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Abstract 

Using plasma gasification to create synthetic jet fuel is a relative new method that could be a 

suitable option to make the aviation industry more sustainable. Bromma Airport in Stockholm 

has been used as a potential case to sustain the flights with this type of fuel. Plasma gasification is 

the process of dissolving organic material into its elemental particles at very high temperatures. 

Since no oxygen is supplied, no combustion takes place and therefore no emissions are released. 

The slag created of the non-organic material can be used as a construction material. The product 

produced is a gas rich in energy, which can be processed in a Fischer-Tropsch reactor into liquid 

fuel after cleaning. 

The need of a plant on Bromma Airport has been identified, and a suitable location in the 

southern part of the airfield has been found. Estimated area needed for the plant is 10 300 m2. 

The feedstock for the process is waste from the forest industry, so called grot. To remove the bio 

waste from the land has a positive effect on the regrowth of the forest, and the feedstock arrives 

to the plant in the shape of woodchip. In order to produce the airport’s yearly need of jet fuel of 

52 300 m3, a total of 229 700 tonne woodchip is needed. That corresponds to a truck arriving at 

the plant every 33rd minute within 12 hours per day every day the plant is operating.  

Positive effects of using the produced fuel is a more clean combustion in the jet engines, less 

wear-and-tear on the turbine blades, and lower Sulphur content in the airplane’s exhaust gas. 

Since the energy density of the produced fuel is lower than the standard jet fuel, a larger volume 

is needed in order to reach the same amount of energy. The technology of the plasma gasification 

in the plant is based on that of Solena Fuels, where a carbon catalytic bed distributes the heat 

evenly from the six plasma torches that are needed. The plasma torches have a total power need 

of 127 800 MWh/year. In a suggestion to lower the need of electricy, a Rankine cycle can deliver 

21 556 MWh/year to the process.  The Fischer-Tropsch process is carried out using a cobolt-

based catalyst, and with the use of micro-channels the efficiency between gas and liquid fuel can 

be improved.  
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Sammanfattning 

Att använda plasmaförgasning för att framställa syntetiskt jetbränsle är en relativt ny metod som 

skulle kunna vara ett lämpligt alternativ för att göra luftfarten mer hållbar. I denna fallstudie har 

Bromma Flygplats i Stockholm används som en potentiell plats vid byggandet av en kombinerad 

plasmaförgasning- och Fischer-Tropschanläggning för att tillverka ett syntetiskt och hållbart 

jetbränsle för flygplatsens avgående flygningar. Plasmaförgasning innebär att organiska molekyler 

bryts upp i sina beståndsdelar i frånvaro av syre vid mycket höga temperaturer. Produkten som 

bildas är en energirik gas, inga avgaser släpps ut och slaggprodukten kan användas som 

konstruktionsmaterial. Efter att gasen har blivit renad kan gasen genom en Fischer-

Tropschprocess omvandlas till flytande biodiesel.  

Behovet av en anläggning har fastställts och en potentiell lokalisering har identifierats vid 

Bromma Flygplats södra del och anläggningen förmodas uppta ca 10 300 m2. Användningen av 

anläggningen skulle hjälpa flygplatsen att uppfylla uppsatta miljömål. Råmaterialet som används i 

plasmaförgasningen är i denna fallstudie grot, det vill säga grenar och toppar från 

avverkningsplatser. Uttag av grot verkar positivt för skogen och anländer till anläggningen i form 

av flis. Flygplatsens behov av bränsle uppgår till 52 300 m3 anpassat till energiinnehållet i det 

framtagna jetbränslet. Detta går att producera av 229 700 ton grot, vilket motsvarar en leverans 

med lastbil var 33:e minut under 12 timmar per dygn för varje dygn anläggningen är i bruk.  

Fördelar med att använda det framställda bränslet innebär en renare förbränning i flygmotorerna, 

mindre slitage på turbinbladet samt lägre svavelhalter i avgaserna. Då energidensiteten är något 

lägre i det framställda biobränslet behövs något större volym för att uppnå samma energihåll.  

Plasmaförgasningen sker med en teknik utvecklad av Solena Fuels, där en kolkatalysatorbädd kan 

bidra till en jämn värmefördelning från de sex plasmafacklorna som gemensamt kräver en effekt 

på 127 800 MWh/år. För att delförse anläggningen med elektricitet har ett förslag på en Rankine-

cykel utformats, som skulle kunna bidra med 21 556 MWh/år till plasmafacklorna. Fischer-

Tropschprocessen sker med en kobolt-katalysator och med hjälp av mikrokanaler i reaktorn kan 

omvandlingsfakorn för gas till diesel förbättras.  
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Nomenklatur  

 

Tecken  Namn Enhet  

𝛼 Sannolikhet för bildad kedja - 

𝜀𝑇 Tekniskt arbete, turbin 
 

J 

𝜀𝑝 
Tekniskt arbete, pump

 
J 

𝜀𝑐 
Tekniskt arbete, Rankine

 
J 

h Entalpi J /kg 

L
 

Liter dm3 

LHV
 

Lågt värmevärde J/m3 

�̇� Massflöde kg/s 

m3s
 

Stjälpt kubikmeter, yttervolymen av en flishög m3s
 

𝜂𝑃 Pumpens verkningsgrad - 

𝜂𝑇 Turbinens verkningsgrad - 

𝜂𝑝𝑓  Verkningsgrad plasmaförgasning - 

n Antal kolatomer - 

ni Volymkoncentration - 

q Värme J 

RCO Hastighet av reaktion 
co

katalysator

mol

s kg
  

T Temperatur K 

𝜐 Volymitet m³/kg 

Wn Massfraktion - 

X Omvandlingsgrad - 

FCO Molflöde av CO mol/s 

p Tryck Pa 

PPlasma Effekt plasmafacklor W 

 

Kemisk beteckning  Kemiskt namn 

C Kol 

CO2 Koldioxid 

CO Kolmonoxid 
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N2 Kvävgas 

CH4 Metan 

H Väte 

H2 Vätgas 

O Syre 

O2 Syrgas  

 

Förkortning Namn 

FTP Fischer-Tropschprocess 

FTD Fischer-Tropschdiesel 

LHV Lågt värmevärde 

PFP Plasmaförgasningsprocess 

Grot Grenar och toppar 
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1 Introduktion 

Luftfarten står idag för cirka 2 % av koldioxidutsläppen i världen. Trenden visar att flygresor ökar 

i takt med en större efterfrågan och globalisering. Utsläppen kommer på grund av det öka med 3-

4 % per år (IPCC, 2007). Även storleken på flygplan tenderar att bli större, vilket leder till ökad 

bränsleförbrukning och därmed ökat koldioxidutsläpp. International Air Transport Association 

(IATA) beslutade 2009 om ett mål att halvera koldioxidutsläppen fram till år 2050, jämfört med 

2005 års värden. Att biobränslen är på uppgång är något IATA ser som positivt, då de menar att 

biobränslen kan minska koldioxidavtrycket med 80 % under bränslets livscykel (IATA, 2009).  

Vid förbränning av biobränslen frigörs lika mycket koldioxid som det organiska råmaterialet har 

tagit upp under sin livstid, nettotillskottet av koldioxid blir således noll. Behovet av biobränslen är 

stort och nya sätt för framställning är efterfrågade då dagens användning av fossila bränslen är 

ändlig. Att använda sig av plasmaförgasning i kombination med en så kallad Fischer-

Tropschprocess (FTP) är en relativ ny metod som kräver mycket energi men som är fördelaktiv 

ur andra avseenden. För att framställa ett biobränsle genom användning av plasmaförgasning och 

en Fischer-Tropschprocess används ett antal steg illustrerade i Figur 1. Genom inmatning av 

råmaterial i ett plasmaförgasningskärl startar processen med en förgasning av materialet under 

hög temperatur, skapad av plasmafacklor. Ur denna process utvinns en högenergirik gas, syngas, 

samt slaggprodukter i form av inorganiskt material. Gasen måste sedan renas (stegen Spraytorn, 

Centrifugalrening, H2/CO-kvoteringen i Figur 1) för att få fram en gas som har rätt 

sammansättning för att kunna omvandlas till flytande bränsle. Sammansättningen består främst 

av kolmonoxid, vätgas och koldioxid. När detta är uppfyllt leds gasen in i Fischer-

Tropschprocessen. Det är ett sätt för att omvandla syngas till flytande bränsle, som till exempel 

skulle kunna användas till flygplan. 



 

Kärl 

 

Råvara 

Slagg 

 

 

Gas 
Fischer-Tropsch 

H2/CO 

Kvotering 

Centrifugal-

rening 
Spraytorn 

Rankineprocess 

Jetbränsle 

Värme 

El 

El 

Figur 1 – flödesschema för framställning av biobränsle med plasmaförgasning i kombination med Fischer-Tropsch 



 

1.1 Plasmaförgasning 

Plasma är det fjärde aggregationstillståndet utöver gas, flytande och fast form. Det är joniserad 

gas med en stor potentiell energi som bildas vid temperaturer kring 5000 °C (Leal-Quieros.E, 

2004). Exempel på plasmafenomen är blixtar eller solen, som båda har mycket höga 

temperaturer. PAT (Plasma Arc Technology) är en teknik där plasmafacklor används för att 

kunna styra en plasmalåga. En stor mängd energi och hög temperatur kan bildas mellan två 

elektroder, katoden och anoden, i plasmafacklorna när en likströmsbåge eller plasmabåge formas 

vid en urladdning. När en arbetsgas, även kallat oxidationsmedel, tillförs plasmabågen förlängs 

bågen i form av en plasmalåga. Oxidationsmedlet kan vara luft, syrgas, vattenånga eller argon, det 

kan också vara en blandning av dessa gaser. Plasman kan genom denna teknologi styras i en 

önskad riktning.  Beroende på tillfört oxidationsmedel erhålls olika kompositioner av gaser och 

en generell verkningsgrad för plasmafacklor är ungefär 90 %. Kylvatten används för att stålet som 

utgör plasmafacklans kropp inte ska smälta, se Figur 2. Temperaturen av facklan varierar och i 

kärnan kan temperaturen uppnå 30.000oC, medan medeltemperaturen över hela plasmalågan är 

cirka 5000OC (Rutberg 2010). När gas strömmar genom plasmafacklan bryts långa molekylkedjor 

ned till enkla atomer och små molekyler som väte, kol och syre. Därmed bildas bland annat 

vätgas och kolmonoxid, en blandning kallad syngas som är den värdefulla produkt som erhålls 

genom plasmaförgasning. (Plascoenergygroup, 2013a). 

