (såsom tungmetaller) kan koncentreras i 

förbränningsresterna och återföras till samhället. För att utbytet av aktivt kol i denna applikation ska 
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vara rimlig måste RT-kolets effektivitet testas, sluthanteringen lösas och en fullständig utvärdering av 

den ekonomiska aspekten genomföras. 

Tillverkning 

Den föreslagna tillverkningsprocessen är baserad på liknande, men ej identiskt, material och bör därmed 

inte hanteras som en ej ifrågasatt sanning. Tillverkningsparametrar såsom temperatur kan komma att 

behöva ändras beroende på det material som pyrolysen ska hantera. Även val av processutrustning 

påverkar tillverkningsprocessen. För att uppnå önskat resultat för detta specifika restmaterial måste 

praktiska tester genomföras, enligt de förutsättningar och restriktioner som tillverkaren har.  

Ekonomi 

Den ekonomiska utvärderingen har enbart genomförts på ett ytligt plan, huvudsakligen på grund av 

begränsad tid för genomförande. Den ekonomiska utvärderingen har främst genomförts för att få en 

initial uppfattning om tillgång, efterfrågan och potential till vinster genom att använda pyrolyserad RT-

finfraktion. Även kostnaden för sluthanteringen av materialet måste tas fram. I nuläget är det svårt att 

med säkerhet avgöra lönsamhetspotentialen för RT-kol.  
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9 Slutsatser och rekommendationer 
Genom att jämföra de under intervjustudien uppmärksammade strömmarna av organiskt restmaterial, 

relevanta som potentiella råvaror för biokol, ansågs den utsiktade finfraktionen av RT-flis som det mest 

intressanta alternativet för vidare undersökning. RT-flis finns i stor tillgång på marknaden men det i 

nuläget största användningsområdet upplever problematik i form av brandrisker vid lagring, slitage och 

problem under förbränning. Denna problematik innebär att det finns en potential för andra applikationer 

och marknader, där produkten är i form av kol. Efter valet av detta restmaterial fördjupades studien med 

fokus på restmaterialets egenskaper, det producerade kolets egenskaper, potentiella applikationer och 

tillverkningsprocess. De viktigaste slutsatserna från denna studie är såsom följer:  

 Den fasta produkt som uppkommer genom pyrolys av kontaminerat RT-flis (från behandlat eller 

tryckimpregnerat RT) bör enligt EBC-definitionen ej kallas biokol, detta på grund av för höga 

halter av tungmetaller. 

 Tryckimpregnerad träfraktion bör sorteras ut och de övriga fraktionerna separeras för att högsta 

möjliga värde ska uppnås ifrån materialet. 

 Genom flash-pyrolys av den kontaminerade fraktionen av RT-flis sker en betydande 

volymminskning av kvarstående fast produkt, en hög andel pyrolysolja som ej innehåller 

föroreningar i form av metaller kan utvinnas och metallinnehållet blir mindre biotillgängligt i 

det producerade kolet. 

 Vid användning i vattenrening bör pH i vätskan hållas mellan 6,2–8,5 för att inte riskera att öka 

biotillgängligheten för ingående metaller i kolet. 

 Kol producerat ifrån finfraktionen från RT-flis medför en lägre klimatpåverkan gentemot aktivt 

kol då det nyttjas inom vattenrening med mål att avlägsna tungmetaller. 

 Vald metod är applicerbar på denna variant av frågeställning för restmaterial som kan, eller i 

detta fall inte kan, definieras som biokol.  

Rekommendationer kan göras för fortsatta studier inom detta område: 

 Ytterligare studier bör genomföras för att undersöka adsorptionskapaciteten av detta material 

vid vattenrening, mängd som ska tillsättas och för att säkerställa att ingående metaller inte lakas 

ut under processen och påverkar vattenkvaliteten i reningsverket. Studier bör även genomföras 

gällande vilket pH inkommande vatten bör ha för att minimera urlakning av metaller ifrån kolet. 

 Sluthantering av materialet bör undersökas och utvärderas för att säkerställa att applikationen 

är en möjlig avsättning för detta kol. 

 Experimentellt genomförande i liten skala för att testa tillverkningsprocess och kapacitet hos 

produkten.  

 Förtydliga metoden som använts ytterligare genom att sätta upp antagna parametrar att utgå 

ifrån och en tydlig struktur som är anpassad för att bedöma möjligheten hos olika restmaterial 

att fylla en högvärdig avsättning på marknaden i form av biokol.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Denna bilaga innehåller de frågor som utgjorde underlag till de intervjuer som genomfördes under 

intervjustudien. Sorteringen är utefter bokstavsordning.  

Cecilia Sundberg, KTH 

1. Hur uppkom ditt intresse för biokol, hur hamnade du i det här området? 

2. Vilka projekt är det som du jobbar i för tillfället? 

3. Vad tror du är anledningen till att biokol är så mycket i fokus i nuläget?  

4. Vad tror du är den stora applikationen som biokol kommer att användas i? 

5. I Kenya så är ju då den stora användningen i jordar, hur tror du att det kommer se ut i Sverige 

framöver? 

