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Sammanfattning
Grunden till detta projekt ligger i att samtliga projektmedlemmar har ett stort intresse för
miljön och är enade om att allt arbete mot en grönare miljö är nödvändigt för att bevara
samma höga livsstandard på jorden som tidigare generationer.
Det är svårt att lösa ett problem som du inte vet existerar, av den anledningen togs beslutet att
informera om de rådande miljöhot vi står inför idag och samtidigt få dessa människor att inse
att jordens kretslopp sätts ur spel med de påfrestningar som framstegen i teknologi medför.
Sanningen är att växtlivet på jorden är väsentlig för människors överlevnad och så fort vi tar
död på den så tar vi död på oss själva. Denna framtid är väldigt långt borta men det gör inte
ämnet något mindre relevant då forskning inom området visar på att det är vart vi är påväg
om vi fortsätter som vi gör idag.
Det finns tyvärr inget rätt svar för hur detta ska lösas men det finns metoder som kan
användas för att stanna upp de koldioxidutsläpp som sätter en enorm press på jorden
ekosystem.
Denna rapport kommer titta närmare på en av dessa metoder och dyka in på djupet av hur
processen går till, kemin bakom metoden samt inverkan på miljön om detta börjar
implementeras i större skala.
Metoden beskrivs med ett ord, pyrolys. Pyrolys kan uppfattas som en enkel självbeskrivande
metod men det finns mycket att säga om ämnet och en grundlig rapport kring pyrolys är
behövlig för att gå till botten med alla frågor som ordet pyrolys skapar samt miljöaspekten
kring metoden.
Via projektet har tester på pyrolysprocessen genomförts med syfte till att ta fram vad som
kallas för biokol. Till följd av dessa testresultat togs förslag på en maskin fram för att kunna
uppnå en så effektiv, miljövänlig och smidig tillverkning av biokol som möjligt för
användaren.
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Abstract
This project came to be due to the fact that each members in the group have a big interest in
environmental advancements and all work towards a healthier environment is necessary to
preserve the same high standard of living on earth as previous generations.
It's hard to solve a problem that you do not know exists, so the decision was made to inform
people about the current environmental threats we face today and at the same time make these
people realize that the earth's cycle is negatively modified due to many of the technology
advancements made today.
The truth is that the vegetation on earth is essential to human survival and as soon as it dies,
we die with it. This future is very far away, but the subject is still very relevant due to the fact
that research shows that this is where we are headed if we continue along the path we do
today.
There is unfortunately no correct answer to how this should be solved, but there are methods
that can be used to stop the carbon dioxide emissions that put an enormous pressure on the
Earth's ecosystem.
This report will take an in depth look at how one of these methods function, the chemistry
behind it and the impact on the environment if this is to be implemented on a larger scale.
The method is described with one word as pyrolysis. The word pyrolysis can be perceived as
a simple self-descriptive method, but there is much to say about the subject and a thorough
report on the subject is necessary to answer all the questions that the word pyrolysis may
cause and also the environmental aspect of the method.
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Förord
Projektet genomförs som en del utav Utvecklingsingenjörsprogrammet på Halmstad
Högskola, i samband med kursen Examensarbete inom produktutveckling och
innovationsledning med vetenskaplig metod. Syftet är att ta fram ett koncept eller med
tillhörande övertygande rapport som slutligen uppvisas på Halmstad Högskolas mässa
Utexpo i slutet av Maj 2018. Ett stort tack till Hans-Erik Eldemark för god handledning
genom projektet, samt till uppdragsgivaren Mikael Jidenholm.
Samtliga medlemmar i detta projekt håller ett stort intresse för en hållbar utveckling inom
samtliga aspekter, därför ses detta projekt som väldigt viktigt i frågan om skadliga
koldioxidutsläpp.

Halmstad 20/5 - 2018
Mattias Boström
Sanna Ferdinandsson
Elias Olsson
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Miljöproblematiken runt om i världen är ett problem som ständigt diskuteras. Inrikes innebär
det en fråga som resulterar i att kommuner i Sverige ständigt strävar efter att uppnå olika
sorters miljömål, ofta med ett minskat koldioxidutsläpp i fokus. Koldioxidutsläppet är en av
orsaken till att ozonlagret tunnas ut som sedan leder till att den så kallade växthuseffekten
1

ökar, och som i sin tur får medeltemperaturen att stiga på jorden. Detta har en stor effekt på
vår planet, inte minst på odling och växtliv. Jordens befolkning är kraftigt beroende av bördig
jord för att kunna odla mat för att mätta befolkningen. Alla delar i världen har inte denna
önskvärda bördiga jord och är därför i extra stort behov av ytterligare jordförbättrare, till
exempel med hjälp utav biokol. Det finns enorma mängder organiskt material runt om i
samhället som inte används alls eller som används på ett mindre effektivt sätt än vad som
anses vara möjligt. Problemformuleringen är given av Mikael Jidenholm som arbetar som
lantbrukare på Ugglarps Grönt AB. Mikael vill kunna driva sin gård på ett miljövänligt sätt
och utnyttja de resurser som finns att tillgå för att reducera koldioxidutsläpp och för att inte
slösa på energikällor. Målet skall försöka uppnås genom att tillverka biokol av det organiska
avfallet som samlas in i kommuner eller på gårdar runt om i Sverige. Vid framställningen av
biokol skall bl.a. metangasen som bildas tas till vara på och nyttjas som energi på bästa sätt.
Därefter skall biokolet blandas med organiskt avfall såsom exempelvis matrester som
innehåller näring för att slutligen kunna klassa slutprodukten för vad som skulle kunna
benämnas som en miljövänlig jordförbättrare till odlingar.

1

Samuelsson, M. (2017). Världen är långt ifrån att nå klimatmålen. H
 ämtad 2018-01-23 från Tempus.
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1.2 Behov
“Människor beter sig som barn med en godispåse i handen. Man äter upp godiset
alldeles för snabbt och verkligheten kickar in så fort man når botten i påsen”

Dagens konstanta energibehov och ökade teknologiska framsteg i kombination med konstant
ökad världsbefolkning ligger till grund för den enorma pressen vi människor lägger på
klimatet. Trots faktumet att vetenskapen om hur klimatet påverkas av våra handlingar verkar
det inte vara tillräckligt för att övertyga alla individer om att aktivt vilja vända processen.
Majoriteten av jordens befolkning överkonsumerar mer än nödvändigt och är beroende av
färdmedel vars energikälla tar stryk på miljön
varje gång den används.
2

En studie från 2016 visar på att människor det

året konsumerade resurser som kräver 1,6
jordklot för att tillverka, det är estimerat att ett
års resurser spenderades på 7 månader vilket
innebär att resterande 5 månader levdes på
lånade resurser. Detta borde vara tillräckligt
för att få människor att agera annorlunda men
situationen är tyvärr värre än så. Dessa
enorma energibehov resulterar i att enorma
mängder fossila bränslen och biomaterial
eldas. Detta frigör bundet koldioxid från
materialet som lägger sig i atmosfären och förhindrar mycket av solens värme från att lämna

Världsnaturfonden WWF. (2016-08-26). Rekordtidig Overshoot Day - Jordens resurser tar slut 8 augusti.
Hämtad 2018-01-15 från:
http://www.wwf.se/press/aktuellt/1658512-rekordtidig-overshoot-day-jordens-resurser-tar-slut-8-augusti
2
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jorden. Detta fenomen kallas för växthuseffekten och är bevisat bidrar till en ökad
medeltemperatur på jorden.
Människans existens har ofta beskrivits som en omöjlighet i ett omöjligt universum. Det man
menar med detta är att allting man ser idag som inte är ett direkt resultat av människans
handlingar jobbar i perfekt symbios med varandra för att göra livet på jorden möjligt. Detta
gäller både kroppens extremt komplexa uppbyggnad till det eviga kretsloppet som konstant
håller alla organismer på jorden vid liv. Då stora framsteg görs inom biotekniken för att både
upprätthålla och förlänga liv så kan tyvärr inte detsamma sägas för jordens natur och
kretslopp.
Detta kretslopp som hållit mänskligheten vid liv i vad man tror är omkring 2 miljoner år har
vi nu märkt börjar sättas ur spel med den enorma klimatuppvärmningen som kommer från
koldioxidutsläppen.
Många av effekterna från uppvärmningen är kända och kan i viss mån undvikas men det går
inte att dölja faktumet av att uppvärmning på en global nivå får förödande effekter som kan
försvåra människors förmåga att överleva enormt.
För att säkerställa människans
överlevnad så finns det två
alternativ att överväga,
antingen att sluta äventyra
jordens klimat vilket kan
göras genom förändring och
teknologiska framsteg eller att
bosätta sig på en annan planet.
När det kommer till
förflyttning så är i dagsläget
planeten mars det enda
tänkbara alternativet när det
kommer till dagens
rymdfarkoster var på det gäller hastighet
3

och bränsleförbrukning. Forskare på rymdstationen NASA tror att människor kan
National Geographic. (2010-03-08). Så blir Mars en ny jord. Hämtad 2018-01-21 från:
http://natgeo.se/rymden/planeter/sa-blir-mars-en-ny-jord.
3
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“terraforma” Mars till en beboelig planet men det skulle ta flera årtusenden för en sån enorm
skog att utvecklas som uppfyller behovet av en behaglig syrenivå för människor.
Detta innebär att människor som allra minst måste stanna på jorden i flera tusen år och då inte
har något annat val än att jobba långsiktigt med att bevara jorden.
Som tidigare nämnt så är människor fast på jorden i minst ett par tusen år framöver och under
den tiden är det avgörande att vi har ett fungerande jordklot och ekosystem. Men tyvärr så ser
4

inte framtiden ljus ut. Beräkningar har gjorts som visar på att jordens resurser kommer att
vara slut om mindre än 50 år om inte förändringar görs. På de senaste 30 åren har hela 35%
av jordens naturliga välstånd försvunnit och vi använder 0,4 hektar land och vatten mer per
person än vad det finns resurser för.
5

Den globala uppvärmningen påverkar inte bara människor utan sätter även en enorm press

på natur och växtlivet. Några arter som blir direkt påverkade av klimatförändringen på jorden
är jättepandor, isbjörnar, Orangutanger, elefanter, blåvalar, jättesköldpaddor samt mycket av
jordens vattenliv. Många av dessa arter är redan utrotningshotade i dagsläget vilket gör den
globala uppvärmningen ännu mer
oroande.
Redan vid 1 grads uppvärmning
finns det studier som visar på att
sjukdomar sprider sig snabbare,
skördar blir sämre, avgörande
beståndsdelar i fiskar försämras i
tropiskt klimat, ökade
naturkatastrofer inträffar samt
massförflyttning av havsliv
uppkommer vilket försvårar
fiskemöjligheter i många delar av
världen. Vidare kan man se att Arktis isar smälter vilket bidrar till ökade havsnivåer. Detta
kan leda till en höjd havsnivå på en meter inom de närmsta hundra åren. Det kan leda till att
hela öar dränks och denna typ av havsnivå skulle ha förödande effekter på människor i alla
Dagen. (2010-07-10). Hämtad 2018-01-21 från
tp://www.dagen.se/jordens-resurser-slut-om-mindre-an-50-ar-1.259215
5
Världsnaturfonden WWF. (2018-02-13). Konsekvenser. Hämtad 2018-01-22 från
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/konsekvenser/1124276-konsekvenser-klimat
4
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delar av världen. På lång sikt kan havsnivån höjas med så mycket som 50 meter vilket talar
för sig själv om svårigheterna människor får att hålla sin art vid liv.

Människor beter sig som barn med en godispåse i handen. Man äter upp godiset alldeles för
snabbt och verkligheten kickar in så fort man når botten i påsen. Vi människor måste börja
inse att den botten finns där och att den närmar sig fortare än vad man tror. Annars kommer
vi inse att livet blir mycket svårare så fort godsakerna är slut och då är det försent. Vi måste
se till att fylla på påsen innan botten är synlig. Men tyvärr så är det försent, botten är redan
synlig. Påsen är nästan helt tom och skrapas nu ren på de sista naturresurser jorden har att
erbjuda.
Nu är det allas ansvar att tillsammans jobba för att den till synes tomma påsen inte knycklas
ihop och slängs i soporna så att den aldrig kan används igen.

1.3 Syfte
Syftet med projektet är att kommuner runt om i Sverige, skall komma till insikt om att ett
aktivt användande av pyrolys i kontrast till förbränning av spillmaterial är förebyggande mot
miljöfarliga samt eventuellt onödiga koldioxidutsläpp. Samt att lantbrukare och andra
intressenter enkelt skall kunna producera eget biokol av deras naturresurser.

1.4 Mål
Ett koncept till en pyrolysmaskin som producerar biokol skall tas fram tillsammans med en
stödjande rapport för biokolets positiva inverkan på den rådande koldioxidproblematiken.
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1.5 Kravspecifikation
Nedanför följer en del krav, både interna och externa krav, som gruppen under arbetsgång
strävat efter att uppnå. Kraven kommer från uppdragsgivaren och kommunen.

1.5.1 Externa krav
De externa kraven som finns på projektet är ställda av uppdragsgivaren Mikael Jidenholm.
Kravet är att en undersökning skall tas fram, med tillräckligt övertygande bevis för att
pyrolysprocessen bör införas i kommuner runt om i Sverige.

1.5.2 Interna krav
● Utöver de nöjaktiga bevisen för pyrolysprocessens positiva effekter, ställer även
projektgruppen kravet på att ett koncept skall tas fram. Konceptet i fråga skall vara
utformat så att en pyrolysprocess av spillmaterial kan ske, samt möjliggöra
upptagning och omvandling av värmeenergi. I minsta mån skall konceptet föreställa
en demomodell.
● För att ett koncept skall kunna tas fram behövs ett samarbete stadgas med företag för
lämplig prototypframtagning.
● Till Utexpo skall en CAD modell av konceptet tas fram.
● Slutgiltigt koncept skall innefatta en komplett lösning med hänsyn till energi- och
miljöaspekter, produktionshastighet, lufttäthet, användarvänlighet och
tillverkningskostnad.
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Nyckelord kring konceptet:
1. Energianvändning
2. Miljövänlighet
3. Produktionshastighet
4. Lufttäthet
5. Användarvänlighet
6. Tillverkningskostnad
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2. Metoder
2.1 Planering
För att enkelt få en överblick om vad som behövde genomföras de kommande månaderna
strukturerades en tidsplan upp. I tidsplanen ingick de delmoment som behövdes utföras i
projektet. Momenten bestod av uppgifter som att skissa på idéer, utföra benchmarking (se
kapitel 2.6) för att kunna identifiera vilket behov produkten skulle uppfylla på marknaden,
samt även diverse kalkyleringar för modellering i CAD (se kapitel 7.1.1 - 7.1.2).