 

Figur 2 - Plasmafacklans struktur (Modifierad, The Associated Plasma Laboratory) 

Plasmaförgasning är en teknik där plasmafacklor används i ett slutet kärl eller kammare för att 

producera syngas. Plasmalågan och den spridda värmen i kärlet genererad av plasmalågan bryter 

ner råmaterialet via så kallad de-polymerisation och syngasen kan sedan användas till att bilda 

jetbränsle. Råmaterialet kan vara både organiska och icke organiska material. De organiska 

delarna av råbränslet bildar syngas medan de icke organiska ger restprodukten som vid 

plasmaförbränningen ger en icke giftig trögflytande amorf glasstruktur. Detta kan sedan användas 

som grund för till exempel konstruktionsmaterial (Solena Fuels, 2013a). 

Skillnaden mellan ett plasmaförbränningskärl och ett vanligt förbränningskärl är temperaturen; 

vid plasmaförbränning kan temperaturen nå över 3000 °C jämfört med vanlig förbränning där 

arbetstemperaturen är runt 900°C. Vid 3000oC förstörs tjära och produkten blir därmed renare än 
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vid vanlig förbränning. Askbildning och sintring som är stora problem i vanliga 

förbränningsprocesser uppstår inte vid plasmaförgasning (AlterNrg, 2014). 

Det finns olika företag (Solenafuels, Plasco Energy Group, Westinghouse) som använder sig av 

liknande tekniker för plasmaförgasning med syfte att framställa syngas.  

1.1.1 Solena  

Solena fuels är ett företag som ska bygga en plasmaförgasningsanläggning i Essex, England. Den 

förväntas vara klar år 2017. Solena har patenterat en specifik plasmaförgasningsteknik, se Figur 3. 

För att nå den extrema värme som krävs för förgasningen har de satt en kolkatalysatorbädd på 

insidan av kärlet. Den värms upp av plasmafacklornas höga temperatur och bäddens värme 

fördelas jämt över kärlet som ger upphov till förgasningen av biomassan. Den höga temperaturen 

leder till att alla kolväten bryts ned till enkla elementära gaser, syngas, och de icke organiska 

materialen smälts till en ofarlig trögflytande massa. Genom avsaknaden av förbränning bildas 

ingen aska eller giftiga gaser. Syngasen som bildas leds sedan vidare till rening (Solena Fuels, 

2013a).  

 

Figur 3- Solena Fuels plasmaförgasningskärl, (Modifirad, Solena Fuels IBGTL Video, Solena 
fuels) 

 

1.1.2 Plasco Energy Group 

I den teknik som Plasco Energy Group har patenterat är plasmafacklorna placerade vid gas- och 

slaggutloppen. Därmed uppstår det ingen förbränning utan bara en förgasning med råvaran som 

ger syngasen, se Figur 4. Plascos teknik lämpar sig främst till förgasning av hushållsavfall. 

Förgasningen är möjlig eftersom värmen från kylningen av gasen leds tillbaka till den första 

kammaren där råvaran finns. Plasmafacklorna används sedan till att raffinera syngasen genom att 

de-polymerisera den till dess beståndsdelar. Den icke-organiska materian bildar slaggprodukten 

som även den upphettas av plasmafacklorna och formar en ofarlig trögflytande massa. Denna 

teknik har flera fördelar ur ett miljövänligt perspektiv; plasmafacklorna används inte i lika stor 

utsträckning som hos andra tekniker och elförbrukningen är därmed lägre. (Plasco energy group, 

2013b). 
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Figur 4 - Plasco Energy Groups plasmaförgasningsteknik (Modifierad, The Plasco Process, Plasco 
Energy Group) 

1.1.3 Westinghouse 

Processen i plasmaförbränningskärl tillverkade av Westinghouse startar med att avfall kommer in 

vid inmatningen där det torkar av värmen, se Figur 5. I denna metod används en begränsad 

mängd syre för att förbränna slaggprodukten. Däremot är förgasningen syrelös och därför sker 

ingen förbränning förrän syre tillförs från inloppen nära botten vid slaggen. Komponenterna 

skiljs åt och organiska atomer och mindre molekyler såsom C, H och O bildar syngas, medan icke 

organiska material fortsätter nedåt. För att få ut de icke organiska komponenterna tillförs syre 

och en förbränning startar av de komponenter som inte kan omvandlas till gas. Plasmafacklorna 

arbetar under extremt höga temperaturer, upp till 5000 °C, vilket bryter ner materialet till en 

trögflytande massa. Denna massa rinner sedan ned och beroende på vilken kylningsprocess som 

sker kan olika restprodukter erhållas (AlterNrg, 2014) 

 

Figur 5 – Westinghouse plasmaförgasningskärl (Modifierad, Waste to Energy, Westinghouse)  
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1.2 Fördelar med plasmaförgasning 

Enligt Solena fuels har biojetbränslet som tillverkas i anläggningen en renare förbränning i 

flygmotorerna än råoljebaserat bränsle. Det resulterar i ett lägre utsläpp av avgaser, inga 

svavelföroreningar och lägre utsläpp av partikulär massa och kväveoxid vid start av flygplanen. 

Genom detta fås en renare luft än vid förbränning av dagens flygbränsle (Solena Fuels, 2015). 

Vid plasmaförgasning blir restprodukterna, de inorganiska beståndsdelarna, till slagg. I Mihama 

Mikata-anläggningen i Japan, byggd av Westinghouse, har prover tagits av slaggen. Resultaten 

visade att slaggen inte läcker några föroreningar och proverna ligger under tillåtna gränsvärden. 

Vid den nämnda anläggningen har 100 % av slaggen kunnat användas till produktion av cement 

(Westinghouse, 2015). 

I förbränning till skillnad från förgasning blir de inorganiska och oförbrända ämnena istället till 

bottenaska och flygaska. Flygaskan måste sorteras ut från gasen och går ofta till deponering, som 

inte är ett hållbart sätt att göra sig av med avfall (Wadstein et al, 2005). I vissa fall kan askan 

användas som gödning, men måste då lagras i förväg för att minska halten av kalium som annars 

läcker ut i marken. Askan är även skadlig för utrustningen och kan minska effektiviteten och 

livslängden avsevärt på systemet då sintring uppstår, det vill säga att askan sammanfogas till slagg 

på väggarna av kärlet och minskar värmeledningsförmågan (Hjalmarsson AK et al, 1999). 

1.3 Syngasens komposition 

Det tillförda oxidationsmedlet i plasmafacklorna räcker för att förgasa råmaterialet direkt, men 

det leder ofta till att en oönskad stor mängd kol bildas. För att skapa en syngas med lämplig 

komposition måste även ett oxidationsmedel tillföras till plasmaförgasningskärlet (Hlina et al, 

2014). Reaktioner som sker i plasmaförgasningskärlet beroende på vilket oxidationsmedel som 

används är (Laaksonen, 2012):  

 2 2C H O CO H    (1.1) 

 2 2C CO CO    (1.2) 

 2 2C O CO    (1.3) 

 2 2 2CO H O CO H     (1.4) 

 2 42C H CH   . (1.5) 

Varje reaktion ger olika kompositioner på syngasen enligt Tabell 1 (Rutberg 2010). 

Tabell 1 – Syngasens komposition beroende på oxidationsmedel 

 Komposition av syngas (molfraktion) 

Oxidationsmedel H2 CO CO2 N2 

H2O 61.0 19.8 19.2 0.07 

O2 34.2 47.0 18.6 0.011 

CO2 16.4 56.3 27.3 0.06 

Luft 16.7 22.3 9.61 50.8 
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1.4 Rening av syngasen 

Efter plasmaförgasningen färdas syngasen uppåt i reaktorn och genom ett utlopp. Med gasen kan 

även oönskat innehåll följa med, till exempel partikelformig materia, svaveldioxid (SO2), 

väteklorid (HCl) och vätesulfid (H2S). De önskade komponenterna är kolmonoxid (CO) och 

vätgas (H2) och därmed måste gasen genomgå ett antal steg för att renas. Dessa steg innefattar 

kylning, rening och kvotering av kolmonoxid och vätgas.  

Gasen som lämnar kärlet har en hög temperatur, upp mot 1200 °C. Den måste kylas för att inte 

skada reningsutrustningen men samtidigt hållas ovanför kondensationstemperatur så att gasen 

inte förloras till vätska, vilket inträffar vid cirka 300 °C. Efter att gasen har kylts påbörjas 

reningen (Leal-Quieros, 2004).  

Reningens första steg är en syraskrubber, vars uppgift är att sortera ut sura gaser och 

partikelformig materia (Solena Fuels, 2013b). En syraskrubber tillför en vätska till gasen som 

reagerar med oönskade komponenter och bildar en ny sammansättning. Den tillförda vätskan kan 

ändras beroende på vilken förorening som ska tas bort. Den nya tyngre flytande 

sammansättningen förs till ett utlopp i botten av kammaren. Det finns också spraytorn som 

fångar upp partiklar och drar med sig dem mot botten medan den rena gasen åker uppåt 

(Pollutionsystems, 2011). 

Efter processen i syraskrubbern leds gasen genom en centrifugalkompressor som renar det sista 

av gasen. Innan den går vidare till nästa fas måste förhållandet mellan kolmonoxiden och 

vätgasen justeras i en speciell kammare. När gasen är renad och kvoterad leds den vidare till nästa 

fas som är att omvandla gasen till flytande diesel genom en process kallad Fischer-Tropsch 

(Solena Fuels, 2013b). Ett optimalt förhållande mellan H2 och CO för FTP är en faktor 2 

(Ekbom, 2005). 

En demoanläggning i Finland där syngas framställdes har tagits fram av Stora Enso tillsammans 

med Foster Wheeler. Massflödet av syngas ut ur förgasningskärlet är ungefär 5,54 kg/s och för 

att rena och kvotera den mängden syngas tillförs reningsanläggningen 5 MW el (Domenichini et 

al, 2013).  

1.5 Rankinecykeln 

Rankinecykeln är en ångkraftsprocess vars huvudsakliga syfte är att omvandla värme till el. Den 

består av fyra delprocesser som tillsammans bildar ett slutet system för arbetsmediet. De fyra 

delprocesserna är pump, ånggenerator, turbin och kondensor. I Figur 6 illustreras de olika 

processerna där konstanterna a-b-c-d står för vilket tillstånd som arbetsmediet befinner sig i. Vid 

tillstånd a och b är mediet i vätskeform med skillnaden att pumpen som tillför arbetet  ökar 

trycket på vätskan till ett större tryck vid b än vid a. Vätskan strömmar vidare till ånggeneratorn 

där värmen  tillförs från exempelvis en gas och vätskan förångas. När ångan når turbinen 

expanderar den från c till d och avger det tekniska arbetet . Det tekniska arbetet som utvinns 

ur Rankinecykeln under en cykel ges av  

 | |c T P   
 
. (1.6) 

Genom att multiplicera (1.6) med massflöden kan effekten beräknas enligt  

 | |ånga T vatten PE m m     (1.7) 

P

1q

T
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där 
ångam  är massflödet för ångan i turbinen och vattenm  är massflödet för vattnet i pumpen. När 

ångan befinner sig i tillstånd d måste den kondenseras för att kunna återgå till vätskefasen a och i 

kondensorn avger den värmen (Ekroth och Granryd, 2006). 

