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Sammanfattning  

Sverige har idag ett väl utbyggt system för avfallsförbränning med el- och 
värmeproduktion. Även om klassisk avfallsförbränning med högt energiutnyttjande 
fungerar utmärkt i Sverige så finns ett antal problem förknippade med denna metod, 
såsom att det uppstår en relativt stor rest, 20 – 25 viktprocent och utsläpp till luften, 
även om dessa är låga. Idag transporteras rökgasrester från svenska anläggningar 
huvudsakligen till Langöya i Norge där de utnyttjas för att neutralisera surt avfall och 
återställning av ett gammalt kalkbrott. Denna verksamhet kommer troligen att lägga ner 
någon gång efter år 2023 – 2025 varför andra möjligheter för att lösa detta kommer att 
bli nödvändiga Förgasning skulle kunna vara en sådan lösning.  
 
Fastän förgasning inte är någon ny företeelse så har det länge funnits ett motstånd mot 
metoden på grund av det finns en utbredd uppfattning om att anläggningarna kräver 
höga investeringskostnader, att de är energiintensiva och fungerar dåligt. Detta 
examensarbete har inom ramen för högskoleingenjörsprogrammet med inriktning 
energiteknik på Umeå universitet syftat till att undersöka och klarlägga skillnaderna 
mellan förgasning och förbränning samt för- och nackdelar mellan olika metoder för att 
framställa vätgas samt förklara och belysa olika förgasningsmetoder. Studien beskriver 
också företaget Plagazis patenterade process som både förgasar avfall och som i 
efterföljande steg kan producera vätgas. Studien bygger på litteraturstudier och 
intervjuer med kunniga inom området. Rapporten behandlar inte biogasproduktion från 
rötningsanläggningar.  
 
Detta arbete har visat att det är stora skillnader mellan olika förgasningsreaktorer och vid 
en eventuell investering är det viktigt att ta hänsyn till vad som ska förgasas och hur 
producerad gas ska brukas. Den metod som företaget Plagazi har utvecklat skulle kunna 
passa in både i vårt svenska avfallshanteringssystem för att ta hand om avfall alternativt 
att ta hand om rökgasrester i syfte att producera vätgas till fordon. Dock, för att kunna 
bedöma hur väl processen fungerar och om den är kostnadseffektiv krävs sannolikt 
praktiska tillämpningar. Plagazis koncept behöver nödvändigtvis inte vara en konkurrent 
till våra idag lönsamma avfallsförbränningsanläggningar utan snarare ett komplement.  
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Abstract  

Energy recovery – Gasification, combustion or plasma? 
- Competitor or complement? 

The Swedish waste-to-energy system has been developed during many years, and the 
facilities are well established within the waste management system. Even though the 
waste volume is significantly reduced by 70 – 80 %, the residues are quite challenging to 
manage due to high content of pollutants. The air emissions are quite low today, but 
since waste contains various kinds of contaminants, there is a high need for extensive 
flue gas cleaning, adding to the residue that must be handled. Today, the main part of 
residues from flue gas cleaning and fly ash from Swedish waste-to-energy facilities are 
transported to Langöya, Norway to be used for remedial purposes of an old limestone 
quarry. However, this option will probably be phased out sometime after the year 2023 – 
2025 and other solutions must be considered such as e.g. gasification.  
 
The Plagazi Company has a patented process, including gasification and subsequent 
production of hydrogen gas, that may be used as a vehicle fuel. Although gasification is a 
well-known technique, there is still a great distrust in using the method for waste 
treatment purposes. There is a conception that gasification facilities are high energy 
consumers, with low operational performance and high investment costs. The present 
thesis is part of the B.Sc. Programme in Energy Engineering at the University of Umeå. 
The main thesis objectives are: 
 

• Study and explain significant differences and similarities between waste 

incineration and gasification; 

• Describe pros-and-cons regarding various methods to produce hydrogen gas; 

• Describe different gasification techniques.  

 

In addition, the Plagazi-process is described; local plasma gasification with low 
environmental impact and a second step including production of hydrogen gas. The 
present study is based on a literature review and interviews with experts in the field. The 
report excludes biogas production in anaerobic digestion plants. 
 
The present report has proven that there are significant differences between various 
gasification devices. When making investment decisions regarding gasification as a waste 
treatment option; fuel quality and utilization of the syngas must be considered. 
The method developed by Plagazi may be suitable in the Swedish waste management 
system to treat household waste and/or flue gas residues from the combustion plants, 
for production of hydrogen gas as a vehicle fuel. A full-scale facility in operation is 
needed to evaluate the Plagazi process with respect to cost efficiency and performance. 
The Plagazi concept should not be viewed as a competitor to the profitable waste 
incineration plants, more preferably as a complement. 
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1 Inledning 

Denna studie har gjorts under vårterminen 2018 som ett examensarbete inom ramen för 
programmet för Högskoleingenjörer med inriktning Energiteknik på Umeå universitet  
 

1.1 Bakgrund 

Energiförsörjning genom fossila bränslen är ett globalt klimat- och miljöproblem men också 
ett politiskt problem. Trots vetskapen om utsläppen av växthusgaser som sker vid 
förbränning är vi fortfarande beroende av fossila bränslen. Ett annat problem är att vi blir 
allt fler på jorden samtidigt som vi lever i en konsumtionsera vilket leder till en ökade 
transporter och ökad mängd avfall, som i många länder hamnar på deponi [1].  
 
Sverige har ett väl utbyggt system för förbränning och energiutvinning av avfall, framförallt 
för att också värmen tillvaratas för fjärrvärmeproduktion. I Sverige är andelen som läggs på 
deponi marginell då Sverige har ett väl fungerande avfallssystem där avfallet behandlas på 
olika sätt, enligt avfallshierarkin. I många andra länder läggs avfall på deponi vilket kräver 
stora landarealer och innebär en negativ påverkan på luft, mark och vatten [2], framförallt 
deponering av organiskt avfall. 
 
Även om klassisk avfallsförbränning med högt energiutnyttjande fungera utmärkt i Sverige så 
finns ett antal problem förknippade med denna metod, såsom att det uppstår en relativt 
stor rest, 20 – 25 viktprocent och utsläpp till luften, även om dessa är låga. En 
kraftvärmeanläggning har generellt en väldigt hög verkningsgrad, där 30 – 50 % blir 
elektricitet och resten värme [3]. Intresset för biogas, producerat i rötningsanläggningar för 
avfall, är stort, framförallt som fordonsbränsle. Förgasning av avfall har börjat diskuteras på 
senare tid trots att det länge ansetts som en energikrävande och icke fungerande metod.  
 
Vid förgasning oxideras avfallet vid begränsad eller ingen tillgång till syre vilket undviker att 
traditionell oxidering, förbränning, sker. En av produkterna från förgasning är vätgas som har 
ett högt energiinnehåll vilket ger den potential att exempelvis användas som bränsle i en 
bränslecell för fordonsdrift. Sverige har högt uppsatta mål om att redan år 2030 ha en 
fossiloberoendefordonsflotta vilket kommer kräva fossilfria eller ännu bättre 
emissionsfriabränslen och där vätgas har stor potential om den går att tillverka miljövänligt 
och kostnadseffektivt [4]. EU-kommissionen har nämligen pekat ut vätgas till ett av 
framtidens drivmedel och där Sverige, med sin miljöprofilering, borde förstå värdet av denna 
teknikrevolution och bygga upp en infrastruktur kring vätgas.  
 
I och med detta tillsammans med omställningen mot emissionsfriadrivmedel har Plagazi AB 
utvecklat en metod som kan förgasa avfall lokalt med marginell miljöpåverkan och samtidigt 
producera vätgas. Metoden kallas för Plagazi-processen och är en utveckling av 
förgasningsprocessen som innebär att avfallet utsätts för intensiv värme med hjälp av 
plasma i en helt sluten, kontrollerad, och syrefattig miljö [5]. 
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1.2 Syfte och mål 

Detta examensarbete har ägnats åt att undersöka och klarlägga skillnaderna mellan 
förgasning och förbränning samt för- och nackdelar mellan olika metoder för att framställa 
vätgas. Syftet med rapporten har varit att förklara och belysa olika förgasningsmetoder och 
se översiktligt möjligheter till förgasning i våra befintliga avfallsenergisystem.  
 
Målet med rapporten är att den ska fungera som ett beslutsunderlag för län, kommuner 
med flera för att kunna värdera och bedöma hur de ska hantera avfall med avseende på 
energi och miljö. 

1.3 Avgränsningar  

Fokus har lagts på att beskriva olika förgasningsmetoder av avfall i syfte att producera 
vätgas. Avfallsförbränning har beskrivits kortfattat och som jämförelse mot förgasning. 
Rapporten beskriver den rest som blir efter förbränning men där en avgränsning gjorts 
gällande rökgasrening och dess teknik. Rapporten behandlar inte heller biogasproduktion 
från rötningsanläggningar. Plagazi-processen innefattar också teknik för elproduktion, men 
det är inte processens huvudsyfte och därför beskrivs inte systemet för elproduktion. 
Intervjuerna är ingen stor del i rapporten utan främst för att beskriva Plagazi-processen som 
till viss del annars är konfidentiell. Finns inget frågeformulär utan har skett löpande under 
arbetets gång.  

1.4 Material och metod 

Rapporten bygger på litteraturstudie kring förbränning, traditionell förgasning och 
plasmaförgasning. Detta för att få en uppfattning kring vilka tekniker som kan använda avfall 
som bränsle och sedan jämföra dessa sinns emellan. Plagazi-processen är konfidentiell och 
där avsnittet kring Plagazi-processen bygger till stor del av intervjuer med VD och grundaren 
för Plagazi, Torsten Granberg. Intervju kring avfall har också förts med Ingrid Håstad, 
miljökonsult på Sweco.  
 