För att ytterligare underlätta planeringen bokades rutinmässiga möten in. Även möten utöver
de rutinmässiga mötena vid tillfällen då projektgruppen ansåg att det var nödvändigt. För att
samtliga medlemmar i projektgruppen enkelt skulle ha åtkomst till inbokade möten,
dokumenterades datumen i en gemensam projektdagbok som kontinuerligt har uppdaterats
under projektets gång. Utöver fördelen med att samtliga medlemmar enkelt hade åtkomst till
framtida inbokade möten genom användning av projektdagboken, kom den även att visa sig
vara gynnsam på en rad olika sätt. Med hjälp av den kontinuerliga dokumentationen av de
viktigaste aktiviteter som utförts under mötena, har projektgruppen fått en tydligt överblick
om hur långt projektet har kommit, vilka aktiviteter som genomförts, varför det gjordes och
vad som är aktuellt samt vad som bör göras i framtiden.

2.2 Kreativ dialog & Sex tänkande hattar
För att på bästa sätt kunna angripa problemet och för att få så många olika synsätt som
6

7

möjligt användes metoden “Kreativ dialog” i samband med “Sex tänkande hattar” .
Kreativ dialog är en metod där samtliga projektmedlemmar enskilt tar fram och presenterar
ett lösningsförslag. Metoden var gynnsam då den snabbt genererade en rad olika förslag på
lösningar. Presentation av lösningsförslagen skedde genom enklare skisser och förklaring, för
att på så sätt inte spendera för mycket tid på avancerade modelleringar. Samtliga medlemmar
försökte sedan utveckla respektive lösningsförslag för att på så sätt optimera dem innan ett
Holmdahl, Lars. Lean product development, version 1,8, Göteborg, 2010
Sex tänkande hattar . (n.d.). Hämtad januari 20, 2018, från
http://www03.edu.fi/svenska/kanguru/tankande_hattar.pdf
6

7
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kritiskt tänkande kom in i bilden.

När förslagen slutligen var optimerade, var bland annat ett kritiskt tänkande lämpligt att
applicera. Utöver endast ett kritiskt/negativt perspektiv, utnyttjades även de andra 5 tänkande
hattarna som tillsammans med det negativa perspektivet ligger till grund för metoden “Sex
tänkande hattar”. Bland de övriga hattarna ingår även ett positivt, samt ett faktabaserat
perspektiv att se på lösningsförslaget med. Just dessa var ytterst lämpliga att applicera under
koncept framtagningen då produkten är avancerad på grund av att många processer sker i
samband med varandra.

2.3 Marknadsanalys
Under projektets gång har en rad olika metoder använts för att strukturera upp och förenkla
arbetet. Diskussioner kring varje delmoment har inletts samt vilka metoder som visar sig bäst
lämpade inom respektive moment. För att få mer kött på benen vid starten av projektet
gjordes en undersökning som riktades mot utvalda kommuner i Sverige. Förhoppningarna
med detta var att få en inblick i hur kommuner i Sverige ser på möjligheter att utveckla sin
verksamhet ur ett miljösyfte samt hur kommuner hanterar sitt organiska material i dagsläget.
Motivationen bakom valet att rikta in sig på kommuner ligger i antagandet att kommuner har
större övergripande insikt och vetenskap om miljöfrågor än en enskild individ. Då denna
information lägger grunden för projektet så var det viktigt att korrekt och relevant
information togs emot utan personliga åsikter och vinklingar.
Syftet med denna undersökning var att samla in data för att få en övergripande syn på hur
biomaterialet hanteras i Sverige. Detta ändamål var planerat att uppfyllas via fyra noggrant
uttänkta frågor som handlade om vilken typ av material som kommuner tar emot, vilken
materialmängd som tas emot, hur materialet hanteras idag samt hur diverse kommun ser på
en utveckling av deras avfallshantering där produktion av biokol tillämpas.

För att täcka så mycket yta som möjligt gjordes valet att dela in Sveriges yta mellan
projektmedlemmarna. Därefter var det enskild persons uppgift att välja ut kommuner ur sin
region för att få största möjliga variation. Genom samtliga av de utvalda kommunernas
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hemsidor hittades kontaktinformation som utnyttjades. De fyra frågorna skickades ut till
utvalda kommuner så att rätt information kunde tillhandahållas och för att få övergripande
information kring ämnet. Genom valet att skicka samma frågor till alla kommuner
förenklades möjligheterna att jämföra resultaten och ställa kommuner emot varandra för att se
på skillnader och likheter inom dessa.

2.4 Samarbetspartners
För att få en mer jordnära inblick i
området togs valet att samarbeta med en
svensk lantbrukare, Mikael Jidenholm,
som besitter ett stort miljöintresse samt
har kunskap om de positiva fördelar
biokol kan tillföra. Mikael har en stor
inblick i hur svenska bönder arbetar samt
vilken mängd och typ av organiskt
spillmaterial som finns tillgängligt,
vilket i sin tur är mycket intressant för projektet.

Utöver detta har en forskare vid namn Pius kontaktats, han är mycket insatt i de ingående
processerna om biokol och vet vad som bör finnas i åtanke vid utförandet. Dessa fakta
baseras mycket på forskning av Pius och är därför både relevant i tiden och för arbetet.

15

ActiCo

Elias Olsson
Mattias Boström
Sanna Ferdinandsson

2.5 Handledning
Den övergripande information som samlats in gällande Sverige som helhet och mer inriktad
information på individnivå skall behandlas och resoneras huruvida informationen kan nyttjas.
För att komma framåt och få hjälp på vägen genom projektet hålls ett stort samarbete med
projektets handledare Hans-Erik som har stor erfarenhet gällande projekt samt inblick i
metoder och tillvägagångssätt inom dessa. För att konstant hålla sig på banan har ett
samarbete inletts när handledaren möter projektgruppen en gång i veckan för att gå igenom
vad som gjorts, framtidsplaner samt övriga frågor och tankar inom gruppen. Sammarbetet
innebär en möjlighet att få inputs på idéer och tankar samt säkerställa att projektet ligger i fas
och håller deadlines.

2.6 Benchmarking
En benchmarking har utförts för att få en större inblick av vad tidigare projekt åstadkommit
samt vad som finns ute på marknaden idag. Eftersom mycket allmän information finns online
har populära sökmotorer används för att finna svaret på dessa frågor. Potentiella uppkomna
liknande projekt har därefter diskuterats inom gruppen för att klargöra huruvida resultatet av
sökningen överensstämmer med projektets mål eller ej.

2.7 Brainstorming
Möten har inte bara inletts med handledaren, även individuellt inom gruppen för att diskutera
och klargöra idéer och tankar kring ett framtida resultat för att skapa en gemensam
målsättning att sträva efter där varje projektmedlem överensstämmer. För att uppnå detta mål
har långa möten genomförts med brainstorming i fokus, där olika ideer ställts mot varandra
8

och övervägts. Till dessa möten har “pencil aided design” metoden använts där koncept och
ideer målats upp på en tavla för att ge en djupare visuell förståelse för de olika koncepten.

Pencil aided design. (n.d.). Hämtad 01-29-2018 från http://www.lpd.larsholmdahl.com/archive/2009-16.pdf

8
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Motivationen bakom valet till PAD-metoden var den ökade förmågan att identifiera fel och
felbedömningar i ett tidigt skede förenklas.

2.8 BAD - PAD - CAD
Efter många timmar i projektrummet har resultatet i form av två koncept tagits fram. Då
“pencil aided design” metoden inte kändes tillräcklig här togs beslutet att istället använda
“computer aided design” för att visuellt måla upp dessa koncept för fortsatt analys.
9

Motivationen bakom valet av “computer aided design” metoden ligger i att det gav
möjligheten att se dessa koncept från olika vinklar samt enkelt kunna ändra mått och storlekar
utifrån egna reflektioner. Programmet som användes till dessa ritningar var CatiaV5 och de
två framtagna koncepten delades ut bland två av gruppmedlemmarna som enskilt ritade upp
ett varsitt koncept. Efter detta analyserades koncepten vidare av samtliga gruppmedlemmar
och storlekar samt mått optimerades ytterligare.

Computer aided design. (n.d.) Hämtad 01-29-2018 från
https://www.creativemechanisms.com/blog/everything-you-need-to-know-about-computer-aided-design-cad
9
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2.9 Pughs matris, Parvis jämförelse & Värderingsmatris
Efter diverse konceptframtagningsmetoder som kreativ dialog, sex tänkande hattar,
brainstorming samt BAD, PAD och CAD hade slutligen två trovärdiga koncept tagits fram.
För att att då enklast kunna identifiera vilket koncept som var överlägset användes de
10

konceptutvärderingsmetoder som nämns i rubriken. “Pughs matris” som gick ut på att ställa
de båda koncepten mot varandra och jämföra vilket koncept som var överlägset baserat på de
11

framtagna kategorier som fanns. “Parvis jämförelse” som gick på att identifiera vilken
kategori som var mest betydande för produkten. När den parvisa jämförelsen hade utförts
kunde sedan värdet på kategorierna multipliceras med betyget som gavs i
12

“Värderingsmatrisen” . Produkten av multiplikationen blev sedan beslutgrunden till vilket
koncept som var överlägset.

How To Use The Pugh Matrix. (n.d.). Hämtad 01-28-2018 från
http://www.decision-making-confidence.com/pugh-matrix.html
11
The Method of Pairwise Comparisons. (n.d.). Hämtad 01-29-2018 från
http://www.ctl.ua.edu/math103/Voting/methodpc.htm
10

12

Powerpoint från Leif Nordin “verktyg och metoder”
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3. Projektmodell
Projektet delas in i olika modeller gällande projektet i sin helhet (rubrik 3.) samt metoder och
modeller för produkten för projektet, se rubrik 4.

Projektet har utgått ifrån modellen lean produktutveckling, vilket innebär att information och
ett aktivt sökande efter kunskap inom området har genomförts som sedan skapat en grund för
en visuell planering av arbetet. För att fastställa beslut och driva projektet framåt har
“integration events” används som metod. Alltså har tidpunkter då tekniska beslut bör vara
fattade och nödvändig kunskap bör tagits fram, blivit satta som milstolpar i projektet. Fokus
har varit på att rätt arbete skall utföras på så sätt. Därmed har mängden arbete reducerats
samtidigt som vikten av att rätt produkt skall stå i centrum och utvecklas ständigt funnits i
åtanke. Viktigt är också ett effektivt utnyttjandet av resurser, såsom projekttid och
13

projekthandledning. För att skapa en tydlig överblick på aktiviteter som skall genomföras
och hur de påverkar varandra har arbetet genomförts med visuell planering med en
tidsindelad tavla varpå alla aktiviteter skrivs upp. Detta skapar en lättläst samordning över
projektet där det exempelvis kan utläsas en försenad aktivitet kan påverka andra efterliggande
aktiviteter i projektet.

Mycket fokus har lagts på kommunikationen i gruppen då vi haft möten minst två gånger
varje vecka för att gå igenom och sammanställa vad nästa steg är i projektet. Till dessa möten
har även aktuell information tagits fram rörande det diskuterade ämnet för att få en djupare
inblick och förståelse kring detta. Utöver mötena har kommunikationsplattformar såsom
messenger via Facebook använts för uppdatering av information mellan gruppmedlemmarna.
Ytterligare har google drive använts för delning av dokument, dagboksföring samt
rapportskrivning.

Allmän information kring ett ämne är ett bra sätt att snabbt bli insatt och lära sig av vad
personer gjort tidigare, detta leder till en större noggrannhet samt minimerad risk att tidigare
Ström, M. Lean produktutveckling. Hämtad från:
https://www.swerea.se/kompetensomraden/produktutveckling/lean-produktutveckling (2018-01-30)
13
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misstag upprepas. Förhoppningarna finns att projektet hålls sakenligt utifrån ämnet och
informationsmässigt korrekt för att nå de uppsatta målen. Informationen som finns tillgänglig
är grundpelare i projektets utformning och det är därför väldigt viktigt att informationen som
tillhandahålls är korrekt.
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4. Metod för projektprodukten
Målet med detta projekt är att ta fram en noga genomförd rapport med önskad effekt att ändra
olika individers synsätt på deras val att göra sig av med oönskat biomaterial.
Förhoppningarna finns att få dessa individer att inse hur effektivt det är ur en miljösynpunkt
att omvandla detta biomaterial till biokol istället för vanlig förbränning. Att ändra människors
inställning kring ett ämne är ingen lätt uppgift och därför behövs en rapport som både är
övertygande och komplett med trovärdig information.
Då det var stor kunskapsbrist kring biokol i början av projektet användes sökmotorn google
för att läsa på om biokol för att ge en djupare inblick i området. Hemsidor som verkade
pålitliga delades runt i projektet och informationen diskuterades mellan medlemmarna. För
att öka sannolikheten till korrekt information jämfördes informationen på olika hemsidor för
att se om de stämde överens.
Information på internet är till stor del väldigt bred och öppensinnad vilket är bra för att få en
överblick över ämnet, en mer “hands-on approach” behövdes dock för att öka kunskapsnivån
ytterligare. Därför inleddes ett samarbete med en väldigt duktig forskare på högskolan i
Halmstad vid namn Pius Lukong. Han har jobbat flera år med biokol och via möten samt
mailkontakt har Pius varit en stor tillgång till projektets utformning.

För att få en tydligare bild av potentiella intressenter togs beslutet att samla information från
några av Sveriges kommuner. Detta skedde genom att dela upp Sveriges yta bland
projektmedlemmarna och därefter välja ut diverse kommuner. Dessa fick därefter ett varsitt
mail med olika frågor. Frågorna var samma för alla kommuner och valet att dela in sveriges
yta mellan projektmedlemmarna låg i förhoppningen att på så sätt få en större variation av
kommuner för att täcka så stor yta som möjligt. Dessa frågor hölls breda och öppna för
individuella beskrivande svar, detta för att undvika ja/nej svar och även se kommunens
engagemang i kring ämnet. Utöver detta var frågornas syfte att ge en förståelse för hur
utvalda kommuner jobbar med biokol idag och även hur väl slutrapporten kan tänkas
intressera dessa kommuner.

21

ActiCo

Elias Olsson
Mattias Boström
Sanna Ferdinandsson

Mycket tid i projektet har gått till att sammanställa och sålla ut information då det är en hårfin
linje mellan att presentera fakta nödvändigt för en icke insatt person att se miljöfördelarna i
projektet och att överfylla rapporten med information vilket kan leda till brist på intresse.
Dessa processer har skett via kontinuerliga möten inom projektgruppen där information
antingen tas med, skrivs om eller sållas bort.

Det finns mycket övergripande information om ämnet biokol i böcker och på internet men
mer specifik information som fortfarande är pålitlig är svår att tillhandahålla. Det är
frågeställningar som specificerar hur mycket biokol man får ut av olika biomaterial, hur
mycket energi som behövs vid vakuum förbränning samt förbränningstiden som krävs. För
att finna svar på dessa frågeställningar har en rad tester inletts där olika biomaterial bränts till
biokol för att studera resultatet. Fokuset i dessa tester har legat i att besvara tidigare nämnda
frågeställningar med olika biomaterial typer.