 

Figur 6 - Rankineprocessen med varje delprocess (Tillämpad Termodynamik, Ekroth och Granryd) 

1.6 Fischer-Tropschprocessen 

Fischer-Tropschprocessen uppfanns på 1920-talet då den främst användes för att skapa flytande 

bränsle från naturgas. Idag används processen för att göra om syngas till flygplansbränsle och 

diesel, alternativt för framställning av elektricitet. Kolmonoxid och vätgas som efter behandling 

har ett lämpligt förhållande sinsemellan utgör syngasen som leds in i Fischer-Tropschprocessen 

(FTP). I FTP sker kemiska reaktioner mellan syngasen, vatten och en katalysator varpå syngasen 

omvandlas till långa kolvätekedjor, även kallad Fischer-Tropschråvara. Reaktionen som sker i 

katalysatorn beskrivs av   

   .  (1.8) 

Alkanen (kolkedjan) får ett högre energiinnehåll med fler kolatomer och diesel har exempelvis 

minst tolv atomer i kedja. Det sker även en sidoreaktion med vattnet 

  (Crocker, 2010). (1.9) 

I moderna varianter av FTP används mikrokanaler som ökar chansen till reaktion och 

värmeutbyte mellan molekylerna, vilket bidrar till en bättre omvandlingseffektivitet hos processen 

(Solena, 2013b). Den bildade råvaran har en kemisk sammansättning som är lik råolja. En viss del 

av gasen reagerar aldrig och kan antingen återvinnas eller användas till att försörja anläggningen 

med el (Ekbom, 2005). Den totala elförbrukningen för FTP för en demoanläggning gjord av 

Amerikanska regeringen uppgås till 1,9 MW för en produktion av 2800 000 m3/år och ett tillfört 

massflöde syngas på 316 kg/s (Van Bibber, 2007). 

  
| q

2
|

2 2 2 2(2 1) n nn H nCO C H nH O   

2 2 2CO H O H CO  
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1.6.1 Uppgradering av Fischer-Tropschråvara 

Sista steget i FTP är att raffinera de långa kolkedjorna till antingen diesel, nafta eller paraffin. 

Detta görs genom destillation i en så kallad paraffinomvandling agerande som en blandning av 

hydrokrackning och isomerisering. Hydrokrackning är en katalytisk oljeraffineringsprocess där 

tyngre oljors kolbindningar bryts sönder till lättare produkter, till exempel diesel (C10-20), vid 

närvaro av väte. Isomerisering är också en katalytisk process som genom att förgrena raka 

kolkedjor påverkar de fysiska egenskaperna hos en molekyl, vilket gör att både kok- och 

kyltemperaturen kan sänkas (Ekbom et al, 2005). Om hydrokrackning och isomering sker 

samtidigt över samma katalysator innebär det att kolkedjorna förfinas till en önskad produkt, 

raffineras, i detta fall till FTD som kan användas som flygbränsle. FTD är både lättare och har 

större intervall än den vanliga dieseln som används idag vilket ger den en fördel vid användning 

gentemot vanlig diesel från råolja. Målet med raffineringen är att få kortare kolkedjor i ett 

intervall av C10-C20. Ett exempel på en reaktion som sker är:  

 26 52 2 13 262C H H C H   (Ekbom et al, 2005). (1.10)            

1.7 Råmaterial 

Vad för råmaterial som används till plasmaförgasningen påverkar processens verkningsgrad. Då 

olika material dels har olika värmekapacitet och olika procenthalt organiska beståndsdelar kan 

skillnaderna vara stora. Skillnader i densitet, fukthalt, askbildade egenskaper och storlek spelar 

också roll. Ur ett hållbart perspektiv är det viktigt att inte konkurrera med råmaterial som kan 

användas för andra ändamål, till exempel livsmedel. Kommande stycken redovisar möjliga 

alternativ samt fördelar och nackdelar med dem.  

1.7.1 Grot 

Grot är förkortning för grenar och toppar och räknas som spillmaterialet som ofta lämnas kvar i 

skogen efter avverkning. Mängden grot som idag tas till vara är svårt att uppskatta, då den 

statistik som finns är baserad på anmälda och inte faktiska uttag (Loman och Ed, 2006). Uttag av 

grot verkar positivt för avverkningsområdet, då det ger snabbare etablering av plantor. Uttagen 

lämpar sig bäst för något större (>1,5 hektar) avverkningsområden, och kräver närhet till 

transportvägar för vidaretransport samt att marken ska ha tillräcklig bärighet.  

Efter torkning av groten flisas den upp på plats, och transporteras vanligtvis direkt till köparen. 

Energiinnehållet i flisen varierar mellan 0,8 och 0,95 MWh per kubikmeter, beroende på träslag 

och fukthalt. Densiteten av uppflisade groten är ca 300 kg/m3s, där enheten m3s står för stjälpt 

kubikmeter vilket i detta fall innebär yttervolymen av en flishög. (Södra, 2011). Energiinnehållet 

blir således 3 kWh/kg vilket motsvarar 10,8 MJ/kg.  

1.7.2 Farligt avfall 

Det finns fördelar med att använda farligt avfall som bränsle för plasmaförgasning. Vad som 

klassas som farligt avfall bestäms av Naturvårdsverket, som menar att farligt avfall är alla ämnen 

som är explosiva, giftiga för människor och eller miljö, brandfarliga, frätande eller smittförande 

(Miljödepartementet, 2011) (Naturvårdsverket, 2014). Att använda farligt avfall till 

plasmaförgasning är således positivt ur två avseendet, dels genom att eliminera något skadligt 

samt att erhålla energi från det. Företaget Westinghouse Plasma har byggt en 

plasmaförgasningsanläggning endast avsedd för farligt avfall i Pune, Indien. Där har man lyckats 

förgasa ca 100 olika sorters farligt avfall, till exempel lösningsmedel, färg, industriavfall, 
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avloppsslam och medicinskt avfall. Råmaterialet kan skilja sig beroende på tillgång och säsong 

och i anläggningen används det ca 30 olika sorters farligt avfall med en total vikt på 72 ton 

dagligen. Innan råmaterialet går till förgasning analyseras det i ett labb, där värmevärdet tas fram. 

Om det är lågt, det vill säga att lite energi kan tas ut ur förbränningen går avfallet istället till 

deponering eller tas vara på med annan lämplig behandlingsmetod (Westinghouse plasma 

corporation, 2012).  

I Sverige samlades det år 2012 in 2,7 miljoner ton farligt avfall från industrier och året därpå 

samlades 72 240 ton farligt avfall in från svenska hushåll (Moutakis, 2014). Det behandlas genom 

termisk behandling, pyrolys, vilket innebär förbränning i syrefattig miljö. Skillnaden mot 

plasmaförgasning är att det sker vid lägre temperaturer men även att gaserna förbränns. Andra 

sätt att i nuläget ta hand om farligt avfall i Sverige är genom deponering, biologisk behandling 

eller återvinning (Westin, 2014).  

1.7.3 Hushållssopor 

Sverige är ett av de bästa länderna i Europa på att använda hushållssopor till förbränning med 

energiutvinning (Eurostat, 2015). Ungefär hälften av alla sopor används i kraftvärmeverk som 

utvinner både värme och elektricitet, eller värmeverk med endast värmeproduktion (Christiansen, 

2009). Många centralt belägna hushåll i Sverige är kopplade till fjärrvärmenätet, och att använda 

hushållssopor till det ändamålet är således ett lämpligt alternativ. Energiinnehållet i hushållssopor 

varierar, men brukar vara cirka 3 kWh/kg (Stockholmsregionens Avfallsråd, 2007). 

1.7.4 Torv 

Torv består av växter som har brutits ner i en fuktig miljö under lång tid. Det klassificeras av EU 

som ett fossilt bränsle, men tillväxten är betydligt snabbare än andra fossila bränslen. 

Branschföreningar menar att det istället borde klassas som ett långsamt förnyelsebart 

biomassabränsle, på grund av att tillväxten är så pass hög i sammanhanget (Brandel, 2012).  

Torvmarker ger varje år ifrån sig stora mängder växthusgaser samt verkar försurande för dess 

närmiljö, och branschföreningar så som Svensk Torv menar att det då är en god idé att bryta 

marken och låta området bli till våtmark eller skogsmark efter brytningen. Ca 25% av Sveriges 

mark består av torvmark, och i nuläget bryts cirka en promille av det (Torvforsk).  

Brytningen av torven är en laddad fråga. Den utförs ofta på stora områden som ödelägger och är 

skadlig för den rådande floran. Vid brytningen grävs stora diken med syfte att sänka 

grundvattennivån för att marken ska klara av att bära tunga maskiner, vilket bidrar till större 

naturlig bortförsel av sediment till närliggande vattendrag. Detta kan bidra till problem för bland 

annat fiskars parningsförmåga. Även det sura vattnet som är naturligt lagrat i torvmarken 

transporteras bort till närområden (Torvforsk). Efter brytningen brukar markens pH-halt öka 

eller stanna på samma nivå, och nivån av den nya torven ökar med ca 0,1-1 mm per år beroende 

på rådande klimat. Energiinnehållet i torv är ungefär 3,5 kWh/kg (Neova).  

1.8 Bromma flygplats 

Bromma flygplats ägs av Swedavia och är Sveriges tredje största flygplats belägen ca 7 km utanför 

Stockholm city. Flygplatsen använder 50 000 m3 flygbränsle av typen Jet A-1 årligen, och detta 

levereras till flygplatsen med tankbilar från Bergs Oljedepå lokaliserat vid Nacka strand (Franzén, 

2015). Bränslet Jet A-1 har ett energiinnehåll på 43,15 MJ/kg vilket motsvarar en energidensitet 

på 34,7 MJ/L. Ytterligare egenskaper för bränslet kan utläsas nedan i Tabell 2. (Statoil, 2015) 
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(Exxonmobil, 2005). Aromaticitet som går att utläsa i tabellen är en egenskap hos kemiska 

föreningar. Om ett jetbränsle har hög nivå av aromater producerar det mer kolhaltiga partiklar vid 

förbränning. Dessa partiklar har en negativ inverkan på motorn och dess turbinblad som kan 

förkorta livslängden, därför är nivån av aromater strikt kontrollerat i jetbränslen (Chevron 

Corporation, 2006). 

