
Division Bioekonomi och hälsa
Avdelning Jordbruk och livsmedel

Utveckling av ett 
halmbaserat 
bioraffinaderi i Sverige 
Syftet med ett integrerat logistik-
centrum för biomassa (på engelska 
Integrated Biomass Logistic Centres, 
IBLC) är att skapa förutsättningar för 
att fler aktörer i värdekedjan kan ta del 
av outnyttjade resurser i form av 
kapacitet i anläggningar, råvaror, 
produktion, personal etc. Detta för att 
främja produktutveckling och 
marknadstillväxt kopplat till branschen.

För att möta den stora efterfrågan på biomassa vid 

omställningen till en bioekonomi samt öka andelen 

som producerats av svenska råvaror behövs en ökad 

användning av jordbrukets restströmmar. Halm är en 

av de restströmmar  med störst potential att bidra

till denna omställning. EU-projektet AGROinLOG har 

studerat olika möjligheter för företag inom 

jordbrukssektorn att tillämpa IBLC-konceptet. I den 

svenska delen har RISE samarbetat med 

Lantmännen gällande utvinning av etanol och bioolja 

ur halm från höstvete. Projektet har undersökt 

möjligheten att öka halmens värde genom 

förbättringar i tillförselsystemet och genom att 

producera bioolja från den ligninrest som blir kvar 

vid etanolproduktion. En av projektets tre verkliga 

fallstudier är Lantmännen Agroetanol i Norrköping 

som redan idag producerar första generationens 

bioetanol från spannmål. Fallstudien visar hur halm 

går att använda för att producera andra 

generationens bioetanol och bioolja. Fallstudien är 

utformad för att årligen använda 80 000 ton halm.
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Så här går det till
Första steget i kedjan är skörd av spannmål på fältet. 

Idag används spannmålen till livsmedel, foder och 

bioetanol medan halmen används till foder, strö eller 

lämnas kvar på fältet för att bibehålla mullhalten. 

Det finns fortfarande en outnyttjad mängd halm kvar 

som kan användas för att producera bioetanol och 

bioolja. Halmen lagras för att sedan levereras till 

etanolanläggningen under hela året.

Det första steget i processen på anläggningen är 

förbehandling. Då delas halmen upp i cellulosa, 

hemicellulosa och lignin. Bioetanolen produceras 

från halmens cellulosa och hemicellulosa medan 

biooljan produceras från halmens lignin. Därmed 

används de flesta komponenterna i halmen vilket 

förbättrar lönsamheten för andra generationens 

bioetanol (se bilden).

Ligninet omvandlas till bioolja genom en HTL-

process, hydrotermisk förvätskning,  de producerade 

oljorna separeras spontant från vattnet som används 

som reaktionsmedium och katalysator. I HTL-

processen produceras förutom bioolja även biokol , 

vilka separeras genom tryckfiltrering. För att kunna 

använda bioolja exempelvis som transportbränslen 

behöver den uppgraderas ytterligare.  

Lärdomar
• Det finns tillräcklig mängd halm och skörde-

kapacitet för att förse det svenska demon-

strationsfallet i Norrköping med 80 000 ton 

höstvetehalm. Med omgivande regioner in-

räknat kan så mycket som 230 000 ton vara 

tillgängligt med hänsyn till eventuella negativa 

effekter av halmskörd på markens bördighet och 

den halm som behövs i djurproduktion.

• Lantmännen har goda förutsättningar att 

tillämpa IBCL-konceptet för att utvidga sin 

nuvarande affärsmodell med produktion av 

andra generationens etanol. De har 

väletablerade kontakter med jordbrukare och 

leverantörer, en försäljningsorganisation för 

halm, etanol och så vidare.

• Lantmännen kan producera etanol från halm och 

har framgångsrikt lärt sig att producera bioolja 

med högt utbyte från ligninfraktionen som 

kvarstår efter etanolproduktion. Avloppsvattnet 

från biooljeproduktionen kan användas för 

biogasproduktion. Således bygger 

affärsmodellens lönsamhet på tre produkter 

(etanol, bioolja och biogas), vilket sprider 

riskerna. 

• Det finns ett brett utbud av möjliga marknader 

och applikationer för biooljan. För de flesta 

applikationer måste dock biooljan uppgraderas, 

vilket avsevärt ökar investeringskostnaderna. 

Ingen marknad för den biokol som producerats i 

projektet har identifierats, främst på grund av 

det höga askinnehållet. 

OM PROJEKTET

EU-projektet AGROinLOG är ett 
3,5-årigt projekt som har handlat 
om att utnyttja lediga resurser, 
restströmmar och säsongs-
variationer för att utveckla nya 
affärer och produkter hos företag 
inom jordbrukssektorn.

I den svenska delen av projektet 
har RISE avdelning Jordbruk och 
livsmedel och RISE Processum 
tillsammans med Lantmännen 
fokuserat på etanoltillverkning 
från halm, optimerad logistik och 
att, förutom etanol, även 
producera bioolja från  
ligninresten.

Du hittar information om hela 
projektet samt slutrapporten på 
www.ri.se/agroinlog
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