För att effektivt övertyga kommuner samt övriga intressenter i konceptet så fanns behovet av
att utförligt kunna påvisa hur förbränningen skulle ske. Därför behövdes en noggrann skiss av
en biokol brännare tas fram med alla nödvändiga funktioner. Detta koncept var tänkt att
enkelt påvisa funktion och resultat av prototypen. Tester som nämnts ovan användes för att
påvisa resultatet, dock inte funktionen. För att uppnå detta användes PAD och CAD där en
noga utförlig skiss ritades upp för att sedan modelleras i ett datorprogram vid namn Catia V5.
Detta gav möjligheten att kunna se prototypen från alla vinklar och en kort
demonstrationsfilm konstruerades i samma program för att enkelt komplettera konceptets
funktion visuellt.
Efter allt detta fanns det nog med erfarenhet och information till att börja konstruera
slutrapporten. För att enkelt se över strukturen och se till så endast relevant information
inkluderades i rapporten så konstruerades ett skelett där rubriker och underrubriker vart
tilldelade. Först efter detta skede fylldes samtliga rubriker i tills alla projektmedlemmar var
nöjda med resultatet.
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5. Vetenskaplig metod
5.1 Marknadsanalys
Insamlad data från kommunerna analyserades som sagt utifrån de fyra ställda frågorna och
hänsyn togs till varje enskild kommun. Ett övergripande konstaterande var att oavsett
mängden och variationen av material som hanterades varje enskild kommun, fanns ett tydligt
intresse av en alternativ hanteringsmetod med potential till större energiutvinning och värde i
produkten.
Resultatet presenterades i form av en tabell där data från de olika kommunerna tydligt
ställdes mot varandra för att på så sätt kunna åskådliggöra skillnader och likheter.

Denna metod ansågs som den enklaste metod för att tillhandahålla sakenlig information från
olika delar runt om i Sverige på ett snabbt och smidigt sätt. Denna metod är dock inte perfekt
då det finns vissa brister. Det finns sammanlagt 290 kommuner i sverige som alla har sitt eget
sätt att hantera biomaterial som tillhandahålls. Undersökningen har endast genomförts på ett
handplock av alla dessa kommuner och därför kan inte resultatet sägas utgöra en korrekt bild
av hela Sverige utan mer en förenklad överblick över hur några av alla kommuner jobbar med
biomaterial. Tid och resurser saknades för att utföra en grundlig undersökning av samtliga
kommuner men är någonting som mycket väl skulle kunna bli implementerat i framtiden.
Värt att nämna är också att kommuner har intresset av att sprida en positiv bild om sig till den
allmänna befolkningen, det innebär att svaren på dessa frågor kan vara vinklade på ett sådant
sätt att de indikerar en mer positiv inställning till miljöfrågor än vad som implementeras.
Mycket av informationen som tillhandahållits är till stor sannolikhet korrekt men kan ändå ha
en större betoning på de delar som tros uppfattas positivt för allmänheten och därmed
mörklägger de mer negativa aspekterna av deras hantering av biomaterial.
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6. Teori och referenser
6.1 Pyrolys
Pyrolys är en process där ett organiskt material upphettas till en hög temperatur, vanligtvis
mellan 500-1000 ℃. Processen sker utan någon syretillförsel så att materialet sönderfaller
utan att det förbränns. Det är en form av termisk nedbrytning som slutligen resulterar i att en
fast beståndsdel återstår samtidigt som andra beståndsdelar avgår som gaser. Dessa gaser är
främst vattenånga, metangas, koldioxid, kolmonoxid och kolväten som utsöndras under
processen. De tyngre organiska föreningarna kan ofta kondenseras och kallas då tjäror eller
pyrolysoljor. Restprodukten i fast form består till största del av kol, så kallat biokol. De olika
komponenterna som bildas vid pyrolys kan i många fall utnyttjas som bränslen eller
råmaterial. Gaserna kan brännas medan pyrolysoljorna både kan brännas eller utnyttjas som
14

en form av icke-konventionell råolja .

6.2 Användningsområden för pyrolys
6.2.1 Färgavbränning
pyrolysugnar kan användas till att rengöra
metalldetaljer utan någon användning av
kemikalier eller mekanisk bearbetning. Detaljen
som skall rengöras hettes då upp till ca 430
grader under några timmar. Rökgaserna som
bildas vid rengöringen bränns därefter i en
efterbrännkammare där temperaturen stiger till

Nationalencyklopedin, pyrolys. Hämtad 2017-11-29 från
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pyrolys
14
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upp emot 900 ℃. Den höga temperaturen gör att gaserna sönderdelas till vatten och
15

koldioxid, vilket bidrar till en minskad miljöförorening eftersom inga kemikalier släpps ut.

6.2.2 Självrengörande ugn
På liknande sätt som i färgavbränning kan pyrolys även tillämpas i ugnar som skall
självrengöras. Vid en uppvärmning av 500 ℃ omvandlas matrester och annan smuts i ugnen
16

till aska som sedan enkelt kan torkas bort.

6.2.3 Återvinning av material
Pyrolysprocessen kan även användas vid
återvinning av olika material. I denna
tillämpningen handlar det om att urskilja
material som har någon form av beläggning
eller ett ämne som behöver separeras från den
del som skall återvinnas innan materialet kan
användas på nytt. Bearbetas materialet innan
återanvändning finns risker att den nya
produkten blir felaktig och att materialet inte
blir användbart i mer teknisk krävande
applikationer samt att kemiska ämnen kan bestå och att operatören i sin tur blir utsatt för
17

dessa. Exempel på produkter som kan återvinnas är bland annat kläder och textilier samt
18

bildäck. Textilierna bryts ner till olja genom processen som kan återvinnas. Från bildäcken
som återvinns utvinns oljor som används som mjukgörare i däcket samtidigt som gaserna
som bildas i processen återanvänds för att värma processen på nytt.

15

Pump & pyrolysteknik AB, Hämtad 2018-01-28 från:
http://pump-pyrolysteknik.se/fargborttagning/?gclid=Cj0KCQiAjO_QBRC4ARIsAD2FsXN-wO8KdO6Bq5Yj
YLflLcvOdLqt4UaRpsNNHYzIz_7VM7wBCbe8WVUaApDmEALw_wcB
16

Electrolux Home, hämtad 2018-01-28 från:
https://www.electroluxhome.se/vitvaror/ugn/varmluftsugn/qce5446x2/
17
Miljönytta.se, (2011, juli 20). Gammal återvinningsmetod får nytt liv. Hämtad 2018-01-29 från:
http://miljonytta.se/ekologiskt/gammal-atervinningsmetod-far-nytt-liv/
18
Orring, A. (2013-04-25) Pyrolys återvinner kläder. H
 ämtad 2018-01-29 från:
https://www.nyteknik.se/energi/pyrolys-atervinner-klader-6403975
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6.2.4 Framställning av biokol
Biokol är ett material som framställs av pyrolys när processen har tillämpats på organiska
material. Det är till fördel att använda sig av material som innehåller stor del kol.
Framställning av biokol innebär att ungefär en tredjedel till hälften av det bundna kolet i
materialet som upphettas förblir bundet istället för att släppas ut i atmosfären som koldioxid,
vilket inträffar om materialet skulle brännas upp helt och hållet. Kolet förblir efter pyrolys
19

bundet i biokolet i flera tusen år. Biokol kan sedan appliceras i olika sammanhang. Nedan
följer vilka egenskaper som erhålls i materialet samt hur det skall tillämpas i detta projekt.

6.3 Biokol
Slutprodukten efter pyrolys blir alltså biokol, se bild
7. Håligheterna i biokolet medför att materialet blir
extremt poröst. Ytterligare blir dess sammanlagda yta
stor och en absorberande egenskap bildas. Den höga
porositeten och den absorberande effekten gör det
möjligt för biokolet att hålla upp till fem gånger sin
egen vikt av vatten. Därtill möjliggör porositeten
dessutom att biokolet på ett mycket effektiv sätt kan
absorbera näringsämnen. Dessa två egenskaper gör
biokolet lämpligt att använda inom lantbruk och
odlingar eftersom det då fungerar mycket bra som en
reglerare av vatten och även kan tillgodose
organismer med ytterligare näring eller omvandla
den näring som finns i jorden och göra den
lättillgänglig för växterna. Därmed lämpar sig biokol extra bra att använda på ställen där
jorden är näringsfattig.

20

Naturskyddsföreningen (2009, Maj 27). Biokol - en klimatfrälsare? Hämtad 2018-01-29 från:
https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2009-3/biokol-en-klimatfralsare
20
Olsson, H. (2015, April 28). Det nya svarta guldet. Hämtad 2018-01-23 från:
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/det-nya-svarta-guldet
19
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Den absorberande egenskapen som biokol besitter medför ett behov av att tillföra näring och
väta innan det kan spridas ut på fälten. Tillförs ingen näring som “mättar” eller “laddar”
biokolet blir effekten motsatt då biokolet istället riskerar att absorbera näring från växterna
snarare än att tillföra extra näring och berika jorden som är det önskade resultatet.

6.3.1 Definition av biokol
Det finns olika definitioner av vad biokol är, nedan finns en översättning gjord av
biokolsverige som är översatt från den europeiska biokolcertifieringen, European
21

Biochar Certificate, EBC.

Biokol definieras som en kolliknande substans producerad från hållbart erhållen
biomassa under kontrollerade förhållanden och som ämnas användas i syften så att
det inte återgår till koldioxid på kort sikt. (egen översättning, European Biochar
Certificate)

Alltså är biokol ett träkol eller vad som kan motsvaras till liknande vid framtagning av
ytterligare varianter av biomassa än trä. Biomassan som används skall vara hållbart
framtagen och i allra bästa fall inte kunnas nyttjas på något annat sätt. Det krävs att
kolet är framtagen under kontrollerade metoder för att undvika att processen ger
upphov till skadliga ämnen. Användningsområdena för biokol är många och ännu
upptäcks fler. Den huvudsakliga skillnaden mella biokol och vanligt, vad vi kallar
grillkol, är att biokol skall användas på ett sådant sätt att det inte övergår till koldioxid
på kort sikt. En av möjligheterna som finns är nämligen att motverka de pågående
klimatförändringarna med enorma koldioxidutsläpp är att fungera som kolfastläggning.
I och med detta kan biokol inte förbrännas för att skapa värme eller användas som
grillkol eftersom koldioxid utsöndras till atmosfären vid total förbränning.

Vidare ställs då frågan hur biokol kan sänka den befintliga koldioxidnivån i
atmosfären? Faktum är att den biomassan som biokollet produceras av, exempelvis trä,
21

Biokol. H
 ämtad 2018-03-12 från: http://biokolsverige.se/?page_id=16
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halm, olivkärnor etc. har tagit upp koldioxid under hela dess livstid genom fotosyntes.
Biomassan bygger därmed in kolet i sin struktur och när biomassan därefter blir till
biokol stabiliseras stora delar av kolstrukturen i materialet och gör att det blir
svårnedbrytbart. Alltså, kan vi säga att vi drar koldioxid från atmosfären och låser den
ner i jorden.

Hur länge biokolet finns kvar i jorden kan variera beroende på bl.a. ursprunglig
biomassa, produktionsprocess, jordens fukthalt och temperatur. Tiden kan alltså
variera stort men det är garanterat att biokolet i alla fall kan lagras i flera tusen år.

6.4 Miljönytta
Vid total förbränning av organiska material frigörs den koldioxiden som växten dragit åt sig
under dess växtlighet. Förbränns materialet inte helt och hållet, och istället genomgår pyrolys
förblir en större del av koldioxiden bundet i materialet istället för att släppas ut i atmosfären
22

igen.

En strävan efter att minska utsläppen av växthusgaser är ett faktum runt om i världen. Enligt
parisavtalet har varje land lagt fram en strategi för att undvika att mänskligheten skall drabbas
av en problematisk framtid med en global uppvärmning. Koldioxidutsläppen anses spela en
stor och betydande roll gällande de utsläpp som bör reduceras för att uppnå ett stabilt och
hållbart samhälle.

23

Framställning av biokol kan således bidra till att minska koldioxidutsläppen eftersom kolet
förblir bundet i materialet. Produceras biokol dessutom av organiskt avfall, som i vissa fall
annars eldas upp till framställning av värme, skapas en god möjlighet att ta tillvara på avfall
och hantera dessa på ett miljövänligt sätt som medför stor nytta för miljön. Då behövs inget
ytterligare material framställas för framställningen av biokolet som sedan kan användas för
att utvinna gaser som kan användas som energi och även som en näringsförstärkare till
odlningar.
Nordstedt, L. (2017, Mars 21). Klimatnyttan med biokolen granskas. H
 ämtad från:
https://www.nyteknik.se (2018-01-23)
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Samuelsson, M. (2017). Världen är långt ifrån att nå klimatmålen. Hämtad 2018-01-23 från Tempus
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6.4.1 Lagring av kol
Skog, växter och träd är viktiga resurser för lagring av de koldioxid som finns i atmosfären.
Fotosyntes, som är en av de grundläggande förutsättningarna för livet på jorden, är en process
som gör det möjligt för växtligheter att omvandla koldioxid och vatten till energi med hjälp
24

av solljus. Fotosyntes innebär alltså en fixering av kol (omvandling från oorganiskt kol till
25

organiskt) som i sin tur oxiderar vatten till syrgas till atmosfären. Faktum är att ju äldre
träden är, desto mer kol lagrar de jämförelsevis med unga träd som nyligen planterats.
26

Dessutom fortsätter kol-lagringen öka för äldre träd betydligt snabbare för unga träd. Med
dessa fakta i åtanke finns en betydlig fördel med att projektet inriktar sig på att använda
organiskt materialet som slängs idag, såsom kompost- och trädgårdsavfall snarare än att
skövla ny skog till ändamålet.

Forskare ser en möjlighet att minska det stora koldioxidutsläppen genom att istället lagra den.
Energiförbrukningen anses öka globalt i framtiden och i takt med det ökar även
koldioxidutsläppen. Därmed betraktas koldioxidutsläppen bli en av de viktigaste
miljöfrågorna i framtiden. En tidsbesparande lösning tycks vara uppsamling och lagring av
koldioxid. Det finns olika metoder som löser detta problem. En av dessa går ut på att man
separerar koldioxidet från övrigt utsläpp. Avskiljningen görs med hjälp av ett
absorptionsmedel som “tvättar” utsläppet. Därefter kan koldioxidet transporteras i flytande
form för lagring i antingen underjordiska geologiska formationer eller i haven. Denna form
av uppsamling blir mest ekonomisk om det sker i samband vid stora anläggningar,
27

huvudsakligen elkraftverk, värmeverk och processindustrier.

Hur fungerar fotosyntesen? (2017, Maj 15). Hämtad från: www.alltomvetenskap.se (2018-02-21)
Nationalencyklopedin, fotosyntes. Hämtad från: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fotosyntes
(2018-02-21)
26
T
 räd fortsätter lagra mer och mer kol ju äldre de blir, 2017-05-09. Hämtad från:
http://www.natursidan.se (2018-02-21)
27
Andersson, G. (2003, oktober 15). Gräva ner ett sätt att vinna tid. Hämtad: 2018-02-22 från:
http://miljo-utveckling.se
24
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I Norge pågår utveckling om att lagra koldioxid och i USA finns redan befintlig teknik på
marknaden. Där samlas koldioxid upp från stora kraftverk som sedan säljs vidare till
oljebolag. Denna lösning utfaller i en positiv verkan sett ur ett ekonomisk och miljövänlig
sätt. Detta eftersom oljan lättare kan utvinnas när koldioxiden pumpas in samtidigt som
koldioxiden förblir lagrad i oljekällorna.