Tabell 2 - Bränsleegenskaper för Jet A-1 

Egenskap Enhet Värde 

Densitet  kg/ m3 804 

Energidensitet MJ/L 34,7 

LHV MJ/kg 43,15 

Svavelinnehåll, max  massfraktion, % 0,3 

Aromater, max volymfraktion, % 26,5 
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2 Problemformulering och Mål 

Arbetet syftar till att undersöka om det skulle vara praktiskt möjligt att bygga en kombinerad 

plasmaförgasning- och Fischer-Tropschanläggning i anslutning till Bromma flygplats med syfte 

att försörja de avgående flygplanen med syntetiskt hållbart jetbränsle. Behovet av en eventuell 

anläggning och en geografisk möjlig plats ska bestämmas, där logistiska och säkerhetsmässiga 

krav samt omställningsmöjligheter tas i åtanke. Hur en potentiell anläggning kan bidra till att 

uppfylla uppställda miljömål för flygplatsen och hur det framställda bränslet jämför sig med 

dagens använda jetbränsle ska analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv. Kapaciteten av 

anläggningen ska bestämmas med syfte att kontrollera att anläggningen klarar av att förse 

flygplatsen med dess behov av jetbränsle.  

För att uppnå en hållbar verksamhet med hög effektivitet är valet av möjligt råmaterial för 

processen av stor betydelse, och det mest lämpliga alternativet ska därmed bestämmas och 

användas för vidare arbete i fallstudien. Då volymen erhållet bränsle är direkt beroende av hur 

mycket råmaterial som krävs ska massflödet och behovet av råmaterial fastställas.  

Förslag om vilka befintliga tekniker som en plasmaförgasningsreaktor samt en Fischer-

Tropschreaktor ska utformas med, samt vilka verkningsgrader dessa lyckas uppnå ska ges. 

Elbehovet för hela anläggningen ska bestämmas och förslag för elförsörjning ska presenteras. 

Målet med projektet är att med stöd av undersökningen komma fram till en slutsats om 

plasmaförgasning kan vara ett hållbart alternativ till framställning av jetbränsle i anslutning till 

Bromma Flygplats, sett ur ett tekniskt perspektiv. Målet innefattar även förslag på utformning för 

anläggningen.  

Parallellt med projektet kommer ett annat projekt med fokus på ett tekno-ekonomiskt perspektiv 

av samma fallstudie utföras, och ett byte av information och idéer kommer att ske mellan 

grupperna. 

2.1 Avgränsningar  

Bromma Flygplats befinner sig i ett politiskt blåsväder där det råder stora diskussioner om 

flygplatsen kommer att fortsätta vara i bruk efter år 2030. Enligt regeringsbeslut utförs en 

utredning för att se möjligheterna att överföra trafiken från Bromma Flygplats till andra 

flygplatser och uppdraget beräknas vara utfört i oktober 2016 (Regeringen, 2014). Detta arbete är 

dock utfört som om flygplatsen finns kvar i all relevant framtid. 

Vad avser råmaterial till plasmaförgasningen kommer inga undersökningar att göras i fråga om 

kvantiteten av materialet är tillräcklig.  

De tre stegen för rening av syngasen; syraskrubbern, centrifugalreningen och H2/CO-kvoteringen 

kommer inte att analyseras i detalj då kunskaperna inom kemi som krävs ligger utanför 

författarnas ramar. Ett överslag på hur mycket energi hela gasreningsprocessen konsumerar 

kommer dock att utföras.  

Fluidmekaniken i varken PFP, reningen eller FTP kommer att analyseras eller utvärderas. En 

fordrad värmeväxlare vid Rankinecykeln kommer inte heller att granskas.  

Parallellt med detta arbete utförs ett annat arbete, som även det ser över hur man skulle kunna 

bygga en pilotanläggning på samma plats men ur ett teknoekonomiskt perspektiv. Detta arbete 

kommer därmed inte innehålla någon information eller analys om hur effektiv anläggningen är ur 

ett ekonomiskt perspektiv, eftersom de analyserna ligger inom ramen för det andra perspektivet. 
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3 Metod  

De viktigaste parametrarna för arbetet är massflödet av råmaterialet ställt mot hur mycket 

jetbränsle som erhålls. Även Rankinecykelns genererade effekt kommer att beräknas. 

Råmaterialets massflöde bestäms genom att gå baklänges i energiflödet från det molflöde syngas 

som krävs för att producera en viss mängd FTD ur FTP, till molflödet in i PFP. Modellen som 

används för analyserna kan delas upp i fyra delar: PFP (Figur 7), Rankinecykeln (Figur 8), rening 

(Figur 9) och FTP (Figur 10). 

 

Figur 7 - Delprocess plasmaförgasning 

Mängden råmaterial som krävs för att producera en viss mängd syngas kan beräknas utifrån 

molflöden, i modellen används syngasens molflöde för att ta reda på råmaterialets massflöde. När 

gasen kyls för att sedan kunna renas återvinns värmen till el genom Rankinecykeln. 

 

Figur 8 - Delprocess Rankineprocess 

Rankinecykelns effekt beräknas utifrån tillförd värme från kylningen av syngasen. Den maximala 

temperaturen regleras av stålet i konstruktionens hållfasthet. Strömmen som alstras tillförs 

plasmafacklorna för att kunna delförsörja dessa.  

 

Figur 9 - Delprocess rening och kvotering av syngasen 

Syngasen som tidigare har kylts i en värmeväxlare förs vidare till reningsfaciliteten. Syngasen 

passerar här tre steg för att uppnå önskad komposition. Dessa steg kommer inte att granskas 

tekniskt.  
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Figur 10 - Delprocess FTP 

Efter att ett önskat förhållande mellan H2/CO har uppnåtts förs gasen vidare till Fischer-

Tropschanläggningen där syngasen omvandlas till FTD vilket kan användas som Jetbränsle. Detta 

steg innefattar en djupgående analys och teknisk beskrivning av hur mycket syngas som behövs 

för att producera en viss mängd FTD.  

3.1 Val av råmaterial 

Viktiga aspekter vid val av råmaterial är att tillgången på materialet är stor, att råvaran är hållbar, 

att transporten inte behöver vara för lång samt att energiinnehållet ska vara tillräckligt högt. 

Några av fördelarna och nackdelarna med respektive råmaterial har tagits upp i litteraturstudien, 

se 1.7.  

Nackdelar vid användning av farligt avfall för plasmaförgasning är att det kräver mer omfattande 

arbete med att sortera råmaterialet samt att logistiken för att hantera farligt avfall är mer 

komplicerad på grund av hälsofaran. Tillgången är även mer utspridd i landet än vad gäller andra 

råvaror, och transporter skulle därmed öka. Att värmevärdet skiljer sig mycket beroende på vilken 

typ av avfall det är skapar problem för tidsplanering av produktionen av bränsle. Även kostnaden 

för att ha ett aktivt labb för analys räknas som en stor nackdel. 

Användningen av hushållssopor vid plasmaförgasning lämpar sig väl, men utifrån anledningen att 

Sveriges effektiva användning av kommunalt avfall i dagsläget är det inte aktuellt att konkurrera 

ut den marknaden. Torv har ett bra energiinnehåll, men genom att använda torv minskar inte 

nettoutsläppet av koldioxid vid förbränning av bränslet i flygmotorerna. En jämförelse av 

tänkbara råmaterials energiinnehåll presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3- Energiinnehåll i olika råmaterial 

Råmaterial Skogsflis (Grot) Torv Hushållssopor Farligt avfall 

Energiinnehåll 

(MJ/kg) 

9,72- 11,52 12,6 10,8 Stor variation 

Energiinnehåll 

(kwh/kg) 

2,7-3,2 3,5 3,0 Stor variation 
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Grot är det alternativ som lämpas bäst för ändamålet då tillgången är god, uttagen gynnar miljön 

och energiinnehållet är relativt högt.  

Fukthalten i groten spelar stor roll vid plasmaförgasningen, då en högre fukthalt kräver mer 

energi för att först förånga den vätska som finns i groten. Groten torkas på plats vid 

avverkningsplatsen, se Figur 11.  Askan som samlas upp efter förgasningen av groten innehåller 

främst basiska ämnen, men även de näringsämnen som fanns i grenarna och topparna medan 

trädet levde. Det innebär att askan kan återinföras på avverkningsplatsen efter härdning, på det 

sättet återinförs näringsämnena i kretsloppet och den negativa påverkan på skogen minskar. Då 

försurning av mark är ett problem i vissa delar av Sverige kan återinföringen av basiska ämnen 

vara avgörande för neutraliseringen av jorden. I denna rapport kommer genomgående ett 

energiinnehåll på 10,8 MJ/kg användas för grot som även sätts synonymt med flis. Detta 

motsvarar ett LHV på 3240 MJ/m3.  

 

Figur 11- Torkning av grot (Biofuel impex) 

Plasco Energy Groups plasmaförgasningsteknik är inte att föredra för detta arbete då den 

innehåller en del steg som är lämpade vid förgasning av kommunalt avfall. Det kommunala 

avfallets komposition har stor variation av organiska och icke organiska material och därmed en 

större slaggbildning vilket Plasco har anpassat anläggningen för. Westinghouse och Solena 

använder stora kärl där plasmaförgasningen sker, men de skiljer i metod av uppvärmning av 

kärlet. I tekniken utformad av Westinghouse är plasmafacklorna placerade vid slaggbildningen, 

och den största värmebildningen sker där. Eftersom råmaterialet som används i detta fall är grot, 

kommer det mesta av råmaterialet bli till syngas då det är ett organiskt material. Vid 

plasmaförgasning av grot bildas det alltså begränsad mängd slagg, varpå tekniken av 

Westinghouse inte lämpar sig i detta fall. Därmed är det bättre att använda Solenas teknik vid 

plasmaförgasning av grot, där en jämt fördelad värme uppnås med hjälp utav en 

kolkatalysatorbädd.  

3.2 Syngas 

LHV är det låga värmevärdestalet som säger hur mycket energi per kubikmeter som kan utvinnas 

vid förbränning. Därför har koldioxid inget LHV eftersom att det bildas först vid förbränning. 
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(Ekroth, Granryd 2006). LHV beräknas som summan av de olika komponenternas egna 

värmevärden enligt 

 
i i

n i

LHV n LHV


   (1.11) 

där in  är volymkoncentrationen av varje ämne i gasen som visas i Tabell 1 (Zhang Q, 2013).  