 
  



 

3 
 

2 Avfall som bränsle 

Avfall är ett heterogent bränsle och kan delas upp i två huvudkategorier, hushållsavfall och 
verksamhetsavfall [6]. Hushållsavfall är ett heterogent bränsle, innehållet varierar över året, 
fukthalten ligger på 30 – 45 % vilket ger ett generellt värmevärde på ca 10 MJ/kg [7]. 
Hushållsavfall är avfall som genereras i hushåll men också därmed jämförligt avfall, d.v.s. 
liknande avfall från exempelvis kontor, sjukhus, restauranger och skolor [8]. 
Verksamhetsavfall är avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess, exempelvis vid 
en industri. Förutom hushållsavfall och verksamhetsavfall finns flera andra kategorier avfall 
såsom t.ex. bygg- och rivningsavfall, park- och trädgårdsavfall, etc.  
 
Verksamhetsavfall innehåller ofta större koncentration av farligt avfall jämfört med 
hushållsavfall. Detta beror i första hand på att hushållsavfallet är volymmässigt mindre men 
också att innehållet varierar. Det är ofta svårare att kontrollera hushållsavfallets innehåll av 
farliga komponenter, då systemet bygger på att allmänheten sorterar ut farligt avfall och 
sorterar det separat i system som kommunerna tillhandhåller. Verksamhetsavfall är 
mestadels mer homogent, med högre koncentration av vissa ämnen och i större mängder 
från en viss verksamhet. Detta innebär att om ett sådant ska förbrännas så kommer detta 
avfall att utgöra en större del i förbränningskammaren, vilket kan i sin tur ge problem både 
vid förbränningen och i rökgasreningssteget, även om de flesta 
avfallsförbränningsanläggningar i Sverige är anpassade för att bränna båda typer [9]. Det är 
dock fortfarande en konst att köra en förbränningsanläggning med avfall, då det är viktigt att 
få en bra bränslemix med ungefär samma energiinnehåll för att en jämn temperatur ska 
kunna hållas.  
 
I Sverige genereras stora mängder avfall, enligt Avfall Sverige genererade år 2016 varje 
svensk i genomsnitt 467 kg hushållsavfall [10]. Sverige har en väl utbyggd infrastruktur kring 
avfall, 34 förbränningsanläggningar använder hushållsavfall som bränsle och mindre än en 
procent går till deponi, se Figur 1. [10]. Sverige har också infört deponiskatt och ett förbud 
mot deponering av organiskt avfall vilket ytterligare har öppnat upp marknaden både för 
återvinning men också för förbränning med energiutvinning.  
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Figur 1. Fördelning av hushållsavfallet i Sverige år 2017. [11] 

 

2.1 Import av avfall 

Sverige har överkapacitet vad gäller avfallsförbränning, det förbränns mer avfall än vad som 
uppkommer inom landet och avfall importeras. Detta beror på flera faktorer, som t.ex. 
jämförelsevis låga behandlingskostnader i Sverige, att andra länder saknar 
behandlingskapacitet och att det i Sverige är en lönsam affär med avfallsförbränning. I 
Sverige energiåtervanns 5,8 miljoner ton avfall år 2016, varav importen stod för 25 %, det vill 
säga ca 1,3 miljoner ton och trenden är en fortsatt ökning [6]. 2008 införde EU ett 
ramdirektiv för avfall (2008/98EG) som bl.a. reglerar hur avfall skall behandlas utifrån en 
avfallshierarki vars steg visas i Figur 2 nedan.  
 

Figur 2. Avfallstrappan [49] 
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Det innebär att avfall ska deponeras endast när de andra stegen inte är möjliga, men också 
att återvinning av material är viktigare än energiutvinning.  
 
Sverige var tidigt ute med att bygga ut fjärrvärmenätet och har eldat avfall sedan långt 
tillbaka, i mer större skala med energiutvinning sedan 60 – 70-talet. Detta beror främst på: 
 

• Behovet av ny elproduktion på 50 – 60 – talet 

• Utbyggnad av miljonprogrammet och kravet om ”en skorsten” på 60 – 70 – talet 

• Oljekrisen på 70 – talet  

• Klimatfrågan som börjades diskuteras på 90 – talet 

Det tog många år innan fjärrvärmen blev en lönsam affär, men är idag energibolagens 
vinstmaskiner [12]. I och med att Sverige var föregångare med att bygga anläggningar och 
fjärrvärmenät är dessa redan avbetalade vilket gör att svenska 
avfallsförbränningsanläggningar kan erbjuda konkurrenskraftiga mottagningsavgifter. 
Importen sker främst från Norge, Storbritannien och Irland, Norge står för 50 % av den totala 
importen. Ett skäl till det är att Sverige har kommit längre i sin utbyggnad och har en 
kapacitet att bränna mer än två miljoner ton utöver det inhemska avfallet, samtidigt som 
kapaciteten fortsätter byggas ut.  
 
Inom EU finns krav om att deponering av avfall ska minska, vilket har fått till följd att stora 
mängder avfall inom unionen behöver tas omhand på ett alternativt sätt. Storbritannien och 
Irland har till exempel infört deponiskatt som har höjts successivt och Norge har infört 
förbud mot att deponera biologiskt nedbrytbart avfall. [6] I och med att det idag är en mer 
eller mindre fri marknad för avfall, tar det tid att bygga upp inhemsk kapacitet. Det faktum 
att Sverige har ett väl utbyggt fjärrvärmenät torde det dröja många år tills importen av avfall 
minskar. 
 

2.2 Miljömål och styrmedel  

Det finns ett antal mål och styrmedel som uppmuntrar energiutvinning ur avfall, vilka kort 
beskrivs nedan. 
 
År 2015 samlades världens länder i Paris för att enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska 
gälla efter Kyotoavtalet. 195 länder har skrivit under avtalet som börjar gälla från år 2020 
[13]. Det viktigaste punkterna i Parisavtalet är följande: 
 

• Det krävs att minst 55 länder som står för minst 55 % av de globala utsläppen skriver 

under. 

• Ökningen av den globala medeltemperaturen ska vara väl under 2 °C jämfört med 

innan industrialismen och ansträngningar ska göras för att hålla temperaturökningen 

under 1,5 °C. 

• Varje land ska ta fram en plan för hur det ska göra för att klimatmålen ska nås. 

• Utvecklade länder ska leda arbetet med att minska växthusgasutsläppen. 

Utvecklingsländer ska fortsätta förbättra sina insatser för att minska utsläppen. 
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• Länderna ska uppdatera sina klimatåtgärder vart femte år, länderna får när som helst 

höja sin ambition. 

• Länderna kan samarbeta och använda ett system liknande utsläppsrätter för att 

genomföra sina klimatbidrag.  

• Klimatfinansieringen ska gå till både utsläppsminskning och klimatanpassning. 

• Ländernas genomförande av detta avtal ska regelbundet kartläggas. Den första 

globala kartläggningen ska göras år 2023 och sedan vart femte år.  

• Varje enskilt land kan lämna avtalet tidigast tre år efter att avtalet börjat gälla.  

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljömål som styr Sveriges miljöarbete. Åtta 
myndigheter tillsammans med länsstyrelserna ansvarar för att följa upp och utvärdera 
arbetet med miljömålen och Naturvårdsverket samordnar och ansvarar för hur miljöarbetet 
bedrivs. Många av miljömålen går att koppla till användandet av fossila drivmedel, varav de 
viktigaste listas nedan:  
 

• Begränsad klimatpåverkan  

• Frisk luft  

• Bara naturlig försurning  

• Giftfri miljö 

• Ingen övergödning 

År 2050 är målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, 
vilket innebär en minskning med 85 % jämfört med år 1990. Detta innebär att utsläppen från 
transportsektorn skall vara nära noll [4]. Det innebär i sin tur att varje persons totala 
klimatavtryck skall vara knappt ett ton per år vilket är långt ifrån de genomsnittliga elva ton 
som släpps ut idag [14]. 
 
Inom avfallsområdet finns också lagstiftning och styrmedel som styr bort från deponering 
och mot återvinning; t.ex. förbud mot deponering av organiskt avfall sedan 2005, 
deponiskatt, etc. [15]. 
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3 Förbränning av avfall  

Energiutvinning ur hushållsavfall är ett sätt att använda sådant avfall som inte kan 
materialåtervinnas och minska de mängder som hamnar på deponi. Det råder stundtals 
intensiva debatter om det är rätt eller fel att bränna avfall för energiändamål, men de flesta 
är överens om att de är bättre bränna det än att lägga det på deponi. När organiskt avfall, 
det avfall som går att förbränna, deponeras, förmultnar det och bildar metangas som är en 
aggressiv växthusgas. [16] Även om uppsamling av deponigas kan göras är det inte lika 
effektivt som att aktivt utvinna energin genom tex. förbränning (eller rötning). Genom 
förbränning omvandlas avfallet istället till energi. Vid processen bildas rökgaser som renas 
innan de släpps ut genom skorstenen. Kvar blir rester i pannan samt från rökgasreningen. 
Det är viktigt med en god förbränning för att få så låga utsläpp som möjligt och där 
otillräcklig förbränning kan ge rökgaser som innehåller kolväten och andra organiska 
föreningar. [17] 
 
Det som kännetecknar god förbränning benämns ofta 3T, vilket står för tid, temperatur och 
turbulens, d.v.s. tillräckligt hög temperatur och lång uppehållstid i kombination med lagom 
turbulens [16].  
 