En annan lösning för att skapa en nettominskning av koldioxidutsläppen är den teknik som
utnyttjar lagring av koldioxid i biobränslen. Förbränning av biobränslen medför nämligen
inget nettotillskott av koldioxid i atmosfären eftersom all lagrad koldioxid frigörs ut i
atmosfären igen vid total förbränning. Samlas biomassan istället upp och lagras utan att den
förbränns förblir kolet lagrat i materialet, vilket medför en nettominskning av koldioxid i
atmosfären.
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7. Utvecklingsprocessen
Det fanns ett tidigt mål med projektet och allt som skett under projektets gång har varit med
motivationen till att uppnå detta mål. Rapportens utformning tog sin början i ett noga
utformat skelett innehållande alla rubriker. Där togs alla rubriker upp som kändes relevant till
ändamålet, därefter analyserades dessa och placerades i en logisk ordningsföljd. Ett mål med
rapporten var att minimera upprepningar i texten och därför låg en stor vikt i att placera
rubrikerna i rätt ordning. Det skulle till exempel vara svårt att förstå det framtagna konceptet
utan att först få en inblick i hur produktion av biokol går till. Därför hade många av
rubrikerna en naturlig ordningsföljd som var tvunget att upprätthållas.

Till detta analyserades och implementerades även underrubriker för att snabbt få en överblick
över projektets utformning. Efter många diskussioner inom gruppen så var grunden till
rapporten med alla underrubriker sammanställd och nästa steg i processen kunde starta.
Ytterligare en diskussion som skedde tidigt i processen var vem vår tänkta kund skulle vara,
det vill säga vem eller vilka som i slutändan skulle läsa rapporten. Detta var viktigt att
fastställa tidigt då ambitionen var att vinkla rapportens innehåll för att skapa största möjliga
relevans i texten för läsaren. Beslutet togs att rikta in sig på kommuner då antagandet gjordes
att de har störst insikt om den rådande miljöfrågan i respektive kommun samt att kommuner
har störst möjlighet att påverka miljön i deras närområde.
För att ens kunna börja fylla i de satta rubrikerna så behövdes mer kött på benen kring ämnet
biokol och dess framställningsprocess. Därför gjordes en hel del läsning på internet kring
ämnet. Bra och informationsgivande artiklar delades inom gruppen för att se till så att
samtliga gruppmedlemmar byggde upp den kunskap som behövdes för att föra projektet
vidare.

En väsentlig rubrik inom rapporten var att göra en grundlig marknadsundersökning om till
vilken grad pyrolys används idag och hur marknaden ställer sig till att implementera detta i
deras verksamhet. Eftersom framtida kunder var Sveriges kommuner så var det även dessa
som var fokuset i vår marknadsundersökning. Ett antal noga utvalda frågor skrevs ner och
mailades ut till kommuner runt om i Sverige. När samtliga mail besvarats så sammanställdes
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resultaten och en graf implementerades i rapporten för att tydligt kunna se resultaten av alla
kommuner enskilt.

Att jobba mot att ändra människors tankesätt och rutinmässiga processer utan att förklara
exakt hur detta ska gå till var en väldigt svår utmaning. Därför fanns behovet av att informera
hur pyrolys bränning effektivt kunde implementeras i respektive kommun. Detta gjordes via
ett framtaget koncept där alla individuella delar noga förklarades. Inom gruppen finns det en
stor kunskapsnivå inom dataprogrammet Catia v5 som tillåter användaren att skissa upp
modeller i tre dimensioner. Konceptet skissades därför upp med detta program och fick ett
mer verklighetstroget utseende med hjälp av ett annat program vid namn keyshot. Bilder
renderades därefter ur denna modell och implementerades i rapporten. Detta var ett
tidskrävande men samtidigt viktigt steg för att öka förståelsen och iden kring uppbyggnaden
av konceptet som tagits fram. Det sägs att en bild säger mer än tusen ord och i detta fall tycks
det stämma bra då stor fokus låg på att rendera informativa detaljrika bilder till rapporten.
Efter att mycket av rapporten skrivits och sammanställts så fanns behovet av att bevisa för
läsarna att författarna till rapporten visste vad dom pratade om. Det är svårt att berätta för
andra hur dom ska agera om man inte är kapabel till att göra det själv. Därför togs beslutet att
att skapa eget biokol. Både för att påvisa att det som sägs i rapporten är sakligt och korrekt
men även för att visa på att pyrolys är en relativt enkel process som varken kräver avancerad
kunskap eller utrustning.

Inom gruppen framställdes därför en anläggning som var kapabel till att utföra pyrolys.
Biomaterial tillhandahölls från en åker och efter mycket förberedelse så startades pyrolys
processen. Hela förloppet dokumenterades och filmades för att sedan kunna användas
framöver (Kapitel 7.3-7.6).
Sista steget av arbetet var sedan att sammanställa all text, söka igenom rapporten efter fel
samt inkludera innehållsförteckning.
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7.1 Konceptutveckling
Genom “brain aided design”, “pencil aided design” och “computer aided design” har olika
koncept ritats upp och analyserats. Till en början togs två koncept fram enligt beskrivning
nedan.

7.1.1 Skruvkoncept
Det första konceptet var en idé som funnits med
sedan början av projektet. Konceptet bygger på att
en roterande skruv transporterar det organiska
materialet genom ett upphettat rör som pyrolyserar
materialet. Motivationen till att använda en skruv
som transportmetod ligger i att risken är liten för
organiskt material att fastna i röret samt att
skruvens rotationshastighet kan justeras vilket ger
möjligheten att exakt kunna välja hur lång tiden
skall vara för pyrolys vid användning av olika
material. Med skruven fanns förhoppningen att få
ett konstant flöde av material genom prototypen och
skruvens längd kan själv väljas till optimalt mått.

Nackdelen i att använda sig av skruvfunktionen ligger i att man får en stor yta som måste
hettas upp, detta resulterar i stor energianvändning samt risk för stora mängder spillvärme.
En konformad tratt används för att mata in material i prototypen i en konstant fart vilket
minimerar risken för att material fastnar i skruven och ger en mer jämn förbränning av
materialet i cylindern. Konceptet av denna prototyp är att två lager av cylindrar används, i
den yttre cylindern ligger värmekällan som värmer upp inneröret där pyrolysen sker. Denna
design motiveras av det tydliga behovet att skilja på värmekällan och pyrolysutrymmet.
Undersökningar och brainstorming inom gruppen tyder på att eld är den mest energisnåla
formen av värmetillförsel för att uppnå önskad temperatur. Avskiljningen ligger i att eld är
kraftigt beroende av syre för att hållas vid liv samtidigt som pyrolysutrymmet måste hållas
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mestadels helt syrefritt för att inte materialet ska fatta eld. Tanken är därför att elden i
ytterröret brinner på det inre röret och skapar värmen behövlig för pyrolysprocessen. Båda
dessa cylindrar kommer att ha luckor som fyller olika funktioner. Den yttre cylinderns lucka
skall vara öppen då prototypen är i bruk, detta ser till att elden får tillräckligt med syre för att
hålla sig vid liv. I ett brainstormingmöte diskuterades alternativet att inte ha någon lucka utan
att lämna hålet öppet, risken fanns då att oönskat material eller potentiellt mindre djur kunde
ta sig in i den yttre cylindern vilket kunde leda till sabotage. Beslutet togs därför att lägga till
den yttre luckan för att skydda prototypen. Den inre luckan fyller ingen funktion i
användningen av prototypen men anses nödvändig för att enkelt kunna öppna cylindern vid
rengöring samt potentiell reparation av prototypen.

Diskussioner inom gruppen har ägt rum huruvida skruven skall drivas elektriskt eller med
handkraft. Ur ett miljöperspektiv så är handkraft att föredra men faktumet av att pyrolys är en
långsam process samt att förhoppningarna finns att skapa en prototyp som jobbar
självständigt så har vi valt att driva skruven med hjälp av en extern strömkälla.
Undersökningar visar på att pyrolys i allmänhet bildar en antändlig gas i
förbränningsprocessen. Denna gas har potentialen att återanvändas som bränsle för att värma
upp cylindern. Genom att förbränna gasen innan den släpps ut i atmosfären så har den även
en lindrigare påverkan på miljön. Med dessa två ståndpunkter i fokus togs beslutet att
installera ett rör mellan cylindrarna vilket leder gasen från pyrolys processen till elden i den
yttre cylindern.
Vid pyrolysprocessens slutskede finns ett utgångsrör där det varma biokolet kan falla ut och
samlas upp för fortsatt användning. För att underlätta denna uppsamling så kommer fyra ben
installeras vilket höjer upp prototypen från marken och skapar därmed utrymme för ett
uppsamlingskärl till biokolet. Beslutet har tagits att höja upp prototypen till midjehöjd då
detta även underlättar användning och rengöring eftersom personer då inte behöver böja på
sig för att utföra dessa.
Ett problem vi stod inför efter att pyrolys processen ägt rum var att biokolet var mycket varmt
och behövde kylas av innan det fick kontakt med syre. Annars fanns risken att det kunde fatta
eld och hela processen skulle då varit i onödan. Detta kan ske på två tänkbara sätt, antingen
får det ligga i det syrefattiga röret tills att den omkringliggande temperaturen kylt både röret
och biokolet. Denna process kräver dock väldigt lång tid och därför kan en annan ide vara att
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föredra. Man kan även kyla biokolet med vatten, i detta fall får man dra en vattenledning som
går in i produkten och sprutar kallt vatten så biokolet kyls ner till en temperatur där den inte
kan fatta eld när den kommer i kontakt med syre.

7.1.2 Spiralkoncept
Det andra konceptets fokus ligger på en rund platta som roterar,
plattan används för att förflytta materialet i prototypen. En
spiralformad vägg används för att leda det organiska avfallet i ett
cirkelformat mönster genom prototypen som slutligen når
plattans mitt och då faller genom ett rör för uppsamling. Det
spiralformade mönstret har möjlighet att ge en lång förbränningstid i
relation till ytan som krävs för plattan, valmöjligheten finns också att
justera rotationshastigheten vilket innebär att förbränningstiden kan
ställas in ytterligare efter optimala förhållanden.
Den roterande plattan kommer att värmas upp av en värmekälla under
plattan för att nå önskad temperatur. Detta koncept ger möjligheten att ha en
liten värmekälla koncentrerad just på plattan vilket minskar
energianvändningen till uppvärmningsprocessen.
Ovanför den spiralformade väggen kommer det sitta ett lock som är
helt tätt vilket hindrar syre från att komma in i pyrolysprocessen.
Detta lock går att öppna när inte maskinen är i bruk vilket underlättar
rengöring och eventuell reparation avsevärt. Samma pyrolysprocess
kommer ske i denna prototyp som i skruvkonceptet vilket innebär att det även här bildas gas
som har potential att användas som energikälla till elden. För att utnyttja detta så samlas
gasen upp i locket för att sedan via ett rör ledas ner till energikällan under den roterande
skivan. Utloppet för gasen och intaget av syret sitter på motstående sidor om varann vilket
innebär att gasen måste passera elden innan den kan släppas ut ur prototypen. Detta medför
också att stora mängder syre inte kan ta sig in i pyrolysprocessen via det gasledande röret då
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elden konsumerar syret innan det når röröppningen. För att göra det smidigt att samla upp
biokolet efter förbränning så kommer hela prototypen att höjas upp av 4 ben som skapar
utrymme för ett uppsamlingskärl där kolet faller ut. Prototypen kommer höjas upp till
midjehöjd vilket är en optimal position för hantering av prototypen i en naturligt stående
position för en medellång människa.
Även detta koncept har problem med avkylningen av biokolet. Här kan man använda samma
metod som föregående koncept med att låta den omkringliggande luften kyla biokolet. Det
går också att genom vattenbesprutning kyla kolet vilket är mycket mer tidseffektivt än
luftkylning.

36

ActiCo

Elias Olsson
Mattias Boström
Sanna Ferdinandsson

7.2 Konceptutvärdering
7.2.1 Pughs matris

De två ovannämnda koncepten “Skruvkoncept” & “Spiralkoncept” ställdes mot varandra i
Pughs matris (Kapitel 2.9). Detta gjordes för att på ett överskådligt sätt få en bild av just
vilket koncept som var överlägset.
Det som dock kom att uppenbara sig under utförande av matrisen var att de båda koncepten
faktiskt genererade ytterst liknande resultat, med en vinnande marginal på en poäng i fördel
för “Spiralkonceptet”. Trots att “Spiralkonceptet” fick en högre totalpoäng i matrisen, var det
inte betydande nog för att med enkelhet kunna utesluta “Skruvkonceptet”. Detta baserat på att
de båda koncepten hade fördelar inom olika områden, där “Skruvkonceptet” i vissa mån fick
en högre poäng.
Den kvarstående osäkerheten som fanns efter utförande av Pughs matris ledde till att
ytterligare en metoder användes, med förhoppningarna om att det skulle leda till en tydligare
bild av vilket koncept som var överlägset. Parvis jämförelse i samband med en
värderingsmatris utnyttjades i hopp om bättre resultat (Kapitel 2.9).
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7.2.2 Parvis jämförelse
Matrisen var utformad efter de nyckelord som enligt projektgruppen var mest relevanta. Som
visat i matrisen rankades miljövänlighet högt. Detta då hållbar utveckling och ett konstant
miljötänk har varit en utgångspunkt och en röd tråd genom hela projektet.
Utöver miljövänlighet rankades även lufttäthet högt då det är en av byggstenarna för att
pyrolysprocessen skall kunna utföras. Desto bättre lufttäthet, desto effektivare blir
produktionen av biokolet, då mindre andel organiskt material går till spillo genom
förbränning.
Användarvänligheten hamnade någonstans i mitten av prioriteringslistan då produkten är
relativt självgående. Möjlighet till rengöring samt eventuella reparationer finns såklart, där
fokus har lagts på lätt-tillgänglighet för användaren.
Tillverkningskostnad rankades relativt lågt då projektgruppen ansåg att kvalitet var av högre
prioritering än kvantitet, då produkten är en kvalitativ engångsinvestering som är tänkt att
hålla en längre tid.
De två punkterna energianvändning samt produktionshastighet rankades lågt då de båda är
beroende av lufttätheten. Eftersom att lufttätheten ligger till grund för hur mycket biokol som
kan produceras under en viss tid, blir produktionshastigheten beroende av hur bra lufttätheten
är. Likaså blir energianvändningen beroende av lufttätheten då mer energi krävs för att
producera samma mängd biokol om lufttätheten är dåligt, som det hade krävts med lägre
energianvändning då lufttätheten varit bra.
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7.2.3 Värderingsmatris
Som tidigare nämnt fanns efter utförandet av Pughs matris fortfarande en viss osäkerhet kring
vilket koncept som var överlägset. Ovanstående värderingsmatris formades då baserat på de
värden som genererades ur den parvisa jämförelsen.
Omvandlingen av värdena till den vikt som presenteras i ovanstående värderingsmatris
gjordes alltså baserat på den parvisa jämförelsen.
Vikten räknades ut genom att ta de värdena från den parvisa jämförelsen och addera varje
värde med ett, för att på så sätt se till att inget värde fick noll. Det som gjordes sedan var att
addera alla värden för att få ut ett sammanlagt värde, vilket blev 21. Varje värde divideras
sedan med det sammanlagda värde för att få ut ett procenttal.
För att enkelt exemplifiera togs värdet för energianvändning, vilket var 1 och adderades med
1 vilket blev 2. Talet 2 divideras sedan med 21 vilket blev 0,1. Samma princip tillämpades
sedan på resterande värden.