I Tabell 1 utläses att förhållandet H2/CO är närmast 2 i kompositionen där vatten använts som 

oxidationsmedel. LHV för kompositionen kan beräknas från ekvation (1.11) och den framtagna 

syngasen efter plasmaförgasningen med dess LHV presenteras i Tabell 4.  

 

Tabell 4 - Sammansättning av syngasen och dess LHV med vatten som oxidationsmedel 

Sammansättning av syngasen med vatten som 

oxidationsmedel (molfraktion) 

LHV (MJ/m3) 

H2 61 % 10,78 

CO 19,8 % 12,6 

CO2 19,2 %  

Total sammansättning 100 % 9,07 

3.2.1 Rening av syngasen 

Reningen av syngasen sker i tre steg efter att gasen har kylts. Målet är att eliminera 

svavelföroreningar, större partiklar, tungmetaller och andra icke önskvärda komponenter.  

I skrubbern sker två moment betydande för energikonsumptionen, dels ett gastryckfall på några 

100 Pa vilket resulterar i ett energibehov i en närvarande fläkt, samt ett tryckfall på grund av 

cirkulationspumpens uppfordringshöjd som är i storleksordningen 1-2 bar (Andersson S, 2015). 

Reningen tillsammans med kvotering av syngasen kommer approximativt antas förbruka 5 MW 

vilket är baserat på en befintlig anläggning i Finland.  

3.3 Framställning av jetbränsle från syngas 

Mängden FTD som kan produceras ur FTP har beräknats från ett tidigare arbete där ett program 

som heter Aspen Plus HYSYS användes (Ekbom et al, 2005). Simuleringsprogrammet har 

inbyggda formler där beräkningar tar fram mängden FTD som kan utvinnas ur FTP utifrån det 

tillförda massflödet av syngas. 

Syngasen efter rening och justering av H2/CO förhållandet har kompositionen presenterad i 

Tabell 5. Det är denna komposition av syngas som leds in i FTP (Ekbom et al, 2005).  
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Tabell 5 - Syngasens komposition efter rening och kvotering. 

Ämne Molfraktion 

H2 62.3 

CO 30.3 

CO2 2.5 

N2 3.6 

CH4 1.3 

 

I Tabell 6 presenteras använda värden i programmet HYSYS för att simulera FTP. Trycket och 
temperaturen avgör om det bildas lätta eller tunga produkter. Tyngre produkter som diesel 
gynnas av ett högre tryck men relativt låg temperatur. Tryck och temperatur i Tabell 6 har 
anpassats efter detta för att bilda så mycket diesel som möjligt (Ekbom et al, 2005). (För värden 
anpassade för anläggningen vid Bromma Flygplats, se 3.5.3)  

Tabell 6 - Parametrar för FTP 

Tryck 22.9 bar 

Temperatur 210oC 

Molflöde (syngas) 1.872 kmol/s 

Massflöde (syngas) 22.6 kg/s 

LHV (syngas) 375 MW (7.42 MJ/m3) 

 

I FT-reaktorn reagerar syngasen med vatten med hjälp av en katalysator. FT-reaktorn kan kallas 

för en uppslamningsfasreaktor där uppslamningsfasvätskan innehåller syngasen, vattnet och 

katalysatorn. Reaktionerna som sker är reaktion (1.8) och (1.9). Kylvatten håller temperaturen 

nere, se Figur 12, där de vita bubblorna är syngasen. De långa kolkedjorna bildas i 

uppslamningsfasvätskan i reaktorn och formar tre olika typer av Fischer-Tropschråvara; diesel, 

nafta och vax (paraffin). Råvarorna leds sedan vidare till nästa process som innefattar raffinering. 

De vita bubblorna i Figur 12 är icke reagerad gas som kan användas till att producera el eller 

återanvändas till FTP. Ångan kan genom kondensation återanvändas till nytt kylvatten. Valet av 

katalysator påverkar FTP och en koboltkatalysator har högre omvandlingsgrad av syngasen i 

jämförelse med till exempel en järnkatalysator. Priset på kobolt är dock väldigt högt, cirka 250 

gånger priset mot järn. Därför är det vanligt att blanda kobolten i ett supportämne, till exempel 

aluminiumoxid, svaveldioxid eller titaniumdioxid (Lualdi, 2012). Katalysatorn finns i vätskan där 

reaktionen sker (Ekbom et al, 2005).  
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Figur 12 - Fischer-Tropschreaktorn (Royal Society of Chemistry) 

Mängden icke reagerad gas i FT-reaktorn kan minskas med hjälp av en uppgradering av reaktorn. 

Modellen som följs har använt en verkningsgrad på 90 % vid omvandling av syngas till bränsle i 

reaktorn. Genom att använda mikrokanaler, se  Figur 13, i reaktorn kan denna verkningsgrad 

ökas (Ekbom et al, 2005).  

  

 Figur 13 – Mikrokanaler i FTP (Modifierad, Solena) 

Mikrokanaler placeras i FT-reaktorn för att öka chansen till reaktion och omvandling av 

syngasen. Kanalernas diameter är cirka en millimeter, vilket intensifierar reaktionerna. 

Uppslamningsfasvätskan är i  Figur 13 placerad bakom kylvattnet. Där sker reaktionerna (1.8) och 

(1.9) (Pattinson och Baldea, 2014). För att beräkna hur mycket av vilken kolkedja som bildas vid 

reaktionerna används en konstant   som anger hur stor sannolikheten är att en kedja bildas för 

kolkedjor längre än fem kolatomer (C5+). Massfraktionen av kolkedjor i vätskan ges av 
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1(1 )n n

nW n      (1.12) 

där   sätts till 0.9 för syngasen och n  är antalet kolatomer. De kolkedjor som bildas från (1.12) 
visas i Tabell 7 (Ekbom et al, 2005). 

Tabell 7 - Bränslen som bildas vid FTP och dess massfraktioner. 

Bränsle Kolkedja Massfraktion W 

Nafta C5-C11 28 % 

Diesel C12-C20 32 % 

Paraffin C21+ 40 % 

 

Massfraktionen i uppslamningsfasvätskan inkluderar inte kolkedjor med färre än fem kolatomer 
som bildas i FTP. Den totala massfraktionen av C5+ kedjor är egentligen 78 % och de kortare 
kolkedjorna som tillsammans utgör 22 % av massfraktionen kan återvinnas till syngas genom 
partiell oxidation eller ångreformation (Ekbom et al, 2005). Detta kan göras med hjälp av en 
autotermisk reformator som kan antas arbeta som en Gibbsreaktor. Överskottsgasen kan också 
användas till att producera el genom en Rankinecykel. Formade bränslen från FTP i detta steg 
måste uppgraderas med hjälp av hydrockrakning och isomerisering för att maximera 
produktionen av önskat bränsle, i detta fall FTD. Ett exempel på hur detta sker illustreras i 
reaktion (1.10) i kapitel 1.6.1. 

I HYSYS-simuleringen introducerad i början av detta kapitel används en konverterande reaktor 
enligt Figur 12 för att simulera FTP. Temperaturen i reaktorn är konstant 210oC och 
omvandlingsfaktorn av CO antas vara 90 %. Alla reaktioner i modellen utgår från (1.8) i kapitel 
1.6 och reaktionens hastighet ges av  
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där 
2Hp  och COp  är de partiella trycken av vätgasen och kolmonoxiden. a  är en konstant som 
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där COF  är molflödet av CO och X  är omvandlingsgraden av CO. Katalysatorn i arbetet av 

Ekbom består av 20 % kobolt och 80 % supportmaterial, till exempel aluminiumoxid eller 

magnesiumoxid. Katalysatorns densitet i vätskan uppgår till 647 kg/m3 och finns som 30 % i 

reaktorns uppslamningsfasvätska. 70 % av reaktorn består av gas och därmed kan den totala 

volymen av reaktorn beräknas. Från simuleringen erhålls även de två utgående massflödena från 

FTP, som kan delas upp i ett vätskeflöde och ett gasflöde bestående av icke reagerande gaser och 

ånga, se Figur 12. Vätskeflödet består till 60 % av C5+-komponenterna som bildats i FTP och 

resterande delen av flödet kondenseras i värmeväxlare och leds tillbaka in i FTP. 

Simuleringsprogrammet HYSYS beräknar att FTP producerar 145 490 m3 FTD per år (Ekbom et 

al, 2005). Egenskaper för tillverkat FTD presenteras i Tabell 8 nedan.  

Tabell 8- Egenskaper för FTD 

Egenskap Enhet  Värde 

Densitet vid 15 °𝐂 kg/m3 754 

Energidensitet MJ/L 33,18 

LHV MJ/kg 44,0 

Svavelhalt, max  massfraktion% 0,001 

Aromater, max volymfraktion, % 5 

3.4 Elproduktion 

Rankinecykeln omvandlar värme till el och kan försörja plasmafacklorna med en del av den 

mängd el de kräver. Den passar väl in i anläggningen då gasen måste kylas från cirka 1200 till 300 
oC. Det finns dock begränsningar angående hållfastheten hos konstruktionsmaterialet i 

Rankinecykeln, stål klarar endast temperaturer upp till cirka 550oC, vilket sätter en gräns hos 

temperaturen vid tillstånd c enligt Figur 6. För att få en optimal verkningsgrad ska temperaturen 

vara så hög som möjligt och med den tillförda värmen kan vattnet i Rankinecykeln värmas upp 

med hjälp av en värmeväxlare. 

Den genererade effekten från Rankinecykeln ges av (1.7) i kapitel 1.6. Enligt ekvationen måste 

först arbetet för turbinen och pumpen beräknas. Arbetet för turbinen beräknas ur 

   (1.17) 

där är verkningsgraden för turbinen, är entalpin vid tillstånd c och är den isentropiska 

(konstant tryck) entalpin vid tillstånd d. Pumparbetet ges av 

   (1.18) 

där  är volymiteten för vatten, 𝑝1 respektive 𝑝2 är trycket innan och efter turbinen och  är 

pumpens verkningsgrad. Massflödena för vattnet och vattenångan har antagits rimliga värden för 

en Rankinecykel (Safarian 2015). Verkningsgraderna för turbinen och pumpen kan antas från en 

konventionellt arbetande Rankinecykel med vatten som arbetsmedium (Ekroth och Granryd, 

2006). Trycket 1p  har bestämts genom att analysera vilket tryck som ger mest genererad effekt, 
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se Figur 14. Vid 80 bar är effekten 2530 kW och är den största effekten som Rankineprocessen 

kan tillföra plasmafacklorna. 