I Sverige finns främst två olika typer av förbränningsanläggningar som använder avfall som 
bränsle, kraftvärmeverk och värmeverk. Kraftvärmeverken använder de överhettade 
rökgaserna till att förånga vatten till hög temperatur och tryck för att sedan driva en 
ångturbin som i sin tur driver en generator för elproduktion. Ångan kyls sedan i en 
kondensator som värmeväxlas mot fjärrvärmenätet. I ett värmeverk används all energi till 
att producera värme, men idag har de flesta anläggningar både el- och värmeproduktion. 
[17] I Sverige finns totalt 34 anläggningar som förbränner avfall. Teknikerna som dominerar 
är rosterteknik och fluidbäddsteknik. [10] 

3.1 Rostertekniken  

Vid rostereldning sprids bränslet ut på en rostbädd och förbränns, rostern kan vara rörlig 
eller fast. Förbränningen sker vid temperaturer mellan 1 000 – 1 600 ᵒC. Rostret kan var 
utformat på olika sätt men för avfall med högre fukthalt är det främst snedrost. Det är 
speciellt viktigt att bränslet är jämt fördelat över hela rostern där det inte får vara för tjockt 
eller för glest. Detta för att bränslet skall hinna förbrännas och för att inte luften som 
strömmar underifrån skall bilda luftstråk vid de glesare partierna av bränsle. [18] 
Rostertekniken är annars robust och kräver normalt ingen förbehandling av bränslet, 
förutom att det krävs att avfallet matas in på ett sådant sätt att ett jämnt energiflöde hålls. 
[17] 

3.2 Fluidbäddsteknik  

Avfallet matas in i en sandbädd som svävar likt en vätska (fluid) då luft strömmar in 
underifrån. Temperaturen är mellan 700 – 900 ᵒC och där förbränningen sker utan öppna 
flammor utan istället sker spontant inne i bädden. [18] Sanden hjälper till att hålla en jämn 
temperatur i förbränningskammaren vilket ger en jämnare förbränning, förutsatt att 
bränslet också är jämt fördelat. Fluidbäddstekniken kräver att avfallet är förbehandlat där 
vanliga metoder är krossning och avskiljning av metaller [17].  
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Den lägre temperaturen gör tekniken bättre lämpad för lågvärdiga bränslen där exempelvis 
avfall kan förbrännas mer effektivt [18]. En annan fördel är att omblandningen är god mellan 
bränslet och förbränningsluften vilket gör att mindre överskottsluft behöver tillföras vilket 
medför minskad bildningen av kväveoxider.  

3.3 Restprodukter och utsläpp till luft 

De komponenter som bildas vid förbränning och som kan påverka miljön är framförallt stoft, 
svaveloxider, kväveoxider, koldioxid samt organiska ämnen som PAH-polycykliska 
aromatiska kolväten, som följer med rökgaserna. Det kan vara svårt speciellt för mindre 
anläggningar (under 10 MW att skapa goda förutsättningar för förbränning och begränsa 
utsläppen till luft eftersom det kan vara svårt att få kostnadstäckning för så avancerad 
reningsutrustning som krävs och som större anläggningar har andra möjlighet att klara. [18]  
 

3.3.1 Aska 
Aska är den obrännbara och mineraliska återstoden efter ett bränsle, innehållande de 
föroreningar som följer med bränslet. Det bildas både rökgasreningsrester och slagg vid 
avfallsförbränning, dessa benämns även som flyg- respektive bottenaska. Undersökningar 
har visat att det är svårt att rena askor så att askornas miljöegenskaper blir väsentligt bättre, 
då de innehåller mineraler, salter och metallföreningar som är mer eller mindre lösliga i 
vatten. [19] 
 

3.3.2 Flygaska och rökgasreningsrest 
Rökgasreningsrester (RGR) från avfallsförbränning uppstår förstås vid rökgasreningen. 
Flygaska är en del av RGR, men oftast benämns de synonymt med varandra.  
 
Flygaska är det stoft som följer med rökgaserna och faller ut i olika delar av 
rökgasreningssystemet. Askornas sammansättning beror på bränslesort, rökgasreningsteknik 
och panntyp, vanligtvis utgörs huvudkomponenterna av kalciumoxid, kiselsyra och 
aluminiumföreningar. Aska från avfallsförbränning innehåller också en mängd föroreningar 
av metaller bland annat bly, zink, koppar och halvmetaller som arsenik, selen, antimon, 
krom, molybden och lättlösliga ämnen som klorider och sulfater. Flygaskor är ofta speciellt 
anrikade på lakbara metallföreningar och klassas då som farligt avfall och 
omhändertagandet blir både komplicerat och kostsamt. Det finns mer eller mindre bra 
metoder för stabilisering av avfallsflygaska som baseras på att avlägsna klorider och sulfater 
samtidigt som man binder tillbaka metaller som varit kemiskt bundna till klorid och sulfat, 
detta för att komma ifrån att askan lakar ofarliga salter och styr behovet av specialdeponi. 
[20] 
 
RGR är ett finkornigt material som består av obrännbara beståndsdelar (aska), ofullständigt 
förbrända bränslepartiklar (sot) blandat med olika tillsatser exempelvis aktivt kol och kalk. 
För att rena rökgaserna sprutas ämnen in i rökgasgången, t.ex. kalk för avsvavling, aktivt kol 
för att fånga dioxiner och kvicksilver, etc. Blandningen av dessa ämnesrester och flygaska 
som avskiljs ur rökgaserna kallas för RGR. [21] Detta avfall har tidigare deponerats men 
sedan en tid tillbaka får inte utlakningen från avfall som ska deponeras överskrida vissa 
gränsvärden för bland annat metaller och salter, detta innebär att RGR på många håll inte får 
deponeras på grund av sitt kloridinnehåll. Till följd av den kalk som används vid rökgasrening 
är resterna basiska och kan utnyttjas för att neutralisera surt avfall. [22] 
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En stor del av rökgasreningsresterna från avfallsförbränningen innehåller så höga 
kloridhalter att de inte ens med dispens får deponeras på deponier för farligt avfall samt att 
flygaskan innehåller tungmetaller och salter i en sådan mängd att de klassas som farligt 
avfall [21]. Den största delen av avfallsförbränningens rökgasreningsrester skickas idag till 
Langöya, det är oklart hur länge till den möjligheten kommer att finnas, så på sikt kommer 
det att sannolikt behövas inhemska långsiktiga lösningar. [19] Ön Langöya är ett nedlagt 
kalkbrott i Oslofjorden som håller på att fyllas igen med avfall efter neutralisation. I Södra 
Norge bryts ilmenit för framställning av titandioxid (färgindustri). Vid denna framställning 
slås svavelsyra på ilmeniten varpå järnet löses upp och cirka 200 kton järnrik svavelsyra 
erhålls per år. Svavelsyran transporteras till ön Langöya i Oslofjorden, för att där 
neutraliseras och fällas ut till ett järnrikt gips. Till neutralisationen användes tidigare bränd 
kalk från det södra brottet, men eftersom det åtgick mycket energi vid bränningen för att 
frigöra kalkens koldioxid har man efter prövning kommit fram till att rökgasreningsprodukter 
från avfallsförbränningsanläggningar är effektivt för neutralisationen, då resultatet blir en 
inert gipsliknande produkt. Därför har Langöya sedan ett tiotal år tillbaka tagit emot 
rökgasreningsrester främst från Sverige och Danmark efter att man har prövat varje askas 
neutralisationsförmåga. Detta gips fyller sedan ut och återställer kalkbrottet på Langöya. 
NOAH (Norwegian Adapted Hawk) som driver verksamheten på Langöya, och 
askproducenterna anser att detta för närvarande vara en god affär, då även minskade 
utsläpp av växthusgaser görs, men denna verksamhet kommer att troligen upphöra efter 
2023 – 2025. [21] 

3.4 Huvudsaklig skillnad mellan förbränning och förgasning  

Huvudskillnaden mellan traditionell förbränning och förgasning är mängden syre som 
används. Förbränning måste utföras med ett överskott av syre för att en fullständig 
förbränning skall ske. Den viktigaste reaktionen är följande.  
 
Bränsle + syre → H2O + CO2  (1) 
 
I en förgasning används en begränsad mängd syre för att erhålla delvis oxiderade produkter. 
Reaktionsformeln ser ut enligt följande.  
 
Bränsle + syre → H2 + CO + CO2 + H20  (2) 
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Förgasning tar samma väg som förbränning men stannar av i ett mellanliggande läge, se 
Figur 3 nedan. Detta ger väte och kolmonoxid istället för att de oxiderar fullt ut och bildar 
vatten och koldioxid. [23] 

En stor skillnad mellan traditionell avfallsförbränning och förgasning är mängderna och 
kvaliteten på restprodukterna och utsläpp till luften. Vid förgasning råder en reducerande 
atmosfär, d.v.s. utan tillgång till syre sker ingen oxidation vilket gör att det inte bildas 
föreningar som kväveoxid (NOx) eller svaveloxid (SOx) som vid traditionell förbränning. 
Förgasning ger också lägre mängder restprodukter jämfört med de mängder som återstår 
efter förbränning och där de dessutom är mer inerta. [23] 
 
I nästa avsnitt beskrivs förgasning mer ingående.  
  

Figur 3. Ordningsföljden för reaktionerna (1) och (2) och hur de förhåller 
sig till syre och värme. Exempel: Pyrolys sker med en viss mängd värme 

men är inte i behov av syre. Hämtad från [24] med viss modifikation. 
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4 Förgasning  

Förgasning är en gammal teknik med stor framtidspotential. Det är en termokemisk process 
där kolhaltiga ämnen hettas upp och konverteras till gas, så kallad syngas. Syngas består 
främst av kolmonoxid (CO) och vätgas (H2) vilken i sin tur kan förbrännas eller i vidare steg 
exempelvis utvinnas till ren vätgas. Syngaserna kan också användas till att framställa bensin, 
diesel, metanol och konstgödsel. Förgasningsprocessen är ingen nyhet utan har funnits 
sedan tidigt 1800-tal, år 1881 användes den för första gången i en förbränningsmotor. Under 
tidigt 1900-tal användes förgasning i stor omfattning för att producera värme och elektricitet 
och under andra världskriget utnyttjades tekniken flitigt för att driva fordon med gengas, då 
kriget gjorde det svårt att få tag på bensin och diesel. Efter kriget steg åter tillgången på 
flytande fossila drivmedel och i princip avvecklades alla förgasare. [25].  
 