Det vara sedan dags att betygsätta koncepten på en skal 1-5 i respektive kategori enligt bild
12 ovan, där 3 var godkänt, 4 var bättre än godkänt men fortfarande var i behov av
förbättring, och 5 innebär att konceptet uppfyller alla krav. Anledning till att ingen 1a eller 2a
tilldelats något koncept var för att det skulle innebära att konceptet skulle fungera sämre än
potentiella existerande lösningar, och dessa koncept har redan vid ett tidigare skede sållats
bort för att resultera i dessa två kvarstående koncept.
När betygen sedan hade satts multipliceras de med viktvärdet för respektive kategori för att
på så sätt få ut en total som representerade konceptets betyg.

Det som kom att uppenbara sig även efter den utförda parvis jämförelsen &
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värderingmatrisen var att det fortfarande dessvärre var svårt att identifiera ett överlägset
koncept. Som presenterat ovan i värderingsmatrisen fick de båda koncepten totalt 4,71
vardera. Tillsammans med Pughs matris gav det “Spiralkonceptet” endast en ytterst marginell
överlägsenhet med en poäng. Vad som skulle kunna komma att vara avgörande är diverse
tester och prissättningar.

7.3 Framtagning av förenklad
utrustning
Vi har tidigare beskrivit en mer avancerad
variant av en fungerande biokolanläggning som
resulterar i en kontinuerlig biokolförbränning.
Denna process kan dock se mycket enkel ut för
enskild person och för att påvisa detta så har
eget biokol tillverkats med mycket gott resultat.
Detta skedde genom att nödvändigt material
tillhandahållits i form av en stor metalltunna,
två olika storlekar av mindre metallbehållare
samt ett metallrör till skorsten och ved till att
skapa en värmekälla. Toppen av metall tunnan
sågades av och några hål sågades och borrades
längst ner respektive högs upp på bottendelen av tunnan. Därefter gjordes ett hål i locket av
tunnan för att fästa skorstenen. Skorstenen används för att skapa ett sug och leda bort röken
som bildas.
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7.4 Genomförande av pyrolys
Efter att denna förenklade pyrolysanläggning var färdigkonstruerad så fylldes två
metallbehållare med bioavfall som samlats in från Falkenbergs kommun. Detta bioavfall
bestod av grot som är en blandning av nermalda grenar och toppar samt kompostavfall från
hushåll, också kallat grönkompost.
De två behållarna fylldes med vardera sort av de två olika avfallssorterna. Därefter förslöts
behållarna förutom fem små hål i locken som fanns för att släppa ut de uppkomna
pyrolysgaserna från processen.

De två behållarna placerades i mitten av metalltunnan som sedan omslöts av trä och
tidningspapper för att starta en eld så att önskad värmenivå på ca 400 grader kunde nås. En
pyrolysprosess kräver 300 - 500 graders värme i ca 30 minuter när torrt material skall bli till
biokol. Eftersom materialet som tillhandahölls från Falkenbergs kommun var fuktigt fanns
behovet av en förlängd behandlingstid på 10 minuter, detta för att få vätskan ur biomaterialet.
Därför vart den slutgiltiga pyrolystiden 40 minuter innan virket i metalltunnan brunnit ut.
Efter nedkylning av metalltunnan kunde biokolet plockas ut och kylas ner ytterligare innan de
fick kontakt med syre. Görs inte detta riskerar biokolet att självantända igen då glöd
fortfarande kan finnas i biokolet som inte går att se. Därefter utfördes mätningar och tester
mellan det ursprungliga materialet och biokolet. Resultatet av dessa redovisas nedan.
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7.5 Tester & Mätvärden
Baserat på de tester som gjorts på det framtagna biokolet har en del förhållanden konstaterats.
När mätvärdena gjordes var det viktigt att det aktuella tillståndet hos det organiska materialet
noterades noggrant. De två material som testades var GROT vilket står för grenar och toppar,
samt grönkompost som bland annat består av gräs, löv och kvistar. I detta fall mättes en hög
fukthalt på cirka 50 procent upp hos GROT, medans cirka 28 procent fukthalt mättes upp i
grönkomposten.
Procentuellt genererades cirka 11 procent biokol ur GROT, medans en ökning kunde
identifieras vid pyrolys av grönkompost där hela 20 procent biokol genererades.

Ett genomsnitt enligt bild 14 visar då alltså på att cirka 16 procent biokol förväntas genereras
vid pyrolys av GROT och grönkompost med dem givna fukthalterna. Självklart blir den
procentuella vikten högre då fukthalten försummas genom förberedande torkning. Men enligt
vår uppdragsgivare Mikael Jidenholms begäran, pyrolyserades materialen i dess aktuella
tillstånd med rådande fukthalt inkluderat för att på så sätt efterlikna ett verkligt scenario.
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För att få en tydligare och mer rättvis uppfattning om hur mycket biokol som genereras ur det
pyrolyserade materialet gjordes även en beräkning där fukthalten försummas. Där visade det
sig att cirka 21 procent biokol genererades ur GROT, respektive 28 procent ur
grönkomposten.
En av de egenskaper biokol har utöver dess förmåga att binda koldioxid, är dess extrema
porositet. Tester gjordes därför på biokolet, men även på vanligt kol för att på så sätt
tydliggöra den markanta skillnaden i porositet. Vad som kom att uppenbara sig efter testerna
var att det framtagna biokolet hade kapaciteten att hålla upp till 260 procent av sin egen vikt i
vatten och näring, medan vanligt kol endast hade kapaciteten att hålla 127 procent av sin egen
vikt. Det visar då på att biokolet har en överlägsen kapacitet att hålla vatten och näring på
över 100 procent mer än vanligt kol.

Ovanstående resultat och påstående baseras på nedanstående beräkningar, tillhörande grafer
förtydligar även de förhållanden som diskuterats.
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7.5.1 Producerat biokol med fukthalt inkluderat
GROT
P roducerat biokol
GROT

74g

= 701g = 0,10556348 ≈ 11 %

Grönkompost
P roducerat biokol
Grönkompost

127g

= 630g = 0,2015873 ≈ 20 %

7.5.2 Producerat biokol med fukthalt exkluderat
GROT
F ukthalt (gram) = F ukthalt(%) ×GROT = 0, 5×701g = 350, 5g
GROT − F ukthalt (gram) = 350, 5 g
P roducerat biokol
GROT

=

74g
 0,21112696 ≈ 21 %
350,5g =

Grönkompost
F ukthalt (gram) = F ukthalt(%) ×Grönkompost = 0, 28×630g = 176, 4g
Grönkompost − F ukthalt (gram) = 453, 6 g
P roducerat biokol
GROT

=

127g
453,6g

=

0,27998236 ≈ 28 %

44

ActiCo

Elias Olsson
Mattias Boström
Sanna Ferdinandsson

7.5.3 Kapacitet att hålla vatten
Biokol
Vatten biokolet kan hålla = v attendränkt biokol − torkat biokol = 90g − 25g = 65g
Procentuell andel biokol kan hålla av sin egen vikt =

65g
25g

=

2,6 = 260 %

Vanligt kol
Vatten kolet kan hålla = v attendränkt kol − torkat kol = 345g − 152g = 193g
Procentuell andel kol kan hålla av sin egen vikt =

193g
152g

≈ 1,27 ≈ 127 %

7.5.4 Koldioxidreducering
Följande beräkning är baserad på framtaget biokol av dem organiska materialen GROT och
grönkompost. Beräkningen syftar till att åskådliggöra mängden koldioxid som potentiellt kan
reduceras med hjälp av det framtagna biokolet.
GROT
Biokol = 9,224g
Restprodukt vid fullständig förbränning av biokolet = 0,351g
Flyktiga gaser = 8,873g
C = 12 g/mol
O = 16 g/mol
Substansmängd för C = n =

m
M

=

8,873g
12 g/mol

= 0
 ,7394166667mol

Koldioxidreducering per gram biokol
= (0, 7394166667 mol×C) + (0, 7394166667 mol×(2×O)
= (0, 7394166667 mol×12 g/mol) + (0, 7394166667 mol×32 g/mol)
32,53g
= 9,224g
= 3, 53g CO2
Per kilogram biokol
= 3, 53 kg CO2
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Grönkompost
Biokol = 2,739g
Restprodukt vid fullständig förbränning av biokolet = 0,853g
Flyktiga gaser = 1,886g
C = 12 g/mol
O = 16 g/mol
Substansmängd för C = n =

m
M

=

1,886g
12 g/mol

= 0,1571666667 mol

Koldioxidreducering per gram biokol
= (0, 1571666667 mol×C) + (0, 1571666667 mol×(2×O)
= (0, 1571666667 mol×12 g/mol) + (0, 1571666667 mol×32 g/mol)
=

6,915g
2,739g

= 2, 53g CO2
Per kilogram biokol
= 2, 53 kg CO2

Enligt uppgifter från samarbetspartnern Ugglarps Grönt AB i Falkenberg samlas 1990 ton
GROT och 2350 ton grönkompost in årligen. Baserat på dem siffrorna och de tidigare
nämnda procentuella siffrorna på elva och tjugo procent enligt graf ovan, skulle då 1 962 ton
koldioxid reduceras enligt nedanstående beräkningar. Vilket i sin tur skulle reducera Sveriges
nuvarande årliga koldioxidutsläpp på 52 miljoner ton med cirka 0,004 procent.
Dessa 0,004 procent baseras alltså på vad en enstaka, förhållandevis liten kommun kan
åstadkomma. Sätter vi det i förhållande till den potentiella reduceringen till följd av att
majoriteten av svenska stora kommuner implementerar samma metodik, ser vi att en ytterst
betydelsefull reducering kan komma att ske.
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7.5.5 Koldioxidreducering för Falkenbergs kommun
GROT
0, 11×1 990 000 kg = 218 900 kg biokol3, 53 kg CO2 ×218 900 kg biokol = 772 717 kg CO2
Grönkompost
0, 20×2 350 000 kg = 470 000 kg biokol2, 53 kg CO2 ×470 000 kg biokol = 1 189 100 kg CO2

Total potentiell koldioxidreducering årligen
772 717 kg +1 189 100 kg = 1 961 817 kg CO2

7.6 Resultat av tester & framtagning av biokol
Resultatet visade sig bli mycket bra. Strukturen på det färdiga biokolet förblev lik strukturen
på materialet innan pyrolysprocessen, vilket är ett tydligt tecken på att materialet har
förkolnat utan att det har blivit förbränt. Kolet har alltså förblivit bundet i materialet snarare
än att blivit frisläppt som sker under en fullständig förbränning. Porositeten var hög, vilket
innebär att materialet var mycket sprött och skört, precis som önskat resultat.
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8. Resultat
8.1 Rapporten
Just ämnet biokol är mycket spännande eftersom vetenskapen kring pyrolys är en känd och
omtalad vetenskap. Det finns samtidigt väldigt få aspekter av biokolbränning som kan sägas
har en negativ effekt på miljön. Trots detta så är pyrolysbränning inte så etablerat i samhället
som man kan tycka att det borde vara. Speciellt med tanke på den konstant aktiva miljöfrågan
om hur vi bör jobba mot en bättre miljö. Tidigt under projektets gång hölls diskussioner om
varför detta inte implementerats i större grad än det gjort.
Slutsatsen som drogs efter all diskussion var att människor är alltför okunniga kring ämnet
för att se fördelarna av att lägga ner tid och resurser till att implementera detta. Trots att
informationen kring biokol är känt och lättillgängligt så kommer det inte att läsas om ingen
lägger det framför deras ögon. Det var genom detta antagande som ett tydligt mål med
projektet började formas.
En rapport har därför tagits fram som syftar till att informera och övertyga läsaren om varför
pyrolys bränning av biomaterial starkt bör implementeras i samhället (se sida 57). I stora drag
så jobbar rapporten mot att informera läsaren både om biokolproduktion och hur den bidrar
positivt till den rådande miljöfrågan men också information kring hur miljösituationen ser ut
idag samt vilken framtid vi människor skapar för oss själva i dagsläget. Vidare kan man läsa
om pyrolysprocessen i sin helhet samt information kring ett mer avancerat koncept som kan
användas för just detta ändamål. I hopp om att liva upp rapporten så är den även fylld med
bilder och informationsgivande grafer som komplementerar texten på ett effektivt sätt.
Genom projektets gång har fokus legat i att ta fram en kortfattad precis rapport som håller sig
till ämnet och inte innehåller mer information än nödvändigt för att förmedla önskad
kunskap. Detta har varit en av utmaningarna då det finns mycket att säga om pyrolys och
biokol men att effektivt lyckas plocka ut det väsentliga är inte alltid så självklart.
Förhoppningen med denna rapport är att den kommer få folk att ta ställning till miljöfrågan
genom pyrolys. Men även att man långsiktigt kan se en ökad implementering av biokol på
grund av ökad medvetenhet och förståelse vilket denna rapport bidrar med.
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8.2 Produktkoncept
Till följd av slutsatsen om att skillnaden mellan de två tidigare koncepten enligt
projektgruppen var försumbar, togs ett ytterligare koncept fram baserat på “Skruvkonceptet”
men med tydliga modifikationer.
Det är svårt att ta fram en exakt lösning då utformningen av pyrolysprocessen kan variera
beroende på vilket resultat som skall uppnå. Exempel finns det möjligheter att forma
processen så att den tar tillvara på värmeenergin som bildas och därtill även utvinna el för att
förslagsvis värma vatten via pyrolys.
I ett försök till att få en inblick hur dessa processer kan se ut har en modell simulerats över en
anläggning som skapar biokol och som har förmågan att använda värmen till
vattenuppvärmning. Denna modell kan ni se nedanför.
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Biomaterialet samlas här upp i en stor konformad container som via ett rullband färdas
genom pyrolystanken. Tanken består av två kammare, den yttersta kammaren används för
elden och agerar värmekälla medans den inre kammaren behålls syrefri så pyrolys kan ske i.
Därefter färdas det nyligen skapade biokolet via rullbandet ner till en uppsamlingscontainer
där den kyls ner innan den är redo att användas som gödningsmedel.
På de två sista bilderna kan man se hur vattentankarna ansluts till anläggningen så att vattnet
kan färdas via rör på anläggningens insida och då värmas upp via elden i kammaren.
Fördelen med denna modell är användarvänligheten och att den inte tar upp för stor yta.
Luckor på både inner och ytterkammaren förenklar rengöring och reparation väsentligt.
Processen drivs av eld vilket innebär att förutom kraften för att driva rullbandet så behövs
endast ved till brasan för att hålla processen vid liv. De ångor som bildas används även dessa
som bränsle för att skapa en så miljövänlig och energibesparande anläggning som möjligt.
Produktionshastigheten är beräknad så att biomaterialet färdas i lagom hastighet genom
värmekammaren sett till anläggningens storlek och att det kommer ut som färdigt biokol i
andra änden.
Detta koncept som tagits fram är ingen perfekt modell i alla lägen, istället ett exempel på hur
utformningen av en fungerande anläggning kan se ut där potentialen finns för att få ett
konstant flöde av pyrolysbränning.
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9. Affärssystem
9.1 Business model canvas
Nedan följer en canvas beskrivande de ekonomiska aspekterna med konceptet. Vad som
bör nämnas är dock även det affärsmässiga värdet i den sammanställda rapporten i bilaga
12.1. Den undersökning och de tester som tagits fram och diskuterats i rapporten tillför ett
visst värde utöver det koncept som nedanstående canvas baseras på.
Key Partners

Key Activities

• Kommuner

• Skapande och
marknadsföring
av produkten
samt dess positiva
inverkan på
samhället

• Panntillverkare
• Mikael
Jidenholm
(Uppdragsgivare
samt mellanman
mellan kommun
och
projektgrupp)

• Samarbete med
kommuner för
optimalt
nyttjande av
resurser

Value
Proposition

Customer
relationship

Customer
Segments

• En positiv
inverkan på
miljön, samt
lantbrukares
odlingar med
hjälp av optimalt
utnyttjande av
organiskt
material.