 

Figur 14 - Rankinecykelns effekt med avseende på trycket vid turbinen 

I Tabell 9 presenteras alla termiska enheter som använts vid beräkning av det tekniska arbetet och 

genererad effekt enligt (1.17), (1.18) och (1.7) för Rankinecykeln. 
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Tabell 9 - Rankinecykelns termiska enheter och genererad effekt 

Termiska enheter Rankinecykeln (Vatten)
 

Tc 550oC 

Tkondensering 20oC 

ch
  

3560 kJ/kg 

dish
  

2100 kJ/kg 

T   
0,85 

 0,7 

 0,001 m3 

1p   80 bar 

2p   0,023 bar 

T   3520 kJ/kg 

P   11,44 kJ/kg 

ångam   2 kg/s  

vattenm   4,7 kg/s 

E   2530 kW 

 

Effekten från Rankinecykeln kan subtraheras från den effekt plasmafacklorna kräver. 

Rankinecykeln kan alltså delförsörja plasmafacklorna med 2530 kW.  

För anläggningar av större storlek är det inte effektivt eller försvarsbart att stänga av systemet 

ofta. Då elförbrukningen är som störst vid uppstarten av systemen används istället längre stopp 

några gånger per år, och i denna rapport kommer anläggningen beräknas vara igång 355 dygn per 

år. De resterande 10 dygnen är till för reparationer och rutinmässiga driftstopp.  

I och med den höga temperaturen som ska verka i plasmaförgasningskärlet är plasmafacklornas 

energibehov stort. I rapporten ”Modelling and performance analysis of an integrated plasma 

gasification combined cycle (IPGCC) power plant” kräver plasmafacklorna 15 MW för att 

producera 8,36 kg/s syngas ut ur PFP av 5,45 kg/s tillfört råmaterial (Minutillo et al, 2009). Med 

den starkaste plasmafacklan som Westinghouse tillverkar, MARC 11H, krävs då sex facklor. Med 

anläggningen igång 355 dagar per år, 24 timmar per dygn motsvarar det 127,8 GWh per år. 

3.5 Applicering på Bromma Flygplats 

Referensen Bromma Flygplats har använts vid undersökningen av en potentiell kombinerad 

plasmaförgasning- och Fischer-Tropschanläggning. Framtagna data i tidigare stycken i 

metoddelen har använts för att anpassas till den potentiella anläggningen med målet att erhålla en 

slutsats angående hållbarhet samt utseende för anläggningen.  

P





-32- 
 

3.5.1 Lokalisering  

Marken som inhyser Bromma Flygplats ägs av Stockholm stad, och utrymmesbristen är idag 

redan påtaglig för flygplatsen. Att få plats med en kombinerad plasmaförgasningsanläggning och 

Fisher-Tropschanläggning är därmed en utmaning. Krav på fritt luftrum vid in- och utflygningar 

längs flyginloppet ger en begränsad möjlighet för en utplacerad anläggning på flygplatsens mark. 

Att det finns fornlämningar i närområdet är ännu ett hinder för bygget (Franzén, 2015). 

Det är eftersträvat att avståndet mellan anläggningen och flygplatsen är så kort som möjligt, då 

transporter av bränslet ska minimeras. Detta på grund av koldioxidutsläppet orsakat av 

transporten, men även av säkerhetsskäl då det alltid finns risker att transportera brandfarligt gods. 

Att inte behöva köra från Bergs oljedepå för leverans av bränsle skulle dessutom minska 

koldioxidavtrycket. Sträckan tur och retur motsvarar ca 3800 mil per år beräknat på att en tankbil 

rymmer 55 kubikmeter bränsle. I anslutning till den kombinerade plasmaförgasning- och Fischer-

Tropschanläggningen finns behov av ytterligare förvaring. Groten som anländer färdigflisad och 

torkad till anläggningen behöver ett förvaringsutrymme med ett lager som ska räcka inom en 

bestämd framtid. Då leveranser av flis kommer att komma flera gånger per dag kommer även ett 

större uppfartsområde för lastbilar att behövas.  

När bränslet har producerats behövs även utrymme för cisterner avsedda för flygbränslet. Det 

måste finnas extra bränsle för att kunna förse flygplanen med bränsle under bestämda samt 

oförutbestämda avbrott i produktionen. Eftersom anläggningen inte kommer att vara igång under 

365 dagar per år, och avbrottet hellre ska vara långa än korta för att minimera dyra 

uppstartskostnader, behöver reservdepån vara minst bränslebehovet under det längsta stoppet 

under högsäsong, plus ett extra mindre säkerhetslager.  

Då återinföring av askan till avverkningsplatsen är att föredra ur en miljöaspekt, behövs även 

utrymme för lagring av aska i väntan på provtagning, härdning och utspridning. Då härdningen 

av askan både kräver stora ytor samt övervakning, rekommenderas i fallet Bromma Flygplats att 

hanteringen av askan utförs av ett externt företag.  

Den totala markarean som behövs för anläggningen ryms på utrymmet markerat i Figur 15. 

Arean är beräknad enligt måtten presenterade i Tabell 10, där lämpliga mått har baserats på mått 

från rapporten BLGMF II (Ekbom et al 2005). En del byggnader kan uteslutas eller minskas för 

en plasmaförgasningsanläggning till skillnad från en anläggning med vanlig förgasning som 

analyserats i BLGMF II, eftersom att reningen av gasen är mer krävande vid vanlig förgasning 

under lägre temperaturer. Vissa byggnader på anläggningen behöver vara något högre, till 

exempel cisterner, plasmaförgasningskärlet samt spraytornen i gasreningen. Då det är viktigt att 

ha ett fritt luftrum i anslutning till flygplatser kan det vara aktuellt att göra en marksänkning på de 

ställen när en volym på höjden är ett krav.  
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Tabell 10 - Areor för olika enheter och total area för anläggningen 

Enhet  Mått (m) Area (m2) 

Uppfart och transportmöjligheter 50x20  1000 

Lagring flis 75x50  3750  

Plasmaförgasningskärl med byggnad 25x25 625 

Ask- samt slaggförvaring 25x25 625 

Reningsanläggning 50x20 1000 

FT 40x20 800 

Bränsleförvaring och tankstation 100x25 2500 

Total area  10 300 

 

Från flygplatsens sida finns en vilja att externa tankbilar aldrig kommer in på flygplatsens mark, 

då säkerhetskontroller måste genomföras för all trafik och personal som rör sig på området. I 

dagsläget stannar Shells tankbilar utanför stängslet, där bränslet förs över till Swedavias egna 

tankbilar som nyligen har börjat drivas med biodiesel under en prövoperiod (Franzén, 2015).  

Två möjliga lokaliseringar har kunnat identifieras, se Figur 15. Platserna skiljer sig något åt, där 

det norra alternativet ligger utanför flygplatsens mark. Den potentiella platsen ligger öster om in-

och utflygningsbanan och de strikta restriktionerna som gäller längs banan kan därmed undgås. 

Platsen används idag som grönområde, och bostadshus ligger precis i närmiljön. Då 

lokaliseringen ligger utanför flygplatsen mark kommer korta transporter behövas mellan 

bränsleförvaringen och tankningsstationen på flygplatsen som är lokaliserad i nordöstra delen av 

flygplatsens mark. Samma tankbilar kan inte användas utanför och innanför flygplatsens gränser 

på grund av säkerhetsskäl. Vid lokalisering utanför gränserna skulle därmed ett rörsystem kunna 

vara av fördel, där bränslet transporteras i ledningar till flygplatsen. Det skulle kräva elektricitet 

för att driva pumparna och det logistiska uppstartsarbetet och kostnaderna är stora, men med 

bränsleledningar skulle onödig trafik och korta körsträckor kunna undvikas. Markarean på den 

norra potentiella platsen uppgår till ca 85 000 m2. 

Den södra lokaliseringen ligger i utkanten av flygplatsens mark, och på motsatta sidan av den 

nuvarande tankningsstationen. I dagsläget finns vägar som används för transporter till och från 

Bromma Återvinningscentral, kommunikationerna för att transportera flis till platsen är därmed 

fungerande. Utrymme finns även för att kunna föra flisen över stängslet från de inkommande 

lasterna till anläggningens flissilo. När bränslet är producerat kan det hämtas upp av Bromma 

Flygplats lokala tankningsbilar, och på det sättet sparas en extra transportsträcka in mot det norra 

förslaget på lokalisering. I och med att den potentiella platsen ligger på andra sidan flygbanan 

relativt flygterminalen behöver tankbilarna dock antingen använda taxi-banan alternativt åka runt 

hela flygfältet. Oavsett bidrar det till störande trafik på marken. Även denna lokalisering ligger 

utanför in-och utflygningsbanan. Om de flyghangarer som just nu ligger på platsen kan förflyttas, 

uppgår markarean till ca 23 000 m2. Om detta av någon anledning inte skulle vara möjligt är den 

potentiella ytan ca 13 000 m2. 
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Figur 15- Potentiella lokaliseringar, norra och södra alternativet (Google maps, hämtad den 2015-
03-26) 

Att bygga en kombinerad plasmaförgasning- och Fischer-Tropschanläggning i den södra delen av 

Bromma Flygplats är att föredra framför det norra alternativet, då fördelarna med att ha tillgång 

till bränslet innanför stängslet är många. Ur utrymmesperspektiv är markarean tillräcklig, och 

utnyttjandet av marken är idag begränsad. En fördel med att ha anläggningen i närhet till 

flygplatsen är som tidigare nämnt att transporter av brandfarligt gods undviks. Att bränslebilarna 

även åker relativt långa sträckor nämndes även i 3.5.1. Transporterna av flis från 

avverkningsplatserna alternativt uppsamlingsplatser kommer dock att kräva långt mycket längre 

transporter. Dels är sträckorna till avverkningsplatser oftast längre än till dagens bränsledepå vid 

Nacka strand, men även volymerna som måste transporteras när flis fraktas är mycket större då 

densiteten av biomassa är lägre än bränsle.  

Vid byggnation av en potentiell anläggning skulle en riskanalys med olika simuleringar behöva 

utföras, då många säkerhetsföreskrifter för flygplatser måste följas. I bedömningen utreds ifall att 

piloter eller flygledning skulle få försämrad sikt, om anläggningen kan störa 

radionavigationssystemen eller om tillåten byggdhöjd överskrids. Hantering av brandfarliga 

ämnen samt utsläpp av vattenångor försvårar även det bygget. (Franzén, 2015) 

3.5.2 Miljömål och omställning  

Swedavia och Bromma Flygplats strävar efter ett antal miljömål. Flygplatsen är certifierad i 

Airport Carbon Accreditation, och innehar den högsta nivån 3+. Det innebär redovisning av 

koldioxidutsläpp och koldioxidminskningar, engagering av att få andra företag på flygplatsen att 

sträva mot samma miljömål samt klimatkompensering för koldioxidutsläpp. Tillsammans innebär 

detta att flygplatsen är helt klimatneutral för den egna verksamheten. En 

plasmaförgasningsanläggning skulle eventuellt gå in i ramen för förbättringsarbete då 

anläggningen genererar el som klassas som grön. Det finns även en chans att användningen av 

förnyelsebart bränsle kunna räknas som klimatkompensation i sig. Swedavia och Bromma 

Flygplats använder sig av grön el, det vill säga att den el som köps in och används kommer från 

förnyelsebara energikällor. Det innebär att elen som skulle försörja den kombinerade 

plasmaförgasning- och Fischer-Tropschanläggningen också kommer att vara grön, vilket är 

viktigt ur ett miljöperspektiv.  
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Omställningen till att börja använda sig av biobränsle är minimal. I en övergångsperiod finns det 

inga problem med att blanda biobränslet med den idag använda jetbränslet Jet A-1, ingen 

kvalitetsskillnad kommer att finnas. I de kommersiella flygningar som hittills har genomförts med 

biobränsle, är det en vanlig metod att blanda det vanliga bränslet med 10-60% biobränsle. 