Det finns ett flertal olika typer av förgasare som används idag. För olika förgasningstekniker 
kan de olika processtegen ske i olika följd i reaktorn. Fastbäddsförgasare är den äldsta och 
vanligaste typen av förgasare. Andra typer av förgasare är bland annat fluidiserade 
bäddförgasare, suspensionsförgasare, indirekt förgasning och flerstegsförgasning. 
 
Det som händer inne i förgasningsreaktorn kan delas in i fyra steg, torkning, pyrolys, 
förbränning och förgasning [26].  

4.1 Torkning  

Om bränslet har en hög fukthalt som t.ex. hushållsavfall med en fukthalt någonstans mellan 
30 – 45 %, innebär det att det kommer krävas energi till att torka bränslet och förånga 
vattnet. Ångan som bildas kan sedan ingå i senare reaktioner.  

4.2 Pyrolys 

Ordet pyrolys kommer från grekiskan och betyder ”separering med eld”. Pyrolys är en 
irreversibel termokemisk process där kolhaltiga ämnen upphettas i en syrefattig miljö enligt 
reaktionsformeln nedan.  
 
Kolhaltigt ämne + värme → char + gaser + ånga eller vätska (tjära) 
 
Detta ger huvudsakligen tre produkter: 
 

• Lättflyktiga gaser som H2, CO, CO2, H2O och CH4  

• Tjära, som är en trögflytande, korrosiv och tung massa som består av organiska och 

icke organiska molekyler 

• Char, en fast rest som vanligen innehåller kol 

Den höga temperaturen får molekylerna att sönderfalla och bilda nya ämnen. Flyktiga 
ämnen lämnar bränslet i gasform, även flytande ämnen avgår och kvar blir en rest i fast 
form. Pyrolysen börjar vid 350 °C och processen är då mycket långsam. Hastigheten på 
förloppet ökar med stigande temperatur och vid 700 °C sker pyrolysen nästan direkt. 
Vätskan som bildas är mestadels tjära som är korrosiv och trögflytande och kan orsaka 
problem senare i processen. Det finns två vanliga kemiska metoder för att kracka tjäran, det 
vill säga bryta ner den, termisk och katalytisk krackning.  
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Det som skiljer dessa åt är temperaturen. Den termiska krackningen sker vid temperaturer 
över 1 000 ˚C medan katalytisk krackning kan bryta ned 90 % av tjäran i syngaserna redan vid 
temperaturer från 450 – 900 ˚C [27]. För att detta ska ske används katalytiskt aktiva 
mineraler i förgasaren eller som ett aktivt bäddmaterial i CFB (cirkulerande fluidbädd) - och 
BFB (bubblande fluidbädd) - förgasare [26]. Vid användning av katalytisk krackning istället 
för termisk krackning så kan en högre förgasningsverkningsgrad uppnås tack vare den lägre 
temperatur, men kan ge problem i form av deaktivering och svavelförgiftning av katalysatorn 
[28].  

4.3 Förbränningssteg 

Oxideringen eller förbränningen av den fasta resten, char, är den viktigaste kemiska 
reaktionen i förgasaren. Reaktionen skapar i princip all värme som behövs till de endoterma 
reaktionerna. När syre tillförs processen reagerar den med de brännbara substanserna vars 
resultat formar CO2 och H2O vars reaktioner listas nedan.  
 
C + O2 → CO2 + 393.77kJ/mol C   (3) 
  
H2 + 0,5 O2 → H2O +742kJ/mol H2   (4) 
 

4.4 Vanliga förgasningsreaktioner 

Förgasningen består av flera endoterma reaktioner som kan uppstå tack vare den värme 
som uppstod i förbränningssteget. Under förgasningen kan därmed tre brännbara gaser 
erhållas, H2, CO samt CH4. Reaktionerna för att bilda de brännbara gaserna är främst: 
 

• Vatten-gasreaktion 

• Boudouard-reaktion  

• Skiftkonvertering  

• Metanisering 

4.4.1 Vatten-gasreaktion 
Vatten-gasreaktionen är rektionen där en del kol oxiderar genom kontakt med ånga. Ångan 
kan komma från ett flertal olika källor som till exempel från torkningen av råmaterialet, från 
oxideringsmedlet, och från pyrolysen av den fasta resten. Reaktionen ser ut enligt följande: 
 
CO + H2O → H2 + CO2 – 131,38 kJ/mol C    (5) 
  

4.4.2 Boudouard-reaktionen 
Är en endotermisk reaktion där koldioxiden och värmen som bildades i förbränningssteget 
reagerar med den kolhaltiga charen som bildar den brännbara gasen CO. Rektionen kallas 
Boudouard-reaktionen och ser ut enligt följande: 
 
CO2 + C → 2CO – 172,58 kJ/mol C   (6) 
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4.4.3 Skiftkonvertering  
Värmevärdet är betydligt högre i vätgas än vad det är i kolmonoxid vilket gör vätgasen mer 
värdefull [26]. Skiftgaskonverteringen gör att mer vätgas kan produceras och samtidigt 
reducera kolmonoxiden, se reaktionsformeln nedan:  
 
CO + H2O → CO2 + H2 – 41,98 kJ/mol C   (7) 
 

4.4.4 Metanisering  
Metan kan produceras genom reaktionsformeln nedan. Denna process går att accelerera 
genom att trycksätta till 6 – 8 bar med en temperatur på 1 100 ˚C och samtidigt använda ett 
nickelbaserat katalytiskt material. Inom vissa kemiska processer används CH4 som råmaterial 
och kan därför vara attraktivt.  
 
C + 2H2 → CH4 + H2 + 74,90 kJ/mol C   (8) 

4.5 Beskrivning av olika förgasare och förgasningstekniker  

Den finns ett flertal olika förgasare och metoder på förgasning vilket beskrivs under detta 
kapitel. [29] 
 

4.5.1 Fastbäddsförgasare  
En fastbäddsförgasare, är som namnet uttrycker, en fast bädd där bränslebädden vilar på ett 
roster. En fastbäddsfärgasare delas in i två typer, med- och motströmsreaktor. Bränslet 
toppmatas i de båda reaktortyperna och där bränslet successivt rör sig nedåt i bädden till 
följd av gravitation och i takt med att bränslet omvandlas. Uppehållstiden för bränslet är 
lång och gashastigheten låg. Bränslet bör därför ha en viss grovhet för att garantera en 
homogen gasfördelning i reaktorn. En ojämn fördelning kan innebära lägre kolutbränning i 
vissa zoner och överhettning i andra zoner [27].  
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Medströmsförgasare  
Medströmsförgasare är det svenska namnet men förekommer också under benämningen 
nedströmsförgasare. Det sistnämnda grundar sig i vilken riktning syngasen lämnar reaktorn, 

vilket i detta fall är i botten, se Figur 4.  
Fördelen med en medströmsförgasare är att gasen innehåller låg andel tjära. Detta beror på 
att gasen färdas genom hela reaktorn, även där temperaturer är som högst, vilket gör att 
tjäran krackas effektivt, det vill säga sönderdelas. Syngasens temperatur som lämnar 
reaktorn är hög, ca 700 grader C, vilket gör att förgasningsverkningsgraden är låg på grund 
av att mer energi behöver tillföras processen [27]. 
 
Motströmsförgasare 
Motströmsförgasaren är det svenska namnet men kan även kallas uppströmsreaktor vilket 
beror på att syngasen i detta fall lämnar i toppen av reaktorn, se Figur 5. 

Figur 4. Principiell bild över en medströmsförgasare med fast bädd. [25] 

Figur 5. Principiell bild över en motströmsförgasare med fast bädd. [19] 



 

15 
 

Figuren är indelad i färger som indikerar temperatur där rött indikerar reaktorns högsta 
temperatur vilket är i botten där oxideringsmedlet tillförs. I och med att gasen lämnar i övre 
delen av reaktorn behöver inte gasen få lika hög temperatur som den får i en 
medströmsförgasare men där den termiska verkningsgraden blir högre. I och med att gasen 
lämnar reaktorn högst upp kommer värme överföras till det nyinkomna bränslet som torkas, 
varför mindre energi behöver tillföras systemet. Det gör den också mer tålig för råmaterial 
som innehåller mer fukt. Nackdelen med denna förgasare är att syngasen som lämnar är rik 
på tjära vars halt är betydligt högre jämfört med syngasen som lämnar 
medströmsförgasaren. Detta beror på att syngasen inte kommer upp i temperatur för att en 
termisk tjärkrackning skall ske [27]. VTT och BIONEER i Finland på 80-talet jämförde 
medströms- och motströmsförgasare för att se skillnaden i hur stor andel tjära som fanns i 
syngaserna vid förgasning av olika bränslen. För exempelvis flis så blev halten tjära i 
syngasen 50 – 100g/Nm3 i motströmsförgasaren vilket är i storleksordning 500 – 1000 
gånger högre jämfört med syngasen i en medströmsförgasare [27]. 
 
För båda förgasartyperna gäller att det är begränsade i hur stora de kan byggas utan att det 
skall blir problem, där det är svårt att få till en jämn gasfördelning vid större reaktorer. 
Frontline Bioenergy nämner att 1 – 1,5 MW är i praktiken den största storleken för en 
medströmsförgasare medan för motströmstypen finns det anläggningar som ligger kring 4 – 
6 MW [27]. Tabell 1 nedan beskriver karaktäristiken för med- respektive motströmsförgasare 
med fast bädd.  

Tabell 1. Karaktäristiken för medströms- och motströmsförgasare med fast bädd [27]. 