• Personlig
relation till
privatpersoner
och lantbrukare,
med hänsyn till
kundbehov

• Kommuner

Key Resources

Channels

• Kapital

• Kommuner

•Samarbetspartne
rs för
produktillverknin
g

• Webbsida för
försäljning

•Sammarbetsvilli
ga kommuner

• Försäljningen
genom större
företag inom
samma bransch

• Privatpersoner
• Lantbrukare

• Sociala medier

Cost Structure

Revenue Streams

• Produkttillverkning

• Produktförsäljning

• Marknadsföring

• Sponsorer

• Löner & eventuella lokalkostnader vid behov
av kontor
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10. Diskussion/reflektion – produkt
10.1 Positionering av produkten
När benchmarkingen genomfördes, gjordes sökningar på alternativa metoder för produktion
av biokol. Det som kom att uppenbara sig under marknadsanalysen samt de rådande
miljöproblem var det faktum att det i dagsläget fanns ett stort behov av en biokolproduktion.
Det som visade sig under själva benchmarkingen var att utbudet inte matchade behovet som
fanns, då endast en enstaka anläggning för produktion av biokol fanns på marknaden. Det var
i Stockholms kommun som en satsning på ett projekt av biokolproduktion gjordes så sent
som året 2015. Projektet var att med hjälp av maskinen Pyreg P500 kunna förvalta
stockholmarnas trädgårdsavfall på ett mer gynnsamt sätt, där biokol och fjärrvärme blev
produkten av den pyrolysprocess som användes. Projektet kom att bli närmare upp emot en
miljardsatsning för Stockholm Vatten och Avfall.
Det som dock noterades under benchmarkingen var att den produkt projektgruppen hade
intentionerna att skapa inte kunde jämföra sig med Pyreg P500, då dem fyllde två helt olika
behov på marknaden.
Pyreg P500 syftar till att skapa värmeenergi för att sprida ut över fjärrvärmenätet, samtidigt
som det även görs försök till att skapa biokol i processen.
Projektgruppens fokus med projektet är istället att utveckla en kontinuerlig process med
biokol-produktion som huvudfokus, samt med energiutvinning av värme som sekundär
prioritering i mindre skala till ett lägre pris.
Nedan visas en bild på den anläggning som används i Stockholms kommun, Pyreg P500.
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10.2 Hållbar utveckling
10.2.1 Ekonomiskt
Projektet landar i högsta grad inom de ramar som finns för en hållbar utveckling. Då projektet
grundats med hållbarhet som huvudsyfte anses samtliga hållbarhetskriterier uppfyllas.
Ekonomiskt kan vi se att lantbrukare får ut mer av sin potentiella odling med hjälp av
biokolet som jordförbättrare. Det organiska materialet som används i pyrolysprocessen vid
tillverkning av biokolet, samlas in från kompost och avfall och blir därför kostnadseffektivt i
förhållande till att köpa in färdigproducerat biokol.
Utöver de vinster som genereras av en förbättrad odling, kommer även resursbesparingar att
göras på elförbrukningen då produkten är tänkt att omvandla den överblivna värmeenergin till
användbar elektricitet.

Bortser vi från de ekonomiska besparingar den enskilda lantbrukaren kommer att göra, och
istället ser till de besparingar kommuner runt om i Sverige har potentialen att göra, finns det
ytterligare områden att uppmärksamma. Den huvudsaklig besparingen kommer ligga i att
materialet förvaltas och får ett värde efter att det har genomgått pyrolysprocessen, till skillnad
från när det genomgår förbränning i dagsläget. Samma ekonomiska resurser som krävs för att
transportera materialet och behandla det i en förbränningsprocess, kan alltså istället läggas på
att pyrolysera materialet och på så sätt generera ett försäljningsvärde.
Det är i dagsläget svårt att uppskatta ett värde på produkten då tillverkningskostnaden för
produkten i dagsläget är okänt. För en noggrann beräkning av värdet behövs det först
bestämmas hur slutprodukten kommer att se ut. Det är svårt att veta om det framtagna
konceptet fungerar korrekt eller om det behöver optimeras. Efter det behövs också uppgifter
om material samt dess materialkostnad inklusive frakt. Även tillverkningsmetoden är en
påverkande faktor. Efter att dessa data analyserats finns möjligheten att uppskatta ett värde
för produkten.
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10.2.2 Ekologiskt
Den positiva ekologiska aspekten är förutom den ovannämnda jordförbättrings förmågan det
faktum att det leder till ett reducerat koldioxidutsläpp. Då pyrolysprocessen hindrar
koldioxiden att släppas ut i atmosfären igen, bidrar det inte till den pågående växthuseffekten.
Utöver den ekonomiska vinsten med att systemet generera elektricitet, finns även en positiv
miljöaspekt då det ersätter en potentiell fossil energikälla.
Dessa positiva miljöaspekter är möjliga att uppmäta först när detta koncept tas i användning
och resultatet studeras över tiden. Tills dess är det svårt att veta exakta siffror på dessa
värden.
Viktigt för processens fortlöpning är också att en framtida tillverkning av maskinen som
presenteras i konceptet skall tillverkas under goda arbetsvillkor med minimala transporter
samt att materialval gör så att det inte bidrar till stora påfrestningar på miljö eller innebär
hälsorisker för de arbetande. Alltså skall grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och
tas hänsyn till.

10.2.3. Socialt
Stycket anses vara irrelevant av projektgruppen då projektets kärnvärde inte faller inom
ramarna för vad som generellt kan anses vara kränkande eller kontroversiellt.
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11. Diskussion/reflektion – projekt
Projektgruppen har haft en god diskussion och dialog mellan gruppmedlemmar såväl som handledare.
Idéer har bollats med handledaren som även har försett projektgruppen med gynnsamma kontakter
och event som varit betydande för projektets utveckling. Beslut har för det mesta varit enkla att fatta
då gruppens åsikter för det mesta varit likasinnade. Det har varit viktigt att alla projektmedlemmar
varit uppdaterade och haft godkännande i vad som skall genomföras. En kontinuerlig uppdatering av
projektdagbok har därför genomförts och skapat en bra överblick om vilka moment som har
genomförts samt vilka som planeras att genomföras framöver.
I framtiden finns möjligheter att vidareutveckla konceptet om att skapa en biokolanläggning som
befinner sig på en mer behärskad, och samtidigt enkel nivå, att den kan nyttjas lokalt i mindre
sammanhang. Även att sprida denna rapport och kunskap till relevanta intressenter av intresse, såsom
kommuner och lantbrukare i närliggande områden. Ytterligare beräkningar, tester och
prototypframtagningar kan tillämpas för att föra projektet vidare framåt för att utveckla den perfekta
biokolframtagningen.
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12. Bilagor
12.1 Övertygande rapport (Produkten)

Av naturen för naturen
En studie om biokol och varför det bör implementeras i samhället

Elias Olsson
Mattias Boström
Sanna Ferdinandsson
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Vilka vi är & våra ambitioner
Detta projekt är inlett av 3 högskolestudenter från halmstad som alla kommer från olika
städer med olika bakgrunder. Näst intill ingen djupare kunskap kring biokol fanns hos dessa
vid projektstart men trots det så fanns viljan och passionen att aktivt sprida kunskapen kring
biokolet och dess positiva miljöaspekter framåt. Förhoppningen finns att genom denna
rapport kunna vidga läsarens kunskapsbas kring hur alla tillsammans kan agera mot en
positiv miljöförändring.
Mycket av informationen i denna rapport finns tillgänglig på internet och andra informativa
källor. Informationen har sammanställts för att upplysa läsaren om enkelheten i att skapa
biokol samt vilka möjligheter och fördelar det för med sig och gynna både odlingar och
reducering av växthusgaser med minimala energiinvesteringar.
Denna rapport kommer endast syfta till att framhäva biokolets positiva potential till
samhället, men om intresse finns kan man ta del av en mer ingående rapport om hur vi som
studenter arbetat med detta. Denna rapport delar vi gärna med oss av och går att tillhanda
hålla sig via kontakt på mail, diverse mailadresser går att finna på första sidan.
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1. Rådande miljö & klimatproblematik
1.1 Framtidsutsikt vid oförändrat beteende
“Människor beter sig som barn med en godispåse i handen. Man äter upp godiset
alldeles för snabbt och verkligheten kickar in så fort man når botten i påsen”

Dagens konstanta energibehov och ökade teknologiska framsteg i kombination med konstant
ökad världsbefolkning ligger till grund för den enorma pressen vi människor lägger på
klimatet. Trots faktumet att vetenskapen om hur klimatet påverkas av våra handlingar verkar
det inte vara tillräckligt för att övertyga alla individer om att aktivt vilja vända processen.
Majoriteten av jordens befolkning överkonsumerar mer än nödvändigt och är beroende av
färdmedel vars energikälla tar stryk på
miljön varje gång den används.
28

En studie från 2016 visar på att människor

det året konsumerade resurser som kräver
1,6 jordklot för att tillverka, det är estimerat
att ett års resurser spenderades på 7
månader vilket innebär att resterande 5
månader levdes på lånade resurser. Detta
borde vara tillräckligt för att få människor
att agera annorlunda men situationen är
tyvärr värre än så. Dessa enorma
energibehov resulterar i att enorma mängder
fossila bränslen och biomaterial eldas. Detta frigör bundet koldioxid från materialet som
lägger sig i atmosfären och förhindrar mycket av solens värme från att lämna jorden. Detta
fenomen kallas för växthuseffekten och är bevisat bidrar till en ökad medeltemperatur på
jorden.

Världsnaturfonden WWF. (2016-08-26). Rekordtidig Overshoot Day - Jordens resurser tar slut 8 augusti.
Hämtad 2018-01-15 från:
http://www.wwf.se/press/aktuellt/1658512-rekordtidig-overshoot-day-jordens-resurser-tar-slut-8-augusti
28
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Människans existens har ofta beskrivits som en omöjlighet i ett omöjligt universum. Det man
menar med detta är att allting man ser idag som inte är ett direkt resultat av människans
handlingar jobbar i perfekt symbios med varandra för att göra livet på jorden möjligt. Detta
gäller både kroppens extremt komplexa uppbyggnad till det eviga kretsloppet som konstant
håller alla organismer på jorden vid liv. Då stora framsteg görs inom biotekniken för att både
upprätthålla och förlänga liv så kan tyvärr inte detsamma sägas för jordens natur och
kretslopp.
Detta kretslopp som hållit mänskligheten vid liv i vad man tror är omkring 2 miljoner år har
vi nu märkt börjar sättas ur spel med den enorma klimatuppvärmningen som kommer från
koldioxidutsläppen.
Många av effekterna från uppvärmningen är kända och kan i viss mån undvikas men det går
inte att dölja faktumet av att uppvärmning på en global nivå får förödande effekter som kan
försvåra människors förmåga att överleva enormt.

För att säkerställa människans överlevnad så finns det två alternativ att överväga, antingen att
sluta äventyra jordens klimat vilket kan göras genom förändring och teknologiska framsteg
eller att bosätta sig på en annan planet.
När det kommer till förflyttning så är i dagsläget planeten mars det enda tänkbara alternativet
när det kommer till dagens rymdfarkoster var
på det gäller hastighet och
29

bränsleförbrukning. Forskare på
rymdstationen NASA tror att människor kan
“terraforma” mars till en beboelig planet men
det skulle ta flera årtusenden för en sån
enorm skog att utvecklas som uppfyller
behovet av en behaglig syrenivå för
människor.
Detta innebär att människor som allra minst
måste stanna på jorden i flera tusen år och då

National Geographic. (2010-03-08). Så blir Mars en ny jord. H
 ämtad 2018-01-21 från:
http://natgeo.se/rymden/planeter/sa-blir-mars-en-ny-jord.
29
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inte har något annat val än att jobba långsiktigt med att bevara jorden.
Som tidigare nämnt så är människor fast på jorden i minst ett par tusen år framöver och under
den tiden är det avgörande att vi har ett fungerande jordklot och ekosystem. Men tyvärr så ser
30

inte framtiden ljus ut. Beräkningar har gjorts som visar på att jordens resurser kommer att
vara slut om mindre än 50 år om inte förändringar görs. På de senaste 30 åren har hela 35
procent av jordens naturliga välstånd försvunnit och vi använder 0,4 hektar land och vatten
mer per person än vad det finns resurser för.
31

Den globala uppvärmningen påverkar inte bara människor utan sätter även en enorm press

på natur och växtlivet. Några arter som blir direkt påverkade av klimatförändringen på jorden
är jättepandor, isbjörnar, Orangutanger, elefanter, blåvalar, jättesköldpaddor samt mycket av
jordens vattenliv. Många av dessa arter är redan utrotningshotade i dagsläget vilket gör den
globala uppvärmningen ännu mer
oroande.
Redan vid 1 grads uppvärmning
finns det studier som visar på att
sjukdomar sprider sig snabbare,
skördar blir sämre, avgörande
beståndsdelar i fiskar försämras i
tropiskt klimat, ökade
naturkatastrofer inträffar samt
massförflyttning av havsliv
uppkommer vilket försvårar
fiskemöjligheter i många delar av världen. Vidare kan man se att Arktis isar smälter vilket
bidrar till ökade havsnivåer. Detta kan leda till en höjd havsnivå på en meter inom de närmsta
hundra åren. Det kan leda till att hela öar dränks och denna typ av havsnivå skulle ha
förödande effekter på människor i alla delar av världen. På lång sikt kan havsnivån höjas med

30

Dagen. (2010-07-10). Hämtad 2018-01-21 från
tp://www.dagen.se/jordens-resurser-slut-om-mindre-an-50-ar-1.259215
Världsnaturfonden WWF. (2018-02-13). Konsekvenser. H
 ämtad 2018-01-22 från
WWF. http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/konsekvenser/1124276-konsekvenser-klimat (Hämtad
2018-01-22)
31
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så mycket som 50 meter vilket talar för sig själv om svårigheterna människor får att hålla sin
art vid liv.