Flygmotorena och infrastrukturen på flygplatsen behöver inte förändras med bytet av bränslet. I 

dagsläget har Bromma Flygplats ett årligt behov av 50 000 m3 bränsle, men i och med att FTD 

och Jet A-1 har olika LHV och densitet måste volymen omvandlas för att energiinnehållet ska 

vara detsamma. Enligt Tabell 8 och Tabell 2 uppgår värdena av FTD respektive Jet A-1 LHV till 

44 respektive 43,15 MJ/kg, och densiteten 754 respektive 814 kg/m3. Omräkningen ger att 50 

000 m3 Jet A-1 motsvarar drygt 52 300 m3 diesel framställt ur Fischer-Tropschprocessen.  

I frågan om Bromma Flygplats nedläggning skulle en nyhet om världens första flygplats som 

endast använder sig av biobränsle kunna fungera som ett stärkande av flygplatsen värde och 

framtid.  

3.5.3 FTP på Bromma Flygplats 

Mängden FTD simuleringsprogrammet HYSYS fick fram är baserad på massflödet av syngasen 

vid inloppet till FTP, men modellen är baserad på framställning av syngasen genom vanlig 

förgasning och inte plasmaförgasning. Därmed kan inte mängden skogsflis som behövs för att 

producera så mycket FTD hämtas från modellen, eftersom denna rapport syftar till att undersöka 

plasmaförgasning. För att få reda på mängden grot som behövs vid plasmaförgasning i syfte att 

erhålla 52 300 m3 FTD per år som motsvarar Bromma Flygplats bränslebehov, måste syngasens 

massflöde in i FTP minska från 22,6 kg/s till 8,12 kg/s. Denna minskning innebär nya mätvärden 

för det fall som denna rapport syftar till. De nya beräknade värden i Tabell 11 har anpassats till en 

produktion av 52 300 m3 FTD per år.  

Tabell 11 - Beräknade värden för FTP för Bromma Flygplats 

Bromma Parameter 

Tryck 22.9 bar 

Temperatur  220oC 

Masslöde syngas 8,12 kg/s 

Molflöde syngas 0,67 kmol/s 

Katalysatorvikt 304 kg 

Reaktorvätskevolym 1,57 m3 

Reaktorvolym 5,22 m3 

Producerad FTD 52 300 m3 

 

Utöver produktionen av FTD kommer även att nafta och paraffin att framställas. Dessa får ses 

som nödvändiga restprodukter och går att sälja. Nafta, som har raka och korta kolkedjor, lämpar 

sig bra för ångkrackning i syfte att skapa enkelomättade kolväten, det vill säga alkener.  Dessa kan 

sedan användas för att tillverka bland annat plaster (Ekbom et al, 2005) (Fonseca et al, 2011). 

Den andra produkten som skapas är paraffin, som kan användas till vaxprodukter eller 

hydrokrackas till dieselbränsle (Schulz H, 1999).  
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Den totala elförbrukningen för FTP i anslutning till Bromma Flygplats kan beräknas utifrån en 

demoanläggning gjord av Amerikanska regeringen. Deras anläggningsförbrukning uppgår till 1,9 

MW och produktionen av FTD uppgår till 2 800 000 m3/år (Van Bibber L, 2007). Med Bromma 

Flygplats behov av 52 300 m3/år kan elförbrukningen av FTP på Bromma minskas från 1,9 MW 

till 35,5 kW där ett linjärt samband mellan produktion FTD och elförbrukning antagits.  

3.5.4 Grot på Bromma Flygplats 

Enligt Tabell 11 uppgår molflödet för syngasen in i FTP 0,67 kmol/s för att uppnå 52 300 m3 

FTD per år. Värdet av molflödet kan användas för att ta reda på vilket massflöde av groten som 

krävs genom att gå baklänges i energiflödet, se Figur 16. Genom atomvikt samt molkoncentration 

kan massflödet innan rening och kvotering samt PFP beräknas. Massflödet uppgår då till 10,2 

kg/s respektive 8,77 kg/s. Det finns förluster i kärlet, och omvandlingsfaktorn hos PFP från 

massa till gas är cirka 78 %. Det ger ett totalt massflöde på 10.7 kg/s in i PFP (Tang et al, 2013). 

Massflödet in i PFP består till större delen av grot men även en del vatten som fungerar som 

oxidationsmedel. Vattenmängden är cirka 30 % av mängden grot (Hlina, 2014). Detta innebär att 

grotens massflöde blir 7.49 kg/s och tillförd mängd vatten blir 3.21 kg/s.  

 

Figur 16 - Energiflödet för anläggningen med mol flöden och massflöde för groten 

 

Det totala årsbehovet av mängd grot uppgår till 229 700 ton, baserat på 355 dygns verksamhet 

per år. För att transportera flisen till anläggningen krävs ett antal lastbilar per år. En lastbil får i 

Sverige ha max tre 20- ISO-containrar på släp, vilket motsvarar 97,7 m3 eller 29,32 ton grot 

(Transportstyrelsen, 2015). För att tillgodose behovet av 229 700 ton flis per år måste det alltså 

komma 7834 lastbilar per år, de flesta måste dessutom åka långa sträckor. Om transporter sker 12 

timmar per dag, 355 dagar per år motsvarar detta 1,84 lastbilar per timme eller en lastbil var 33:e 

minut.   
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3.5.5 Anläggningens verkningsgrad 

Verkningsgraden   för plasmaförgasningen ges av  

 
syngas syngas

grot grot plasma

m LHV

m LHV P
 


  (1.19) 

där m  är massflödet för syngasen och groten, LHV är det låga värmevärdet för syngasen 

respektive groten, och plasmaP  är effekten plasmafacklorna kräver (Zhang et al, 2013). 

Verkningsgraden för PFP beror således på vilken komposition av syngas som erhålls efter 

förgasningen. Med den valda kompositionen för syngasen i Tabell 4, värdena av massflöden av 

syngas och grot tagna från Figur 16, en effekt på 15 MW från plasmafacklorna och att grotens 

LHV är 3240 MJ/m3 kan verkningsgraden från (1.19) bestämmas till 0,38. Den totala 

verkningsgraden för hela anläggningen kan bestämmas genom att multiplicera verkningsgraden av 

PFP med verkningsgraden av FTP. Den totala verkningsgraden blir då 0,34. I och med att FTP 

utformas med mikrokanaler kan omvandlingsfaktorn höjas till approximativt 0,95 vilket innebär 

en total verkningsgrad på 0,36.  
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4 Resultat 

Att använda sig av Solena Fuels metod av plasmaförgasning är det bästa alternativet för fallet 

Bromma Flygplats, då metoden lämpar sig väl till den valda råvaran. Fischer-Tropschprocessen 

utformas med hjälp av mikrokanaler, som kan höja verkningsgrader på att reaktionerna 

intensifieras. Resultat av parametrar för den kombinerade plasmaförgasnings- och Fischer-

Tropschanläggningen i anslutning till Bromma Flygplats presenteras i Tabell 12. 

 

Tabell 12 - Resultat av parametrar för anläggningen 

Resultat för parametrar Värde 

Massflöde grot 7,49 kg/s 

FTD producerad 52 300 m3 

Verkningsgrad PFP 0,38 

Verkningsgrad FTP 0,95 

Total verkningsgrad 0,36 

Storlek på anläggning 10 300 m2 

 

Den totala nettoenergiförbrukningen av anläggningen är 149 146 MWh för 52 300 m3 producerat 

bränsle. Fördelningen av energikrävande enheter kan avläsas i Tabell 13.  

Tabell 13 - Förbrukning av energikrävande enheter 

Energikrävande enheter MWh/år 

Plasmaförgasning 127 800 

Gasrening 42 600 

FTP 302 

Energiförsörjande enheter MWh/år 

Rankine-cykel 21 556 

Nettoenergibehov   MWh/år 

Hela anläggningen 149 146  

 

 

Den potentiella södra platsen för anläggningen, se Figur 15, är bäst lämpad för syftet. Trots detta 

är det inte möjligt att säga om det skulle vara praktiskt genomförbart att bygga anläggningen, då 
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många aspekter måste tas i åtanke vid byggnationer på flygplatser. Hur platsen används i 

dagsläget visas nedan i Figur 17. Leveranser för grot krävs med maxlastat lastbil anländer till 

anläggningen var 33:e minut, 12 timmar per dag för alla dagar anläggningen är i bruk. 

 

Figur 17-Användning av potentiell lokalisering i nuläget (Google maps, bild tagen juli 2014, 
hämtad 2015-05-14) 
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5 Diskussion och känslighetsanalys 

I praktiken skulle valet av råmaterial innebära problem för produktionen av jetbränslet. Då 

prisfluktuationer för groten är stora och priset för groten ofta är lågt, är det ibland inte lönsamt 

för markägarna att sälja groten då arbetet för uppsamling, torkning, flisning och transport är för 

mycket möda för pengarna. Därför skulle det vid vissa perioder kunna råda brist på råmaterial, 

och andra alternativa val måste då finnas tillgängligt. 

Ur hållbarhetsperspektiv kan det diskuteras om det skulle vara mer hållbart att placera 

anläggningen närmare källan till råmaterialet, det vill säga skogstäta områden. Detta på grund av 

att energidensiteten är så pass låg i groten att cirka 4 gånger mer transporter krävs än vid 

transport av bränslet. Sträckorna av transporten av groten skulle alltså bli lägre, men transporter 

av brandfarliga ämnen öka. Det kan argumenteras för och mot detta, men i och med den höga 

trafiktätheten under stora delar av dygnet in och ut från Stockholm, skulle det vara fördelaktigt 

att undvika hög kvantitet av transporter invid Bromma Flygplats.  