6. Vad tror du att det stora problemet är för att biokol ska bli mer använt och uppmärksammat? 

7. Vilka restströmmar, som man kan göra biokol av, tror du är mest intressanta att titta på? 

Christer Söderberg, Iggesunds bruk 

1. Vilka strömmar av organiskt restmaterial uppkommer i er produktion? Var uppstår dessa, vilken 

storlek har strömmarna och av vilka restmaterial består de (ex. bark, fiberslam etc)? 

2. Vilken/vilka av dessa strömmar anser ni vara det största problemet i nuläget? Varför? 

3. Hur hanterar ni dessa restmaterial idag? Tas de hand av er direkt på anläggningen eller 

transporteras de någon annanstans, behandlar ni strömmarna på något sätt, och hur ser 

kostnadsbilden ut för detta? 

4. Tror du att produktion utav biokol skulle kunna vara en intressant avsättning för ert 

företag? Varför/varför inte, vilken information skulle ni vilja ha innan ett sådant beslut tas och 

vilka krav på lönsamhet finns för en sådan produktion? 

  

Christian Maurice, Ramboll/LTU 

5. Hur vaknade ditt intresse för biokol, varför skulle du säga att det är ett intressant 

forskningsområde? 

6. Vilka projekt gällande biokol är du inblandad i för tillfället? Vad handlar de om, hur kom du in 

i dessa projekt och vilka resultat hoppas ni på att uppnå? 

7. Vilka restmaterial tror du är bäst lämpade för avsättningen biokol? Varför? Vilka restmaterial 

har du stött på i din forskning eller arbete på Ramboll som det tycks vara svårt att hitta en 

avsättning för? 

8. Vilka tror du är de stora applikationerna som biokol kommer att nyttjas till i framtiden? 

9. Vad tror du är de största problemen att överkomma innan biokol blir en mer utbredd avsättning? 

 

Gunnar Westin, Processum 

1. Vilka organiska restmaterial/-strömmar skulle du säga är de mest intressanta att hitta nya 

applikationer för i nuläget? Varför? 

2. Blir ni tilldelade vilka restmaterial ni ska titta på eller kan ni vara med och bestämma detta 

själva? Hur väljer ni i så fall ut vilka restmaterial ni ska undersöka? 

3. Hur föreslås de nya applikationerna för dessa restmaterial? 

4. Vilka restmaterial skulle du föreslå som bäst lämpade för en ny applikation i formen av biokol? 

5. Bedriver ni i nuläget några projekt gällande restmaterial i avsättningen biokol? 

 

Helena Sjögren, Skogsindustrierna 

1. Vilka strömmar av organiskt restmaterial uppkommer i störst mängd i skogsindustrin idag?  

2. Var uppstår dessa, vilken storlek har strömmarna och av vilka restmaterial består de (ex. 

avverkningsrester, spån, fiberslam etc)? 

3. Vilken/vilka av dessa strömmar anser ni vara det största problemet i nuläget? Varför? 

4. Finns det något restmaterial du tror skulle kunna nyttjas i en mer högvärdig avsättning i form 

av biokol? Varför, vad är den nuvarande hanteringen?  
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5. Tror du att produktion utav biokol skulle kunna vara en intressant avsättning för era 

medlemsföretag? Varför/varför inte, vilken information skulle behövas innan ett sådant beslut 

tas och vilka krav på lönsamhet finns för en sådan produktion? 

 

Ian Hamilton, Mattias Persson, Lena Vikmång, Econova 

1. Hur kommer det sig att ni har börjat med biokol och vilka projekt gällande detta är ni 

involverade i/har ni varit involverade i tidigare? 

2. Är det ni som tillverkar biokolet eller sker det hos ett annat företag? 

3. Vilka material är intressanta för er att potentiellt tillverka biokol av och varför, vad händer med 

dessa material i nuläget istället? 

4. Vilka applikationer ser ni som intressanta att nyttja biokolet i? 

5. Tror ni att tillverkning/försäljning av biokol kommer att kunna bli ekonomiskt lönsamt, 

varför/varför inte? 

 

Mats Svärd, Ragn-sells 

1. Vilka träfraktioner får ni in störst mängd utav? Hur mycket? 

2. Hur hanteras dessa när de kommer till er anläggning? 

3. Om inkommande trä anses olämpligt för spåntillverkning, hur hanteras det istället? 

4. Är det någon/några av dessa inkommande träavfallsströmmar som är mer problematiska i sin 

hantering eller avsättning för er? Varför? 

5. Efter att ni behandlat inkommande trä/omvandlat det till spån, till vilka avsättningar säljs det? 

 

Rickard Cervin, SÖRAB 

1. Vilka flöden av organiskt restmaterial får ni in i störst mängd till era återvinningscentraler? Hur 

stora volymer? Hur hanteras dessa i nuläget? 

2. Finns det några/någon ström av restmaterial som anses vara det största problemet för er i 

nuläget? Vilken och varför? 

3. Finns det något restmaterial som ni får in som du tror skulle kunna nyttjas i en mer högvärdig 

avsättning i form av biokol? 

4. Är ni delaktiga i något projekt gällande just biokol? I så fall, vilket? 

5. Tror du att en avsättning, av lämpligt restmaterial, i form av biokol skulle kunna 

vara intressant för ert företag? Vilken information skulle ni vilja ha för att överväga en sådan 

produktion? 
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