 
Sammanställningen i tabell 1 visar att medströmsförgasaren jämfört med 
motströmsförgasaren ger en betydligt lägre andel tjära i syngasen, men där verkningsgraden 
blir lägre på grund av den höga utloppstemperaturen samt att bränslet maximalt får 
innehålla 25 % fukt jämfört med motströmsförgasarens 60 %. 
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4.5.2 Suspensionsförgasare 
En suspensionsförgasare, också kallad flamförgasare är relativt vanlig och används vid 
storskalig förgasning av kol, men också till förgasning av svartlut (restprodukt inom 

pappersindustrin). Oxidationsmedlet, ofta syre och ånga, blandas tillsammans med ett 
finfördelat bränsle i toppen av reaktorn där en snabb förgasning sker. Ett tjockt moln av 
mycket fina partiklar sprayas in och förgasas. En förbränning sker i området där det finns 
oxidationsmedel vilket skapar en hög temperatur som förser reaktorn med värme så det 
endoterma processerna kan äga rum, se Figur 6. Uppehållstiden för bränslet är endast några 
få sekunder vilket ställer krav på att bränslet är finkornigt. Bränslet är ofta någon form av 
slurry som exempelvis kan bestå av kolpulver och vatten. Inne i reaktorn råder det högt tryck 
och temperatur. Ett tryck mellan 2,5 – 6,0 MPa och temperaturer mellan 1300 – 1600 ˚C är 
vanligt förekommande. Syngasen tas ut i botten av reaktorn och genom att temperaturen är 
hög, har en termisk krackning ägt rum och syngasen är därmed ren från tjära. I botten av 
reaktorn samlas den fasta resten det vill säga slaggen som beror av vilken temperatur som 
råder i kammaren. Om temperaturen i kammaren är över askans smältpunkt kallas 
produkten för slaggande och under smältpunkten för icke-slaggande.  
 
Fördelarna med denna förgasare är att syngasen blir väldigt ren och det blir en liten andel 
aska. Nackdelarna är att det inte går att förgasa alla typer av bränsle utan nästintill enbart 
pulverbaserade bränslen, vilket gör det svårt att använda hushållsavfall som bränsle med 
denna teknik. En annan nackdel är att det går åt en betydande andel energi till att få till 
bränslet i form av torkning och malning. Svartlut, som är en restprodukt från 
pappersmassaindustrin, är ett undantag. Vanligtvis förbränns svartluten för att utvinna 
elektricitet. Svartluten är redan finfördelat och löst i luten och genom att hålla hög 
reaktortemperatur och med närvaro alkalimetaller ökar utbytet av vätgas och kolmonoxid, 
vilket är fördelaktigt vid vätgasproduktion men sämre om syftet är att producera metangas. 
 

Figur 6. Principiell bild för uppbyggnaden av en suspensionsförgasare [25]. 
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4.5.3 Fluidiserad bäddförgasare  
En fluidiserad bädd är antingen bubblande (BFB) eller cirkulerande (CFB). Bädden består av 
en inert sand som exempelvis kvartssand, men kan också vara av katalytiskt aktiva mineraler 
[26]. De fasta partiklarna av bränsle matas in från toppen av kammaren och 
oxideringsmedlet ifrån botten. Till skillnad från en fluidiserad förbränningskammare behöver 
mängden syre regleras. Enligt T. Granberg sker det vanligtvis genom att använda en större 
andel kväve. Den större mängden kväve späder ut syngasen vilket gör tekniken mindre 
lämplig för att utvinna ren vätgas. När gasblandningen blåses in i kammaren lyfter sanden 
och bildar en vätskeliknande bädd [26]. Sanden gör att temperaturen i reaktorn är jämn och 

där värmeöverföringen till bränslet sker snabbare. Detta gör att fluidiserade bäddar fungerar 
bra till bränslen som varierar i fukthalt. Det som skiljer CFB och BFB är hastigheten på 
oxideringsmedlet. Inblåsningshastigheten är högre i en CFB-reaktor vilket skapar turbulens 
och där partiklarna börjar cirkulera. Detta gör att partiklar följer med syngaserna ut ur 
reaktorn. Detta åtgärdas genom att koppla på en cyklon som fångar upp partiklarna och 
återför de tillbaka in i kammaren, se Figur 7. Det finns flera varianter av fluidiserade bäddar 
som till exempel luftblåsta, syrgasblåsta, atmosfäriska och trycksatta. IGCC är en trycksatt 
variant som har högre energieffektivitet jämfört med reaktor som har normaltryck. Vid 
atmosfärstryck, det vill säga normaltryck, kyls gasen efter att den lämnar reaktorn för att 
sedan komprimeras. Detta kostar intern energi vilket inte behövs vid IGCC. Dock blir ett 
IGCC-system mer avancerat med avseende på bränsleinmatning och gasrening av höga 
temperaturer [26]. 
 

4.5.4 Indirekt förgasning  
Indirekt förgasning innebär att de primära förgasnings- och förbränningsreaktionerna 
separeras i två skilda reaktorer. Det vanliga är att förgasningen brukar ske i en BFB-reaktor 
medan förbränningen i CFB-reaktor, men det förekommer varianter. Mellan dessa reaktorer 
cirkulerar bäddmaterialet, se Figur 8. 

Figur 7. Principiell bild över en BFB och en CFB-reaktor [25]. 
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I förbränningsreaktorn är temperaturen högre vilket gör att bäddmaterialet överhettas och 
överförs till förgasningsreaktorn för att driva pyrolysen och de endoterma 
förgasningsprocesserna. Vattenånga tillförs förgasningsreaktorn som kondenserar ut och 
bildar en rå syngas. Fördelarna med denna förgasningstyp är att den råa syngasen har ett 
högt värmevärde trotts att oxideringsmedlet är vanlig luft som består av 78 % kvävgas och 
21 % syre och 1 % övrigt. Den stora andelen kvävgas i luften späder vanligtvis ut syngasen 
vilket resulterar i ett lägre värmevärde vilket ofta åtgärdas genom att använda rent syre som 
oxideringsmedel istället. Genom att värmen tillförs genom upphettad sand som cirkulerar 
mellan reaktorerna bildas istället den råa syngasen där kvävgasen letar sig ut tillsamman 
med rökgaserna. Nackdelen är att gasen innehåller betydande andel tjära som inte bryts ned 
på grund av otillräcklig temperatur [27]. Detta går att åtgärda genom att öka tillskottet av 
oxideringsmedel för att få upp temperaturen, det vill säga åstadkomma termisk krackning 
men kan också göras katalytiskt genom att använda exempelvis katalytiska bäddmineraler 
[28] [26].  

4.6 Problematik kring förgasning  

Avsnittet nedan beskriver de problem som är förknippade med förgasning.  

 
4.6.1 Tjära 
Tjära (tyngre kolväten) anses vara det största problemet vid förgasning oavsett om det är 
fastbäddsförgasare eller fluidbäddsförgasare vars reaktortemperatur understiger 1000 ˚C. 
[28]. Syngasen kan bestå till flera procent av tjära och börjar kondensera ut under 400 ˚C. 
När tjäran väl börjar kondensera blir det snabbt stora mängder som leder till stora praktiska 
problem som igensättning och katalysatorer som slutar fungera [26] [29]. 
Förgasningsprocessen har stor betydelse för andelen tjära i gasen, råmaterialet som förgasas 
har alltså en mindre betydelse [28]. 
 

Figur 8. Principiell bild över en indirekt förgasare. Förgasningsreaktorn till 
vänster är av typ BFB medan förbränningsreaktorn till höger är typ CFB.[25] 
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4.6.2 Icke-tjärakomponenter  
Som tidigare nämnt så är det huvudsakligen driftförhållandet som påverkar halten tjära i 
gasen och är mindre beroende av vad för slags råmaterial som förgasas. För icke-
tjärakomponenter som svavel och klor är situationen omvänd. Vilken rening som används är 
därför direkt beroende av vilket råmaterial som ska förgasas [27]. 
 
R. Zwart har sammanställt en tabell med indata hämtad från Phyllis database som visar på 
de fragment som olika råmaterial består av, se Tabell 2 nedan. Som det går att se är halterna 
av svavel, klor och aska betydligt högre för hushållsavfall än för exempelvis träprodukter. 
Klor och svavel bildar halogener, svavelväten och syror som kan störa katalytiska processer 
[30]. Detta ställer högre krav på rening vare sig det beror på utsläpp, korrosion eller andra 
problem som exempelvis svavelförgiftning. [28] Nickel är ett vanligt förekommande aktivt 
katalytiskt mineral som lätt deaktiveras vid närvaro av svavelföreningar vid lägre 
temperaturer. Tillsammans bildar svavel och nickel istället ett icke aktivt ämne vilket gör att 
katalysatorn tappar sin funktion. [27] 

 

4.7 Gasrening 

Den tillåtna nivån av tjäror i gasen är helt beroende av vad gasen ska användas till. Det finns 
flera olika metoder för att rena gaserna och delas in i kemiska- och fysiska metoder och där 
de vanligaste listas nedan. [26] 
 

       Kemiska metoder 
 

• Katalytisk krackning 

• Termisk krackning 

• Plasmareaktorer 
• Katalytiskt bäddmaterial 

Mekaniska metoder 
 

• Cyklon 

• Filter 

• Elektrostatisk avskiljning  
• Skrubbrar  

  

 

Tabell 2. Sammansättning och restinnehåll hos olika typer material/avfall som kan förbrännas eller 
förgasas. [26] 
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De kemiska metoderna bryter isär syngasen till mindre molekyler medan det mekaniska 
metoderna endast avlägsnar tjäran [26]. De kemiska metoderna finns delvis förklarade i 
avsnitt 2.2 och kommer inte förklaras ytterligare i detta avsnitt.  
 