Människor beter sig som barn med en godispåse i handen. Man äter upp godiset alldeles för
snabbt och verkligheten kickar in så fort man når botten i påsen. Vi människor måste börja
inse att den botten finns där och att den närmar sig fortare än vad man tror. Annars kommer
vi inse att livet blir mycket svårare så fort godsakerna är slut och då är det försent. Vi måste
se till att fylla på påsen innan botten är synlig. Men tyvärr så är det försent, botten är redan
synlig. Påsen är nästan helt tom och skrapas nu ren på de sista naturresurser jorden har att
erbjuda.
Nu är det allas ansvar att tillsammans jobba för att den till synes tomma påsen inte knycklas
ihop och slängs i soporna så att den aldrig kan används igen.

1.2 Utsläpp av växthusgaser
Huvudproblemet som bör lösas är den rådande växthuseffekten som orsakas av diverse gaser,
varav koldioxid står för cirka 60 procent och metangas för cirka 30 procent. Jordens egna
naturliga cykel kan inte hantera de ytterligare gaser vi människor tillför genom att använda
fossila bränslen.
Trots det att Sverige generellt är en av dem länder i världen som har ett relativt lågt
koldioxidutsläpp, släpper vi ut cirka 5 ton koldioxid per person, per år. Det totala utsläppet
32

landar då på runt 52 miljoner ton koldioxid per år, enligt uppgifter från SCB .

1.3 Hur biomaterial hanteras
I dagsläget hanteras inte organiskt material på ett optimalt sätt. Genom fullständig
förbränning utvinns endast energi som gynnsam produkt av arbetet. Skogen absorberar
koldioxid när den växer. När biomassa skördas från skogen och förbränns för
energiproduktion frigörs den absorberade koldioxiden på nytt.

Statistiska centralbyrån, Totala utsläpp och upptag av växthusgaser efter växthusgas och sektor. År
1990-2016
32

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0107/TotaltUtslappN/ta
ble/tableViewLayout1/?rxid=5413c7d3-ac2c-4d99-9ebc-986020976a12
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Det finns otroligt mycket tillgångar på organiskt material som skulle kunna nyttjas på ett mer
klimatsmart och effektivt sätt. Där en alternativ metod till förbränning av organiskt material
implementeras, även känd som pyrolys. Produkten av pyrolys blir biokol där kol förblir
bundet i materialet, till skillnad från vid förbränning där det släpps ut och återgår ut i
atmosfären i form av koldioxid tillsammans med resterande växthusgaser.
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1.4 Marknadsanalys - kommuner
Tabellen nedan presenterar den marknadsanalys som utfördes där en rad olika kommuner runt
om i Sverige fick samma frågeställning. Frågeställningen baserades enligt projektgruppen på
de fyra mest relevanta frågor kring projektet.

Kommuner Mängd material
som hanteras per
år (ton/år)

Materialegenskaper

Hur material används i
dagsläget

Intresse av investering i
en biokolproduktion

Halmstad

Slam - 8000

Slam - 26% TS
(Torrsubstanshalt)

Genom rötning och
nedbrytning framställs
metangas och CO2. Den
framställde gasen används
för energiframställning i
form av el och värme.
Restprodukten används
som jordförbättring på
åkermark.

En viss osäkerhet finns
kring huruvida
framställning av biokol är
möjligt med de material
som finns tillgängliga.
Dock finns en tydligt
öppenhet för alternativa
metoder av
slambehandling. Samt
biokol som
jordförbättrare.

Östersund

Matavfall - 6000

Matavfall från hushåll och Avfallet komposteras &
näringslivet.
restprodukten används till
30-40% TS
tipptäckning.

Intresse finns.

Gävle

Matavfall - 9 731
Trädgårdsavfall - 5
238
Totalt - 14 969

Matavfall - 33% TS
Trädgårdsavfall - 60-70%
TS

Intresse finns för en
alternativ hantering av
slam fraktionen.

Kiruna

Matavfall - 1600

Matavfall från hushåll och Matavfallet sorteras i
näringslivet.
dagsläget inte ut, men
25-30% TS
planer finns att införa en
förbättrad hantering med
början i januari 2019.

Matavfall och delar av
trädgårdsavfallet går till en
biogasanläggning för att
generera biogas samt
biogödsel.
Det resterande
trädgårdsavfallet
komposteras.

Intresse finns, det är dock
ytterst styrt av de
ekonomiska faktorerna.
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Trots att den data som samlades in var ytterst varierad, med olika material från de olika
kommunerna, kan vi se att det generellt finns ett övervägande intresse för alternativa metoder
av avfallshantering.
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2. Biokol
2.1 Framställning av biokol
Pyrolys är en process där ett organiskt material upphettas till en hög temperatur, vanligtvis
mellan 500-1000 ℃. Processen sker utan någon syretillförsel så att materialet sönderfaller
utan att det förbränns. Det är en form av termisk nedbrytning som slutligen resulterar i att en
fast beståndsdel återstår samtidigt som andra beståndsdelar avgår som gaser. Dessa gaser är
främst vattenånga, metangas, koldioxid, kolmonoxid och kolväten som utsöndras under
processen. De tyngre organiska föreningarna kan ofta kondenseras och kallas då tjäror eller
pyrolysoljor. Restprodukten i fast form består till största del av kol, så kallat biokol. De olika
komponenterna som bildas vid pyrolys kan i många fall utnyttjas som bränslen eller
råmaterial. Gaserna kan brännas medan pyrolysoljorna både kan brännas eller utnyttjas som
33

en form av icke-konventionell råolja .
Det är till fördel att använda material som innehåller stora andelar kol eftersom det är just
kolet i materialet som skall lagras. Framställning av biokol innebär att ungefär en tredjedel
till hälften av det bundna kolet i materialet som upphettas förblir bundet istället för att släppas
ut i atmosfären som koldioxid, vilket inträffar om materialet skulle brännas upp helt och
34

hållet. Kolet förblir därefter bundet i biokolet i flera tusen år. Biokol kan sedan appliceras i
olika sammanhang. Nedan följer vilka egenskaper som erhålls i materialet samt hur det skall
tillämpas i detta projekt.

Slutprodukten efter pyrolys blir alltså biokol. Håligheterna i biokolet medför att materialet
blir extremt poröst. Ytterligare blir dess sammanlagda yta stor och en absorberande egenskap
bildas. Den höga porositeten och den absorberande effekten gör det möjligt för biokolet att
hålla upp till fem gånger sin egen vikt av vatten. Därtill möjliggör porositeten dessutom att
biokolet på ett mycket effektiv sätt kan absorbera näringsämnen. Dessa två egenskaper gör
biokolet lämpligt att använda inom lantbruk och odlingar. Biokol fungerar alltså mycket bra
Nationalencyklopedin, pyrolys. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pyrolys (hämtad
2017-11-29)
34
Naturskyddsföreningen (2009, Maj 27). Biokol - en klimatfrälsare? H
 ämtad från:
https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2009-3/biokol-en-klimatfralsare (2018-01-29)
33
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som en reglerare av vatten som även kan tillgodose organismer med ytterligare näring eller
omvandla den näring som finns i jorden och göra den lättillgänglig för växterna. Därmed
lämpar sig biokol extra bra att använda som jordförbättrare på ställen där jorden är
35

näringsfattig eller på marker som snabbt kan torka ut.

Den absorberande egenskapen som biokol besitter medför ett behov av att tillföra näring och
väta innan det kan spridas ut på fälten. Tillförs ingen näring som “mättar” eller “laddar”
biokolet blir effekten motsatt då biokolet istället riskerar att absorbera näring från växterna
snarare än att tillföra extra näring och berika jorden som är det önskade resultatet.

2.2 Definition av biokol
Det finns olika definitioner av vad biokol är, nedan finns en översättning gjord av
biokolsverige som är översatt från den europeiska biokolcertifieringen, European
36

Biochar Certificate, EBC.

Biokol definieras som en kolliknande substans producerad från hållbart erhållen
biomassa under kontrollerade förhållanden och som ämnas användas i syften så att
det inte återgår till koldioxid på kort sikt. (egen översättning, European Biochar
Certificate)

Alltså är biokol ett träkol eller vad som kan motsvaras till liknande vid framtagning av
ytterligare varianter av biomassa än trä. Biomassan som används skall vara hållbart
framtagen och i allra bästa fall inte kunnas nyttjas på något annat sätt. Det krävs att
kolet är framtagen under kontrollerade metoder för att undvika att processen ger
upphov till skadliga ämnen. Användningsområdena för biokol är många och ännu
upptäcks fler. Den huvudsakliga skillnaden mellan biokol och vanligt kol, vad vi kallar
grillkol, är att biokol skall användas på ett sådant sätt att det inte övergår till koldioxid
på kort sikt. En av möjligheterna som finns är nämligen att motverka de pågående

Olsson, H. (2015, April 28). Det nya svarta guldet. Hämtad från:
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/det-nya-svarta-guldet (2018-01-23)
36
Biokol. Hämtad från: http://biokolsverige.se/?page_id=16 (2018-03-12)
35
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klimatförändringarna med enorma koldioxidutsläpp är att fungera som kolfastläggning.
I och med detta kan biokol inte förbrännas för att skapa värme eller användas som
grillkol eftersom koldioxid utsöndras till atmosfären vid total förbränning.

Vidare ställs då frågan hur biokol kan sänka den befintliga koldioxidnivån i
atmosfären? Faktum är att den biomassan som biokollet produceras av, exempelvis trä,
halm, olivkärnor etc. har tagit upp koldioxid under hela dess livstid genom fotosyntes.
Biomassan bygger därmed in kolet i sin struktur och när biomassan därefter blir till
biokol stabiliseras stora delar av kolstrukturen i materialet och gör att det blir svårt att
bryta ner. Alltså, kan vi säga att vi drar koldioxid från atmosfären och låser den ner i
jorden.

Hur länge biokolet finns kvar i jorden kan variera beroende på bl.a. ursprunglig
biomassa, produktionsprocess, jordens fukthalt och temperatur. Tiden kan alltså
variera stort men det är garanterat att biokolet i alla fall kan lagras i flera tusen år.

2.3 Positiva egenskaper hos biokol
Som tidigare nämnt är biokol, förbränt biomaterial som är en restprodukt av odlingar och
övrig markskötsel. När växter växer och blir större så binds koldioxid i växten i takt med att
den blir större. Denna koldioxid är ofarlig för miljön då den är bunden i växten. Det är
förbränningsprocessen som frigör denna gas som sedan stigen till atmosfären. Tanken med
biokol är att man förhindrar materialet från att “brinna upp” och därmed håller kolet bunden i
materialet. Denna biokol kan sedan användas till att gynna växtligheten i odlingar vilket
resulterar i att man bokstavligen gräver ner koldioxiden i jorden där den inte kan påverka
klimatet.
På grund av biokolets extrema porositet så finns egenskapen att ta upp stora mängder energi
som sedan kan frigöras i jorden och öka växtligheten i odlingar. Implementeras detta så
kommer därför den framtida växtligheten att öka på jorden vilket kommer att resultera i ett
reducerat koldioxidutsläpp på grund av fotosyntesen hos detta växtliv.
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Intresset och efterfrågan av biokolet har ökat de senaste åren på grund av dess genomgående
porositet vilket ger det förmågan att hålla mer vatten och andra näringsämnen som växter och
jordens övriga mikroorganismer nyttjar. Detta i förhållande till konventionell förbränning
genererar ett högre försäljningsvärde och blir därför en positiv inkomstkälla.
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3. Koncept
Förhoppningsvis har du som läsare nu fått en inblick i pyrolys processen och vad termen
“biokol” faktiskt innebär.
Det är dock förmodligen inte är lika självklart exakt hur processen ser ut i verkligheten. Det
är svårt att ta fram en exakt lösning då utformningen av pyrolysprocessen kan variera
beroende på vad man hoppas uppnå. Man kan till exempel forma processen så att den tar
tillvara på värmeenergin, man kan också utvinna el och värma vatten via pyrolys.
I ett försök till att få en inblick hur dessa processer kan se ut så har en modell simulerats över
en anläggning som skapar biokol och har förmågan att använda värmen till
vattenuppvärmning. Denna modell kan ni se nedanför.
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Biomaterialet samlas här upp i en stor konformad container som via ett rullband färdas
genom pyrolystanken. Den tanken består av två kammare, den yttersta kammaren används för
elden och agerar värmekälla medans den inre kammaren behålls syrefri så pyrolys kan ske i.
Därefter färdas det nyligen skapade biokolet via rullbandet ner till en uppsamlingscontainer
där den kyls ner innan den är redo att användas som gödningsmedel.
På de 2 sista bilderna kan man se hur vattentankarna ansluts till anläggningen så att vattnet
kan färdas via rör på anläggningens insida och då värmas upp via elden i kammaren.
Fördelen med denna modell är användarvänligheten och att den inte tar upp för stor yta.
Luckor på både inner och ytterkammaren förenklar rengöring och reparation väsentligt.
Processen drivs av eld vilket innebär att förutom kraften för att driva rullbandet så behövs
endast ved till brasan för att hålla processen vid liv.
Detta koncept som tagits fram är ingen perfekt modell i alla lägen utan mer ett exempel på
hur utformningen av en fungerande anläggning kan se ut där potentialen finns för att få ett
konstant flöde av pyrolysbränning.
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4. Produktion av biokol
4.1 Framtagning av förenklad
utrustning
Vi har tidigare beskrivit en mer avancerad
variant av en fungerande biokolanläggning som
resulterar i en kontinuerlig biokolproduktion.
Denna process kan dock se mycket enkel ut för
enskild person och för att påvisa detta så har eget
biokol tillverkats med mycket gott resultat.
Detta skedde genom att nödvändigt material
tillhandahållits i form av en stor metalltunna, två
olika storlekar av mindre metallbehållare samt
ett metallrör till skorsten och ved till att skapa en
värmekälla. Toppen av metall tunnan sågades
av och några hål sågades och borrades längst
ner respektive högs upp på bottendelen av tunnan. Därefter gjordes ett hål i locket av tunnan
för att fästa skorstenen. Skorstenen används för att skapa ett sug och leda bort röken som
bildas.
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4.2 Genomförande av pyrolys
Efter att denna förenklade pyrolysanläggning var färdigkonstruerad så fylldes två
metallbehållare med bioavfall som samlats in från Falkenbergs kommun. Detta bioavfall
bestod av grot som är en blandning av nermalda grenar och toppar samt kompostavfall från
hushåll, också kallat grönkompost.
De två behållarna fylldes med vardera sort av de två olika avfallssorterna. Därefter förslöts
behållarna förutom fem små hål i locken som fanns för att släppa ut de uppkomna
pyrolysgaserna från processen.