Att densiteten för FTD är lägre än Jet A-1 är positivt ur synvinkeln att större vikt på flygplanet 

innebär högre bränsleförbrukning. Med ett medelstort flygplan som flygs av Malmö Aviation från 

flygplatsen kan ca 600 kg sparas in per full tank, beräknad på att en tank rymmer 12 000 liter 

(Malmö aviation, 2015).  Men i och med att energiinnehållet är beräknat per vikt, innebär detta 

även att en tankning med FTD inte innehåller lika mycket energi som en tankning motsvarande 

volym Jet A-1. För att få samma energiinnehåll vid en tankning för en 12 m3-behållare skulle 

motsvarade volym med FTD innebära ca 12,55 m3. Detta skulle kunna innebära att vissa resrutter 

påverkades och måste uppgraderas med större flygplan om sträckan i dagsläget ligger precis på 

gränsen för bränslebehov mot sträcka. Energiinnehållet i FTD jämfört med Jet A-1 är något 

större, 44 mot 43,15 MJ/kg men Jet A-1 har ändå en högre energidensitet. Då bränslet tillverkat i 

anläggningen både har ett lägre svavelinnehåll (0,001 mot 0,3 %) och ett lägre värde av aromater 

(5 mot 26,5 %) bidrar detta till en renare förbränning vilket gynnar både motorerna och luften. 

För att kunna argumentera för hållbarheten i projekten borde det ses som ett krav att även 

lastbilarna som fraktar flisen drivs på biobränslen. Då även lastbilar kan drivas på FTD, skulle det 

kunna argumenteras för att produktionen av FTD på anläggningen ska räcka till att tanka de 

avgående lastbilarna med biobränslet (Trafikverket, 2014). Vid beräkning baserat på att tunga 

lastbilar förbrukar 0,43 l/km samt att en transportsträcka för varje lastbil uppgår till 250 km krävs 

en ytterligare volym om ca 830 m3 producerat FTD förutsatt att energiinnehållet är detsamma 

som dagens drivmedel (Hammarström, Yahya, 2000). Att producera ytterligare 830 m3 bränsle 

motsvarar en produktionsökning av 1,6 % vilket endast är en marginell ökning. På detta sätt 

skulle koldioxidavtrycket kunna minskas markant för transporterna av flis. 

Vid beräkning av volymen på Fischer-Tropschreaktorn är temperaturen en avgörande faktor. 

Temperaturens påverkan på reaktorvolymen ges av Figur 18. Mellan 495 K och 513 K påverkar 

temperaturen reaktorvolymen relativt lite i jämförelse med lägre temperaturer där reaktorvolymen 

ökar drastisk med sjunkande temperatur. Valet av temperatur i FTP bör därför vara mellan 495-

513 K (218-240oC) för att undvika drastiska förändringar av reaktorvolymen. Då reaktorvolymen 

för FTP för fallet Bromma Flygplats är bestämd till 5 m3 bör temperaturen vara inom detta 

temperaturintervall för att säkerställa att volymen av reaktortanken är tillräcklig. Vid en jämförelse 

med en reaktorvolym för en annan demoanläggning är 5 m3 litet. Reaktorvolymen uppgår till 400 
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m3 i den andra demoanläggningen, det ska dock tilläggas att temperaturen i det fallet var lägre än 

475 K (Ekbom et al, 2013).  

 

Figur 18 - Reaktorvolymen som funktion av Temperaturen i FTP 

 

Molflödet syngas in i FTP som behövs för att producera 52 300 m3 FTD är baserat på ett linjärt 

samband mellan molflöde och producerad FTD. Simuleringsprogrammet i rapporten av Ekbom 

fick fram 145 490 m3 FTD, detta dividerades med 52 300 m3 och kvoten användes för att se hur 

mycket mindre molflöde av syngasen som behövdes till Bromma Flygplats. Syngasens 

komposition finns i Tabell 5 och summan av dessa uppgår bara till 93 %. Det finns alltså 7 % av 

andra ämnen i gasen som försummats. Molflödet är dock beräknat på en 100 % gas vilket ger en 

skillnad i massflöden. Massflödet för den 93 % gasen är 20,30 kg/s medan den 100 % gasen har 

ett massflöde på 22,6 kg/s. Även molflödet förändras då från 1872 mol/s till 2084 mol/s. Detta 

ger att massflödet på groten ökar från 7,49 kg/s till 8,33 kg/s. Detta förutsätter dock att de 

resterande 7 % i syngasen innan FTP utgör ämnen som kan bilda FTD. Förändringen ger en total 

skillnad av massa grot på cirka 25 000 ton/år vilket ökar transporten från det presenterade 

resultatet med 823 lastbilar/år. Även massflödet för vatten som oxidationsmedel ökar från 3,21 

kg/s till 3,57 kg/s. Att hitta ett alternativmaterial för katalysatorn istället för kobolt skulle vara 

fördelaktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Trots att kobolt fungerar effektivt som en katalysator för 

FT-processen är den inte lika bra ur ett hållbart perspektiv. Det råder stora diskussioner om 

brytningen av kobolt, som i största utsträckning sker i Kongo. Förutom att säkerheten för 

arbetarna är dålig och barnarbete är utspritt, så innebär det vanliga småskaliga brytningen av 

kobolt att sediment innehållande kvicksilver luckras upp och sprids med grundvattnet. (Telmer & 

Veiga, 2009) (Amnesty, 2013)  
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Plasmafacklornas krav på tillförd effekt för att kunna producera mängden syngas från biomassa 

är baserad på ett arbete, se 3.4, där massflödet för biomassan och syngasen var 5,45 kg/s 

respektive 8,36 kg/s. Massflödet på råmaterialet är 2,04 kg/s mer i detta arbete och syngasens 

massflöde är 0,56 kg/s mindre. Därmed kommer det att krävas mer effekt än 15 MW som det 

presenterats. Effektbehovet kan dock minskas med hjälp av att använda Solenas teknik med en 

kolkatalysatorbädd som fördelar värmen jämnt i kärlet och bidrar till att mindre värme går till 

spillo. Med den argumentationen motiveras att plasmafacklornas krävda effekt är tillräcklig för 

den tänkta anläggningen. Även effekten krävd av FTP är baserad på ett arbete där ett linjärt 

samband mellan producerad FTD och effekt har använts. Effekten är väldigt liten i jämförelse 

med andra enheter, där FTP förbrukar 2 promille av det PFP förbrukar och en granskning av 

rimligheten anses inte påverka slutresultatet av total elförbrukning nämnvärt. 

Den totala verkningsgraden för anläggningen är beräknad utifrån förutsättningen att rening och 

kvotering av syngasen inte innebär några förluster. Då reningen separerar syngasen från icke 

önskade partiklar kommer massflödet av gasen vara aningen mindre efter reningen än innan. 

Därmed behövs lite mer syngas än vad det egentligen har beräknats vilket också innebär en liten 

större mängd grot. Skillnaderna är minimala vilket kan tydas ur Tabell 4 där kompositionen av 

syngasen efter PFP innehåller väldigt få oönskade ämnen.  

Anläggningens storlek är baserad på värden från BLGMF II där reningsprocessen är större på 

grund av att vanlig förgasning används istället för plasmaförgasning. Därmed kan framförallt 

reningsenheterna minskas eller uteslutas och det innebär att den totala markarean för 

anläggningen blir 10 300 m2 till skillnad från 25 500 m2 som presenteras i BLGMF II (Ekbom et 

al, 2005). Anläggningens storlek är därmed inte helt exakt.  

Flertalet använda källor till denna rapport är baserade på andra experimentella arbeten. 

Tillförlitligheten till dessa är inte 100 % då det finns flera felande faktorer som påverkar 

experiment, till exempel mänskliga faktorn som kan ge varierande mätvärden.  
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6 Slutsatser och framtida arbete 

Att bygga och använda en kombinerad plasmaförgasning- och Fischer-Tropschanläggning i 

anslutning till Bromma flygplats bedöms som rimligt ur ett tekniskt och miljömässigt perspektiv. 

Anläggningens viktigaste funktion är hållbarhetsbidraget till samhället där det syntetisk 

framställda bränslet kan ersätta fossila bränslen. Grot som val av råmaterial till anläggningen har 

baserats på ett bra energiinnehåll, en miljövänlig upptagning samt en stor tillgång av materialet. 

Att framställa jetbränsle av grot genom plasmaförgasning har konstaterats som en hållbar lösning 

för flygindustrin och skulle kunna vara en lämplig väg att gå för att uppnå miljömålen uppsatta av 

IATA om att minska halvera koldioxidutsläppen från flygtrafiken till år 2050. En vidare studie 

om placeringen anläggningen är dock nödvändig för att utvärdera hur mycket tillhörande 

transporter bidrar till koldioxidutsläpp. Mängden grot för att tillverka önskad volym FTD är 

uppnåelig och försörjningen av alla flygavgångar med detta bränsle är möjligt. Nackdelen med 

anläggningen är den höga elförsörjningen, men fördelen är att utsläppet av avgaser är noll, 

dessutom lämnar FTD ett mindre miljöavtryck än idag använt flygfotogen. Grön el är ett måste 

för att hela anläggningen ska bli miljövänlig. Viktiga parametrar för anläggningen är massflödet av 

groten, syngasens komposition före och efter rening samt omvandlingsfaktorerna av grot till 

syngas och syngas till FTD i PFP respektive FTP. Med hjälp av en kolkatalysatorbädd i 

plasmaförgasningskärlet och mikrokanaler i Fischer-Tropschreaktorn kan omvandlingsfaktorerna 

förbättras och därmed även öka anläggningens produktivitet. En kombinerad plasmaförgasning- 

och Fischer-Tropschanläggning kan omvandla trä och vatten till flygbränsle, det står i linje med 

dagens utveckling där fossila bränslen används i allt större grad och behovet av ett ersättande 

bränsle är vitalt.  

I ett framtida arbete hade en egen simuleringsmodell för FTP kunnat ha genomförts. 

Mjukvaruutvecklaren Aspen har tagit fram en mjukvara kallad HYSYS som är program för att 

modellera gas och oljeflöden. Programmet kan även användas för att utföra beräkningar inom 

gasrening och raffinering. Genom att använda det programmet kan kända parametrar bidra till att 

få fram termiska enheter för en process. Hade programmet använts till detta arbete hade det 

blivit mer självständigt och inte beroende av en annan simuleringsmodell. I ett vidare arbete 

föreslås det även att jämföra tillgången av grot i mellersta Sverige och finna en plats där en 

anläggning skulle kunna placeras. Därefter skulle de två scenariorna kunna jämföras via 

simuleringar och beräkningar av olika lastfall och tillhörande koldioxidutsläpp från lastbilar. 
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