4.7.1 Mekaniska metoder  
 
Cyklon 
Cyklonfilter eller centrifugalavskiljare kan användas för att avlägsna tjära men är ovanligt. 
Tekniken bygger på centrifugalkraft för att separera fasta ämnen och aerosoler från gaser. 
Tekniken lämpar sig bäst till större partiklar. Genom att tjäran kondenserar ut vid 400 ˚C är 
risken hög att den trögflytande massan fastnar på väggarna i cyklonen [28]. Den är även 
ineffektiv vid små partiklar, vilket gör att tjäraerosoler med en diameter mindre än 5 μm ej 
avlägsnas. [31] 
 
Filter  
Filter fungerar också som tjärborttagare men är ingen metod som används för just 
tjärborttagning utan främst till för att avlägsna partiklar. Detta eftersom tjära är betydligt 
svårare att få bort från filterytan på grund av sin klibbiga konsistens. Filter i allmänhet anses 
därför som olämpliga för tjärborttagning såvida inte filtren har en yta av katalytisk 
tjärnedbrytandemineraler. Dock lämpar sig den metoden endast vid små testanläggningar 
och inte för kommersiellt storskaligt bruk. [28] 
 
Våt elektrostatisk stoftavskiljning  
En våt elektrostatisk separator (WESP) laddar partiklar mellan två elektroder varpå en yta 
med motsatt laddning attraherar partikeln som då avskiljs från gasflödet. WESP används 
främst för att fånga små partiklar och tjäraerosoler men är ineffektivt när det kommer till 
gasformiga kolväten. För att en WESP skall fungera väl bör därför temperaturen sänkas 
under respektive tjäras daggpunkt för att kunna fångas. Det gör det nödvändigt att det är en 
våt elektrostatiska stoftavskiljare eftersom tjäran i en torr ESP skulle skapa beläggningar på 
materialen och därmed minska dess avskiljningsförmåga. [30]  
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Skrubber  
En skrubber är en enkel både vid konstruktion och driftsättning. Venturiskrubbern har visat 
sig vara den effektivaste om syftet är att rena gasen så mycket som möjligt, dock är den 
energikrävande [30]. Den är bra på att fånga små partiklar och har en hög verkningsgrad som 
är mellan 50 – 90 % och kombineras ofta med en lutlösning (NaOH) för enkel borttagning av 

svavel och klor [32]. 
En venturiskrubber använder förträngning (venturi) som gör att de smutsiga gaserna som 
kommer in får en högre hastighet, se Figur 9. Gashastigheten vid den smalaste passagen kan 
uppgå till 150 m/s och är där vätskan tillförs. 

 
När vätskan kommer i kontakt med den höga hastigheten splittras vätskan och bildar små 
finfördelade vätskedroppar vilket ger en utökad kontaktyta med gasen. Vätskans hastighet 
ökar men är trögare än gasen och dess partiklar vilket gör att partiklarna i gasen kolliderar 
med vätskedropparna. Skillnaden i hastighet kallas för relativ hastighet och blir ett mått på 
hur hög verkningsgrad venturiskrubbern får, där en hög hastighetsdifferens ger en hög 
verkningsgrad. 
 
För att inte små vätskedroppar innehållande partiklar ska följa med de renade gaserna ut är 
det vanligt att det återfinns en cyklonkammare som dämpar hastigheten och där 

Figur 9. Principiell bild över hur en venturiskrubber är uppbyggd 
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vattendropparna kolliderar med väggarna för att sen rinna ner i botten av cyklonen och den 
rena gasen letar sig ut i toppen, se Figur 10. [33] 

4.8 Förgasningsrester 

Den restmängd som återstår och dess innehåll efter förgasning beror på vilket råmaterial 
och vilket typ av förgasare som används [26], det är främst temperaturen som styr om det 
blir aska eller slagg. Enligt Tabell 2, vid förgasning av hushållsavfall blir den totala 
restmängden högre på grund av dess höga innehålla av aska jämfört med förgasning av 
diverse träprodukter. [28]. Vid förgasning jämfört med förbränning minskar mängden 
flygaska och där slaggen/askan tenderar att bli mer inert.  
  

Figur 10. Principiell bild över en venturiskrubber 
utrustad med efterföljande cyklonkammare. 
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5 Vätgasproduktion 

Väte (H) är det enklaste grundämnet och består av endast en proton och en elektron. Vätgas 
förekommer inte naturligt som ren gas på jorden men finns i stora mängder bundet i 
molekyler såsom vatten och kolföreningar [34]. Väte kokar vid -253 grader C vilket gör att 
vätets aggregationstillstånd vid normala tryck och temperaturer är vätgas (H2), en explosiv, 
färglös och luktfri gas. Vätgas har det högsta energiinnehållet av alla vanliga bränslen räknat 
per viktenhet men det lägsta räknat per volymenhet. Vid 0 grader är densiteten 0,090 kg/m3, 
vilket gör gasen hela 14 gånger lättare än luft. Eftersom vätgas inte förekommer naturligt 
utan behöver tillverkas är det en energibärare likt elektricitet och klassas inte som en 
energikälla. [35] 
 
Det finns tre vanliga metoder att producera vätgas:  
 

• Förgasning 

• Ångreformering  

• Elektrolys  

5.1 Vätgas ur förgasning  

Förgasning har redan beskrivits i avsnitt 4 och kommer inte beskrivas ytterligare i detta 
kapitel.  

5.2 Vätgas ur ångreformering 

Ångreformering är en mycket använd och billig process för vätgasproduktion från lätta 
kolväten. 95 % av vätgasproduktionen i USA kommer från ångreformering och nästan 50 % 
av den globala produktionen [36]. Vätgas produceras från en procesström bestående av 
vattenånga och lättare kolväten. De kolväten som används är oftast fossila där naturgas är 
vanligast. Naturgas består av blandning av gaser, främst lätta kolväten såsom metan. Denna 
metod är den mest kostnadseffektiva för att ta fram vätgas i dagsläget.  
Produktionen består av fyra steg [37] och går att följa i Figur 11. Processtegen är: 
 

• Avsvavling 

• Ångreformering  

• Shift-reaktion 

• Gasrening  

5.2.1 Avsvavling  
Avsvavlingen sker i två steg varav den första sker innan metangasen kommer in i 
katalysatorn. Katalysatorn är ofta nickelbaserad och är känslig för svavel, det vill säga nickel 
reagerar med svavel och bildar icke aktivt ämne, vilket innebär att katalysatorn slutar 
fungera. [27] [38].  
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Figur 11. Principiell bild över hur vätgas produceras genom ångreformering [39]. 

  
Nästa steg, ångreformeringen, är en endotermisk process där värmen tas från den tillförda 
ångan. För att få till en hög vätgasproduktion krävs de temperaturer mellan 700 – 960 ˚C, 
samt ett tryck på 1,5 – 2,0 MPa [37]. Reaktionen ser ut enligt följande:  
 
CH4 + H2O ↔ CO + 3 H2   (1) 
 
Efter reformeringen kyls gaserna i en värmeväxlare där värmen återförs via ånga tillbaka till 
katalysatorn och reformeringssteget. Syngaserna går vidare till en shiftreaktor. En vatten-gas 
skiftreaktion omvandlar kolmonoxid tillsammans med vatten till koldioxid och vätgas, se 
nedan.  
 
CO + H2O → CO2 + H2   (2) 
 
I det sista steget renas gasen för att få ut en ren vätgas. Detta steg är exotermt där en 
nickeloxid används som katalysator under omvandlingen. En del vätgas omvandlas här till 
metan vilket inte är önskvärt, men heller inget som går att göra något åt. Dessa reaktioner 
ger en produktgas som är relativt ren där 98 % består av vätgas och 1,8 % av metan. 
 

5.3 Vätgas ur elektrolys  

Finns flera olika typer av elektrolys, alkalisk elektrolys är den vanligaste och är den som 
beskrivs nedan.  
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En alkalisk elektrolysanläggning bygger på en anod och en katod som är nedsänkta i en 
alkalisk elektrolyslösning (elektrolyt) där ett membran likt en skiljevägg skiljer dem åt, se 
Figur 12. När likspänning tillförs elektroderna spjälkas vattnet och ur processen utvinns 
vätgas och syrgas separerade från varandra. [34] [35] Processen är ren och kräver ingen 
efterföljande rening [40].  

 
För att motverka korrosion av elektroderna består elektrolyten vanligen av 30 procentig 
kaliumhydroxidlösning. Anoden är vanligen tillverkad av nickel och järn och innehåller även 
en katalysator av nickellegeringar eller metalloxider. 
Katoden är tillverkad av stål och nickel samt har en nickel-kopparlegering som katalysator. 
Membranets uppgift är att skilja anod-och katodsida samt att hålla vät- och syrgas skilda från 
varandra. Samtidigt bör membranet ha goda jonledningsegenskaper [35]. 
 
Vid kommersiell produktion består anläggningarna vanligen av ett antal elektrolysceller som 
är ordnade i en cellstack. Olika anläggningar arbetar med olika tryck och temperatur, 
beroende på förutsättningar. Allmänt gäller att den totala energin som krävs för elektrolys 
ökar något med ökad temperatur men den elektriska energin minskar. Detta kan vara av 
betydelse om det finns tillgång av spillvärme [34]. 
 
Verkningsgraden för att framställa vätgas med alkalisk elektrolys ligger på cirka 65 % [41]. 
Den stora utmaningen ligger i att höja denna verkningsgrad samt sänka kostnaderna på 
anläggningarna för att få fram vätgas till ett konkurrenskraftigt pris. När en jämförelse gjorts 
mellan ångreformering med alkalisk elektrolys är elektrolysen närmare 2,5 gånger dyrare per 
kilo vätgas. När det räknas om till en kostnad i kronor/mil är alkalisk elektrolys närmare 2,9 
gånger dyrare än bensin medan vätgas från ångreformering har en likvärdig kostnad mot 
bensin. En stor svaghet är att tekniken blir för energikrävande, men där alkalisk elektrolys 
kan vara användbart om det finns stort överskott av förnyelsebar energi [41]. Dock har 
alkalisk elektrolys svårt att följa den varierande elproduktionen då processen behöver några 
minuter för att starta upp. För att bibehålla verkningsgrad bör därför alkalisk elektrolys gå 
kontinuerligt. [34] 
  

Figur 12. Principiell bild över uppbyggnad av en elektrolysapparat [32]. 
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6 Plasmaförgasning och Plagazi-processen 

Under detta kapitel beskrivs plasmaförgasning och Plagazi-processen med dess tekniker. 
Eftersom Plagazi-processen till stor del är konfidentiell så bygger kapitlet på information som 
tilldelats och från intervjuer med Plagazis VD Torsten Granberg.  

6.1 Plagazi-processen  

Plagazi är idag ett företag med kontor i Båstad och på Lidingö med målet att utveckla ett 
end-to-end- koncept för produktion av vätgas med plasmaförgasning utifrån olika slags avfall 
som bränsle, också avfall som till stor del hamnar på deponi, t.ex. också förbränningsrester. 
Företagets vision är behandla olika typer av avfall genom förgasning, rena samt distribuera 
vätgas och göra den tillgänglig för användning i bränslecellsdrivna fordon, ett koncept som 
också lämpar sig att utifrån ett lokalt perspektiv. Tanken är inte att driva anläggningarna 
utan att tillhandahålla ett nyckelfärdigt koncept (build-operate-transfer, BOT). Plagazi-
processen är patenterad. [42] 
 
Plagazi-processen (PP) är en process för produktion av ren vätgas ur avfall. PP bygger på två 
befintliga tekniker, plasmaförgasning med tillhörande reningssteg samt en teknik för 
koncentrering av vätgas. Plasmaförgasaren erhålls av Alter NRG och själva koncentreringen 
av vätgas är av vanlig standardiserad teknik. Plasmaförgasarna är i drift på flera håll i världen 
som exempelvis Japan, Kina, USA och Indien [43]. Tekniken för att koncentrera vätgasen är 
också väl beprövad och finns över 300 stycken i drift runt om i världen. Plagazi-anläggningen 
kommer bestå av flera containrar och motsvara storleken av en halv fotbollsplan [43]. 
 
I det följande beskrivs dels plasmaförgasning generellt och sedan de efterföljande stegen 
som ingår i Plagazi-processen. 
 

6.2 Plasmaförgasning  

Plasma är det fjärde aggregationstillståndet, det vill säga efter aggregationstillstånden fast, 
flytande och gas, den vanligaste materian som förekommer i universum. Plasmafenomen i 
universum kan exempelvis vara blixtar och solen. Plasma är en joniserad gas med stor 
potentiell energi och som bildas vid temperaturer kring 5 000 ˚C. Plasmafacklor används till 
att förgasa råmaterialet. För att kunna rikta plasmalågan används en teknik som kallas PAT 
(Plasma Arc Technology). Plasmalågan bildas genom att ström förs genom en anod och en 
katod och mellan dessa bildas en urladdning i form av en ljusbåge också kallad plasmabåge. 
En arbetsgas, kallad oxidationsmedel, förlänger ljusbågen till en plasmafackla. 
Oxidationsmedlet kan vara luft, vattenånga, syrgas eller argon eller en kombination av dessa. 
Beroende på vilket oxidationsmedel som tillförs kan verkningsgraden variera men är 
generellt 90 %. Plasmafacklan kyls med hjälp av vatten för att inte kroppen till facklan ska 
smälta. [44] En principiell bild för hur facklan fungerar visas i Figur 13 nedan. 
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När gasen strömmar genom plasmafacklan bryts långa molekylkedjor ned till enkla atomer 
och små molekyler som väte, kol och syre som i sin tur bildar syngas. Bränslet kan både vara 
organiskt och icke organiskt. Det organiska omvandlas till gas medan det icke organiska 
bildar en inert glasliknande slagg. Plasma är inget nytt utan har använts länge inom 
industrin. Plasma utvecklades under 1900-talet av metallbearbetningsindustrin för att uppnå 
extremt höga temperaturer i ugnar. I början av 2000-talet användes plasmaprocesser inom 
den kemiska industrin för att tillverka acetylen ur naturgas. Under tidigt 80-tal visade sig att 
tekniken var attraktiv för att behandla hushållsavfall, farligt avfall som exempelvis asbest, 
radioaktivt avfall och kemikalier [45]. 
 
Förgasning är en av de mest lovande teknikerna för att behandla avfall, men där tekniken 
behöver bevisa lönsamhet för att kunna accepteras av marknaden [45].  
 
Fördelarna med plasmaförgasning jämfört med traditionell förgasning är att temperaturen 
på gasen kan bli hela 15 000 °C vilket tillåter syntetisering eller nedbrytning av kemiska 
ämnen som inte är möjliga med vanlig förgasning. Dessutom påskyndas kemiska processer. 
Vid vanlig förgasning fås den högsta möjliga temperaturen genom indirekt förgasning, med 
maximala temperaturer på 3 000 °C. En annan fördel med plasma är att entalpin går att 
reglera mer precist jämfört med vanlig brännare, vilket enkelt justeras med att reglera 
strömmen till plasmafacklan. Syngasen från plasmaförgasning har ett högt effektivt 
värmevärde (LHV) eftersom oxideringsmedlet inte är luft utan vattenånga. Luft, som tidigare 
nämnt innehåller 78 % kväve, späder ut syngaserna. Användning av ren syrgas är därför 
vanligt men är betydligt mer kostsamt. Genom att använda indirekt förgasning går det att 
använda vanlig luft utan att syngasen späds ut men där syngaserna istället innehåller högre 
halter av tjära närmare 10 g/Nm3. För att producera en syngas som är ren med högt LHV 
anses plasmaförgasning vara en av de bästa teknikerna. [45]  
 

Figur 13. Principiell bild över hur en plasmafackla är uppbyggd. [49] 
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6.3 Plasmaförgasaren (P5)  

Alter NRG har standardiserat tre olika storlekar på sina plasmaförgasare P5, W15 och G65, se 
Tabell 3. Tabell 3. Namnen kommer från hur mycket normalkubik syngas som kan 
produceras per timme. 

 
Den förgasare som kommer att användas i Plagazis 
anläggningar är P5, vilket är den minsta, se Figur 14. P5 är 
resultatet av två äldre generationers förgasare varav detta 
är den senaste, tredje generationen. P5 är tio meter hög 
och har en övre diameter på fyra meter. P5 har en 
kapacitet att förgasa 100 ton avfall per dag och 
producera 5 000 Nm3/h. Förgasaren förväntas vara i drift 8 
200 timmar/år vilket ger en årlig förgasning av 22 500 ton 
hushållsavfall/år. 
P5 är av typen motströmsreaktor. Som tidigare 
nämnts under avsnitt 4.5.1 använder en vanlig 
motströmsreaktor värmen från den utgående 
syngasen till att värma det nyinkomna råmaterialet 
och på så vis erhålla en bättre förgasningsverkningsgrad, vilket det också är i detta fall. 
Nackdelen är att syngasen från en vanlig motströmsreaktor innehåller höga halter av tjära då 
temperaturen är lägre, medan i en plasmareaktor sker fullständig termisk krackning, d.v.s. 
fullständig nedbrytning av tjära.  
  
 

Tabell 3. Jämförelse mellan tre standardiserade plasmaförgasare från Alter NRG [47].  

Figur 14. Förgasare från Alter NRG Modell: P5 
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6.4 Förgasningssteget 

Malet hushållsavfall toppmatas i P5-reaktorn tillsammans med koks och kalksten. Förgasaren 
är identisk med en masugn för järnproduktion [43]. Fördelningen är 85 % hushållsavfall, 3 % 

koks och 12 % kalksten. Koks består av aska och kol och har ett högt värmevärde och dess 
uppgift är att absorbera värmen från plasmafacklorna och bevara värmen i 
förgasningszonen. Kalkstenen ser till att slaggen får rätt flödesegenskaper för att lättare 
kunna tappas ur reaktorn. Kalkstenen ser också till att slaggen blir helt inert vilket gör 
reaktorn mindre känslig för vilket bränsle som används. [46] 
 
Plasmareaktorns uppbyggnad visas i Figur 15. Plasmafacklorna är placerade längst ner i 
reaktorn och genererar en temperatur mellan 5 000 – 7 000 ˚C. Detta ger en temperatur på 
bädden på cirka 2 000 ˚C vilket gör att tjära och andra föreningar med högre molekylärvikt 
bryts ned och omvandlas till CO och H2. Slaggen tillsammans med metaller rinner sen ut i 
botten med en temperatur runt 1 650 ˚C och syngaserna lämnar högst upp med en 
temperatur mellan 890 – 1 100 ˚C. [46] För mer information kring plasmafacklorna och dess 
teknik, se avsnitt 6.2 

Figur 15. Alter NRG Plasmareaktor [44] 
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6.5 Gasreningssteget 

Syngasen som lämnar reaktorn är relativt ren men kommer behandlas i tre reningssteg. Till 
skillnad från vanlig förgasning finns varken tjära, dioxiner eller furaner kvar i gasen utan de 
föroreningar som finns och avskiljs är klor, svavel, bly, kadmium samt zink och där halterna 
beror på vilket bränsle som har förgasats. Reningen sker med skrubber, WESP och 
rökgasrening vilket finns beskrivet i avsnitt 4.7. Den andel av anläggningen som består av 
reningsteknik vid avfall som råvara uppskattas till runt 5 % av den totala anläggningen 
storlek vilket är betydligt mindre än för vad som krävs för en avfallsförbränningsanläggning. 
[43] 

6.6 Vätgaskoncentreringssteget  

Figur 16 illustrerar de enheter som ingår i konceptet PP. Konceptet bygger på att producera 
vätgas vilket till största delen sker i reaktorn. För att ytterligare utvinna vätgas kommer PP 
använda sig av vatten-gasreaktion (water-gas-shift) som innebär att kolmonoxid (CO) och 
vattenånga bildar vätgas och koldioxid. Detta finns beskrivet i avsnitt 4.4.1. 
För att separera och koncentrera vätgasen ytterligare behandlas den vidare i en pressure 
swing adsorption (PSA). I en PSA råder det högt tryck, vanligtvis mellan 1 – 4 MPa, tills 
jämviktsladdning uppnås. Vid jämnvikt adsorberas föroreningarna i adsorptionsmaterialet 
och när trycket sänks till något över atmosfärstryck frigörs föroreningarna och 
adsorptionsmaterialet kan regenereras. Vanligtvis består en PSA-anläggning av fyra 
sammankopplade kolonner fyllda med adsorptionsmedel och kan rena och koncentrera 
vätgasen upp till 99,99 %. [47]  
 
Vätgasen är tänkt att användas till bränsleceller, varav det är viktigt att gasen är ren. Vissa 
bränslecellstekniker är känsliga och ställer höga krav på renhet, där föroreningar, främst 
kolmonoxid, kan ge problem med katalysatorn. [48]  

Figur 16. Principiell bild över Plagazi-processanläggningen. 
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6.7 Produkter och rester vid Plagazi-processen 

Plagazi-processen producerar/genererar främst:  
• Ren vätgas  

• Slagg som är helt inert, metaller kan separeras ut från slaggen för återanvändning  

• Överskottsvärme som kan användas till el-produktion och fjärrvärme  

6.7.1 Ren vätgas 

Ångreformering är idag det billigaste medan elektrolys är det dyraste alternativet för 
vätgasproduktion [36] [34]. Enligt Plagazi kommer deras process att producera vätgas 
kostnadseffektivt och därför kunna konkurrera med ångreformering. Detta är teoretiska 
antaganden och kommer att behöva verifieras i praktiken.  
 

6.7.2 Fasta rester – Slagg, metaller och mineraler  
Slaggen, 12 – 15 % (varav ca 5 % avser avfallets ursprungliga vikt) med metaller och 
mineraler lämnar reaktorn via en eldfast kanal där den blir utsatt för vattenduschar med 
högt tryck som gör att slaggen bryts isär och bildar små granuler. Slaggen sugs därefter ut 
som små slaggdroppar och flyttas till ett vattenbad där de kyls. Sen samlas de ihop och förs 
genom en magnetisk separator som separerar järnmetallsgranulerna från 
mineralslaggsgranulerna och kan sedan säljas som en produkt. Slaggvattnet kyls i en luftkyld 
värmeväxlare innan de återcirkuleras. [46]  
 
Mineralslaggsgranulerna (slaggen) kan användas till bland annat vägbyggen, fyllnadsmaterial 
i väggar eller som tillsats vid framställning av byggnadsmaterial. Slaggen består, efter det att 
metaller avskilts, mestadels av kiseldioxid och med endast marginella mängder föroreningar. 
Slaggen är inert vilket innebär att den inte reagerar med andra ämnen och med marginell 
urlakning. Shimadzu Techno-Research och ALS Laboratory Group har gjort tester på slaggen 
för hur vida den reagerar med andra ämnen och konstaterat att den inte ger upphov till 
urlakning [49]. Slagg från en anläggning Mihama Mikata i Japan har testats vars resultat 
presenteras i Tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4. Urlakning av tungmetaller i slagg som förgasats i anläggningen: Mihama Mikata, Japan [46]. (Anläggning som 
använder plasmaförgasare från Alter NRG) 
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6.7.1 Värme/Elproduktion 
Det finns skäl till varför tidigare plasmaförgasningsprojekt haft hög energiåtgång då ingen 
värmeväxling har skett och återförts i processen. Alter NRGs förgasningskammare kan 
jämföras med en masugn, ett slutet system, där värmen och energin bevaras och återförs. 
Detta innebär att det bara i uppstartsläget krävs större mängd energi tills att       
driftstemperaturen uppnåtts, då processen senare kan nyttja egenproducerad energi så som 
ånga och el. 
 
I processen frigörs stora mängder energi då molekylbindningarna bryts, energi som finns 
både som värme i kammaren, fasta restprodukter (slagg/metall) men framförallt i syngasen 
som lämnar reaktorn. Jämfört med en förbränningsanläggning är att man får en mer fullödig 
energiutvinning, d.v.s. energin i molekylbindningarna nyttjas.   
Det vanliga är att syngasen förbränns i en intilliggande förbränningsreaktor för elproduktion 
vilket inte är fallet i en Plagazianläggning, som producerar en lägre andel el till fördel för 
vätgasproduktion. Om anläggningen kopplas mot fjärrvärmenätet kan också spillvärmen tas 
om hand. [5] I Plagazi-processen kan även CO2 fångas in i flytande form för vidare transport 
till ett CCS System (Carbon capture and storage) som exempelvis kan vara beläget djupt 
under marken eller på havsbotten [43].  

7 Anläggningar som använder plasmaförgasare från Alter NRG.  

Under detta kapitel kommer anläggningar som är verksamma idag och som använder 
plasmaförgasare från Alter NRG kortfattat beskrivas.  

7.1 Mihama-Mikata  

Anläggningen ligger i Mihama, Japan och togs i drift år 2002 och var då den andra 
kommersiella plasmaförgasningsanläggningen i världen [46], se Figur 17. Anläggningen ägs 
av den japanska staten och har en kapacitet att förgasa 24 ton/dag. Avfallet består av 20 ton 
hushållsavfall och 4 ton avloppsslam [49]. 

 
Figur 17. Plasmanläggningen Mihama-Makata [46] 
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Syngaserna som genereras i förgasningskammaren bränns direkt i en förbränningskammare 
utan att generera elektricitet. Värmen som genereras i förbränningskammaren används 
främst till att producera varmvatten och torka det fuktiga avloppsslammet. [46]. Hela 
processflödet går att följa i Figur 18 nedan.  
 

Figur 18. Mihama-Mikatas processflöde [44]  
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7.2 Maharashtra Enviro Power LTD (MEPL)  

I Pune, Indien finns en anläggning som togs i drift år 2009, se Figur 19. Anläggningen har 
blivit uppgraderad med nästa generations plasmaförgasare vilket var resultatet av 
erfarenheter från de tidiga plasmaförgasarna som verkar i bl.a. Mihama Makata [49].  

Figur 19. Pune, Indien. MEPL - Plasmaförgasningsanläggning som förgasar farligt [49] 

MEPL har en kapacitet att plasmaförgasa 72 ton/dag och där bränslet är blandat farligt avfall 
från 40-tal olika industrier i Indien. Till skillnad från Mihama Mikata producerar MEPL 
elektricitet utöver varmvatten. Alter NRG har tillgång till driftsdata på förgasaren för att 
kunna dra lärdom för framtida generationers plasmaförgasare. [49] 
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8 Slutsats och diskussion  

En enkel bedömning av olika typer av behandlingsmetoder för avfall låter sig inte göras. 
Avfall som bränsleresurs är inte som vilket annat bränsle som helst utan omfattas av 
tvingande regler och ingår i ett infrastruktursystem. Avfall, särskilt hushållsavfall, är 
heterogent och innehåller många olika komponenter som bör behandlas utifrån sina 
specifika egenskaper. Det går således aldrig att säga vilken metod som är den bästa för avfall 
generellt utan det kommer alltid att behövas olika metoder som kompletterar varandra. 
Dock, även om klassisk avfallsförbränning med högt energiutnyttjande fungerar utmärkt i 
Sverige så finns ett antal problem förknippade med denna metod, såsom att det uppstår en 
relativt stor och svårhanterad rest, 20 – 25 viktprocent och utsläpp till luften, även om dessa 
är låga. Om ett antal år, någon gång efter år 2023, kommer troligen möjligheten att 
transportera rökgasreningsresten till Langöya i Norge att upphöra. Rökgasreningsrestens 
innehåll av höga kloridhalter och andra föroreningar kan göra det svårt att ens nyttja 
deponier avsedda för farligt avfall [15]. 
 
Att hitta alternativ till avfallsförbränningen eller en lösning på rökgasrestproblematiken vore 
ju förstås välkommet. Om alternativet dessutom kan bidra till en minskad fossilanvändning i 
vår fordonsflotta så är det ytterligare en bonus. Förgasning har länge diskuterats, men 
motståndet har varit och är fortfarande ganska stort, framförallt p.g.a. att 
förgasningsanläggningar kräver höga investeringskostnader och att det finns en utbredd 
uppfattning om att anläggningarna är energiintensiva och fungerar dåligt. Detta är i viss mån 
sant, det finns ett antal anläggningar i världen som inte fungerat och lagt ner, men det är 
också så att det tar tid för nya tekniker att etableras och utvecklas. Det bör dock noteras att 
vid bedömning av investeringskostnader så måste helheten tas i beaktande, såsom 
driftskostnader, miljöaspekter och möjlighet till avsättning för rest- och biprodukter. 
Dessutom finns det idag inget fog för att det skulle vara mycket dyrare att investera i en 
plasmaanläggning från Plagazi jämfört med en vanlig förbränningsanläggning i syfte att ta 
hand om avfall menar T. Granberg. 
 
I detta examensarbete har ett försök gjorts att identifiera olika för – och nackdelar med 
förbränning, förgasning och plasmaförgasning vilket resulterade i en framtagen tabell, se 
Tabell 5. Tabellen åskådliggör översiktligt vissa för- och nackdelar med de undersökta 
teknikerna för energiutvinning ur avfall. 
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Tabell 5. En jämförelse mellan förbränning, traditionell förgasning och plasmaförgasning 

med hushållsavfall som bränsle. 
Detta arbete har visat på att det är stora skillnader mellan olika förgasningsreaktorer och vid 
en eventuell investering är det viktigt att ha klart för sig vad som ska förgasas och i vilket 
syfte syngasen ska brukas. Rapporten ger beslutsfattare generell information inom området 
och där tabellen visar på de viktigaste skillnaderna mellan de olika teknikerna vid 
energiutvinning av avfall för att i vidare steg utvinna vätgas.  
 
Den metod som företaget Plagazi har utvecklat skulle kunna passa in både i vårt svenska 
avfallshanteringssystem för att ta hand om avfall alternativt att ta hand om 
förbränningsanläggningarnas rökgasrester i syfte att producera vätgas till fordon, men detta 
måste undersökas vidare framförallt i praktiken. Plagazis koncept behöver nödvändigtvis 
inte vara en konkurrent till våra idag lönsamma avfallsförbränningsanläggningar utan 
snarare ett komplement. För en sak som är säker är att omhändertagandet av aska och 
rökgasreningsprodukter från de svenska förbränningsanläggningarna måste lösas på sikt när 
Langöya inte längre kommer vara ett alternativ.  
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