De två behållarna placerades i mitten av metalltunnan som sedan omslöts av trä och
tidningspapper för att starta en eld så att önskad värmenivå på ca 400 grader kunde nås. En
pyrolysprosess kräver 300 - 500 graders värme i ca 30 minuter när torrt material skall bli till
biokol. Eftersom materialet som tillhandahölls från Falkenbergs kommun var fuktigt fanns
behovet av en förlängd behandlingstid på 10 minuter, detta för att få vätskan ur biomaterialet.
Därför vart den slutgiltiga pyrolystiden 40 minuter innan virket i metalltunnan brunnit ut.
Efter nedkylning av metalltunnan kunde biokolet plockas ut och kylas ner ytterligare innan de
fick kontakt med syre. Görs inte detta riskerar biokolet att självantända igen då glöd
fortfarande kan finnas i biokolet som inte går att se. Därefter utfördes mätningar och tester
mellan det ursprungliga materialet och biokolet. Resultatet av dessa redovisas nedan.
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4.3 Tester & Mätvärden
Baserat på de tester som gjorts på det framtagna biokolet har en del förhållanden konstaterats.
När mätvärdena gjordes var det viktigt att det aktuella tillståndet hos det organiska materialet
noterades noggrant. De två material som testades var GROT vilket står för grenar och toppar,
samt grönkompost som bland annat består av gräs, löv och kvistar. I detta fall mättes en hög
fukthalt på cirka 50 procent upp hos GROT, medans cirka 28 procent fukthalt mättes upp i
grönkomposten.
Procentuellt genererades cirka 11 procent biokol ur GROT, medans en ökning kunde
identifieras vid pyrolys av grönkompost där hela 20 procent biokol genererades. Ett
genomsnitt visar då alltså på att cirka 16 procent biokol förväntas genereras vid pyrolys av
GROT och grönkompost med dem givna fukthalterna. Självklart blir den procentuella vikten
högre då fukthalten försummas genom förberedande torkning. Men enligt vår uppdragsgivare

Mikael Jidenholms begäran, pyrolyserades materialen i dess aktuella tillstånd med rådande
fukthalt inkluderat för att på så sätt efterlikna ett verkligt scenario.

För att få en tydligare och mer rättvis uppfattning om hur mycket biokol som genereras ur det
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pyrolyserade materialet gjordes även en beräkning där fukthalten försummas. Där visade det
sig att cirka 21 procent biokol genererades ur GROT, respektive 28 procent ur
grönkomposten.
En av de egenskaper biokol har utöver dess förmåga att binda koldioxid, är dess extrema
porositet. Tester gjordes därför på biokolet, men även på vanligt kol för att på så sätt
tydliggöra den markanta skillnaden i porositet. Vad som kom att uppenbara sig efter testerna
var att det framtagna biokolet hade kapaciteten att hålla upp till 260 procent av sin egen vikt i
vatten och näring, medan vanligt kol endast hade kapaciteten att hålla 127 procent av sin egen
vikt. Det visar då på att biokolet har en överlägsen kapacitet att hålla vatten och näring på
över 100 procent mer än vanligt kol.

Ovanstående resultat och påstående baseras på nedanstående beräkningar, tillhörande grafer
förtydligar även de förhållanden som diskuterats.
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4.3.1 Producerat biokol med fukthalt inkluderat
GROT
P roducerat biokol
GROT

=

74g
 0,10556348 ≈ 11 %
701g =

=

127g
630g = 0,2015873 ≈ 20 %

Grönkompost
P roducerat biokol
Grönkompost

4.3.2 Producerat biokol med fukthalt exkluderat
GROT
F ukthalt (gram) = F ukthalt(%) ×GROT = 0, 5×701g = 350, 5g
GROT − F ukthalt (gram) = 350, 5 g
P roducerat biokol
GROT

=

74g
 0,21112696 ≈ 21 %
350,5g =

Grönkompost
F ukthalt (gram) = F ukthalt(%) ×Grönkompost = 0, 28×630g = 176, 4g
Grönkompost − F ukthalt (gram) = 453, 6 g
P roducerat biokol
GROT

=

127g
 0,27998236 ≈ 28 %
453,6g =
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4.3.3 Kapacitet att hålla vatten
Biokol
Vatten biokolet kan hålla = v attendränkt biokol − torkat biokol = 90g − 25g = 65g
Procentuell andel biokol kan hålla av sin egen vikt =

65g
25g

= 2,6 = 260 %

Vanligt kol
Vatten kolet kan hålla = v attendränkt kol − torkat kol = 345g − 152g = 193g
Procentuell andel kol kan hålla av sin egen vikt =

193g
152g

≈ 1,27 ≈ 127 %

4.3.4 Koldioxidreducering
Följande beräkning är baserad på framtaget biokol av dem organiska materialen GROT och
grönkompost. Beräkningen syftar till att åskådliggöra mängden koldioxid som potentiellt kan
reduceras med hjälp av det framtagna biokolet.
GROT
Biokol = 9,224g
Restprodukt vid fullständig förbränning av biokolet = 0,351g
Flyktiga gaser = 8,873g
C = 12 g/mol
O = 16 g/mol
Substansmängd för C = n =

m
M

=

8,873g
12 g/mol

= 0,7394166667mol

Koldioxidreducering per gram biokol
= (0, 7394166667 mol×C) + (0, 7394166667 mol×(2×O)
= (0, 7394166667 mol×12 g/mol) + (0, 7394166667 mol×32 g/mol)
32,53g
= 9,224g
= 3, 53g CO2
Per kilogram biokol
= 3, 53 kg CO2
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Grönkompost
Biokol = 2,739g
Restprodukt vid fullständig förbränning av biokolet = 0,853g
Flyktiga gaser = 1,886g
C = 12 g/mol
O = 16 g/mol
Substansmängd för C = n =

m
M

=

1,886g
12 g/mol

= 0,1571666667 mol

Koldioxidreducering per gram biokol
= (0, 1571666667 mol×C) + (0, 1571666667 mol×(2×O)
= (0, 1571666667 mol×12 g/mol) + (0, 1571666667 mol×32 g/mol)
=

6,915g
2,739g

= 2, 53g CO2
Per kilogram biokol
= 2, 53 kg CO2

Enligt uppgifter från samarbetspartnern Ugglarps Grönt AB i Falkenberg samlas 1990 ton
GROT och 2350 ton grönkompost in årligen. Baserat på dem siffrorna och de tidigare
nämnda procentuella siffrorna på elva och tjugo procent enligt graf ovan, skulle då 1 962 ton
koldioxid reduceras enligt nedanstående beräkningar. Vilket i sin tur skulle reducera
Sveriges nuvarande årliga koldioxidutsläpp på 52 miljoner ton med cirka 0,004 procent.
Dessa 0,004 procent baseras alltså på vad en enstaka, förhållandevis liten kommun kan
åstadkomma. Sätter vi det i förhållande till den potentiella reduceringen till följd av att
majoriteten av svenska stora kommuner implementerar samma metodik, ser vi att en ytterst
betydelsefull reducering kan komma att ske.
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4.3.5 Koldioxidreducering för Falkenbergs kommun
GROT
0, 11×1 990 000 kg = 218 900 kg biokol3, 53 kg CO2 ×218 900 kg biokol = 772 717 kg CO2
Grönkompost
0, 20×2 350 000 kg = 470 000 kg biokol2, 53 kg CO2 ×470 000 kg biokol = 1 189 100 kg CO2

Total potentiell koldioxidreducering årligen
772 717 kg + 1 189 100 kg = 1 961 817 kg C
 O2

4.4 Resultat av tester & framtagning av biokol
Resultatet visade sig bli mycket bra. Strukturen på det färdiga biokolet förblev lik strukturen
på materialet innan pyrolysprocessen, vilket är ett tydligt tecken på att materialet har
förkolnat utan att det har blivit förbränt. Kolet har alltså förblivit bundet i meterialet snarare
än att blivit frisläppt som sker under en total förbränning. Porositeten var hög, vilket innebär
att materialet var mycket sprött och skört, precis som önskat resultat.
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5. Slutsats
Förhoppningsvis har rapportens syfte att ge ut sakenlig korrekt information kring varför världen
behöver biokol lyckats. Många av de teknologiska framstegen som görs idag sätter en enorm press på
naturen. Faktumet att biokol kan bidra med så mycket bra utan några till synes negativa aspekter gör
biokolproduktion till en fantastisk tillgång för miljön.
Förhoppningsvis har denna rapport varit intressant och att den har fått dig att öppna ögonen för vad
biokol kan åstadkomma.
Var det gäller oss författare så finns förhoppningen att långsiktigt öka kunskapen och
implementeringen av biokol i samhället. Så tack för att du valt att läsa vår rapport och sprid gärna
denna text vidare för att hjälpa oss i vår strävan mot en grönare framtid.
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12.2 Projektbeskrivning/Projektplan

Projektplan - Biochar

Gruppmedlemmar:
Mattias Boström
Sanna Ferdinandsson
Elias Olsson

Examensarbete
Utvecklingsingenjörsprogrammet
Högskolan i Halmstad
Uppdragsgivare: Mikael Jidenholm
Handledare: Hans-Erik Eldemark
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Bakgrund
Miljöproblematiken runt om i världen är ett problem som ständigt diskuteras. Inrikes är det
en fråga som resulterar i att kommuner i Sverige ständigt strävar efter att uppnå olika sorters
miljömål, ofta med ett minskat koldioxidutsläpp i fokus. Koldioxidutsläppet är orsaken till att
ozonlagret expanderar och leder till den så kallade växthuseffekten som får
medeltemperaturen att öka på jorden. Detta har en stor effekt på jorden och inte minst inom
odling och växtliv. Jordens befolkning är kraftigt beroende av bördig jord för att kunna odla
mat för att mätta dess befolkning. Alla delar av världen har inte denna önskvärda bördiga jord
och är därför i stort behov av konstgjorda odlingsmetoder, till exempel med hjälp utav biokol.
Det finns enorma mängder organiskt material runt om i samhället som inte används alls eller
som används på ett mindre effektivt sätt än vad som anses vara möjligt.
Problemformuleringen är given av Mikael Jidenholm, Ugglarps Grönt AB. Han vill kunna
driva sin gård på ett miljövänligt sätt och utnyttja de resurser som finns att tillgå för att
reducera koldioxidutsläpp och för att inte slösa på energi. Detta vill han uppnå genom att
tillverka biokol och ta till vara på bl.a. metangasen som bildas vid processen pyrolys för att
sedan använda biokolet till att blanda med organiskt avfall för att slutligen kunna klassa
slutprodukten som en bördig och miljövänlig jord till odlingar.

Effektmål
Syftet med projektet är att kommuner runt om i Sverige, skall komma till insikt om att ett
aktivt användande av pyrolys i kontrast till förbränning av spillmaterial är förebyggande mot
miljöfarliga koldioxidutsläpp.
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Projektmål
En pyrolysmaskin som producerar biokol skall tas fram tillsammans med en stödjande
rapport för biokolets positiva inverkan på det rådande problemet med stora koldioxidutsläpp.

Kravspecifikation
Nedanför följer en del krav, både interna och externa krav, som gruppen under arbetsgång
strävar efter att uppnå. Kraven kommer från uppdragsgivaren och kommunen.
Externa krav:
De externa kraven som finns på projektet är ställda av uppdragsgivaren Mikael Jidenholm.
Kravet är att en undersökning skall tas fram, med tillräckligt övertygande bevis för att
pyrolysprocessen bör införas i kommuner runt om i Sverige.
Interna krav:
● Utöver de nöjaktiga bevisen för pyrolysprocessens positiva effekter, ställer även
uppdragsgivaren kravet på att en produkt skall tas fram. Produkten i fråga skall vara
utformad så att en pyrolysprocess av spillmaterial kan ske, samt möjliggöra
upptagning och omvandling av värmeenergi till elektrisk energi. I minsta mån skall
produkten föreställa en demomodell.
● För att en produkt skall kunna tas fram behövs ett samarbete stadgas med företag för
lämplig prototypframtagning.
● Till halvtidsredovisningen skall en CAD modell ritas upp, denna modell behöver dock
inte vara av slutgiltigt format.

84

ActiCo

Elias Olsson
Mattias Boström
Sanna Ferdinandsson

Projektmodell

Avgränsningar
Projektet innefattar att samla och framställa nödvändig data för att med trovärdighet kunna
påvisa utomstående parter såsom kommuner, att arbetet kring pyrolys av spillmaterial har
förmågan att gynna miljön samt ha en omvänd effekt på mängden koldioxid som för
närvarande släpps ut i atmosfären. Till detta ska även möjlighet till att blanda biokolet med
utomstående näringsfaktorer undersökas, till exempel matrester. Slutligen om slutsatserna
tillåter det, finns ambitionen att sammanställa en mindre anläggning där pyrolys samt
blandning med näringsämne sker för användning i jordbruksmiljö.
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Nulägesanalys (SWOT)
Styrkan i projektet är att behovet av minskad koldioxid i atmosfären har aldrig varit så högt
som det är idag. Människor har fått en sådan inblick i problemet att det inte längre kan
ignoreras. Problemlösningen ligger alltså rätt i tiden. Man vet också att tonvis med kompost
eldas upp varje år vilket istället kan användas till framställning av biokol.
Svagheter i projektet är att projektgruppen är beroende av utomstående parter. Den lokala
kommunen måste alltså övertalas om att sätta detta i bruk. Vidare behövs en anläggning med
önskvärd temperatur där detta kan ske. Slutligen behövs material i form av kompost och
matrester, trots faktumet att det finns mycket av det så kan det visa sig bli en svårighet i sig
att samla upp och få tag på det. Möjligheten för detta projekt är enorm om önskvärda parter
visar sig villiga att samarbeta mot samma mål. Med tid och resurser finns det inget som
stoppar denna metod att tas i bruk över hela landet. Det är ett trögstartat projekt men väl
igång ger det stora förbättringar till det nuvarande lantlivet samt den övergripande miljön
med små negativa effekter.
Att göda med biokol med inblandning av ett annat näringsämne är en relativt ny och omtalad
upptäckt. Detta betyder att forskning och tillämpning av metoden sker på många olika håll.
Därför kan andra grupper avancera fortare än oss och hinna föra det i bruk tidigare.
Konkurrensen är hård på grund av projektets enorma fördelar.

Tidsplan
Planering:
Det viktigaste aktiviteter som måste utföras i planeringsfasen är:
1. Skissa ett skelett som innehåller alla delar i projektet
2. Kontakta kommunen och kolla av lagar och regler. Kolla om kommunen vill vara
delaktiga i projektet.
3. Benchmarking (Kolla på tidigare data. Vad som finns och vilka metoder som
används.)
4. Uträkningar & CAD
5. Redovisning 1
6. Ta kontakt med företag för prototyptillverkning
7. Utformning av demomodell
8. Rapportskrivning (pågår under hela projektet)
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9. Redovisning

Projektorganisation
Projektgruppen för detta projektet består tre studenter, som alla studerar
utvecklingsingenjörsprogrammet på Halmstad Högskola. Projektmedlemmarna har sedan
tidigare bra bekantskap, och strävar alla tre mot en hållbar utveckling som mål.
Beställare: Mikael Jidenholm, Ugglarps Grönt AB
Referensgrupp: Handledare: Hans-Erik Eldemark , Beställare: Mikael Jidenholm.
Styrgrupp: Projektgruppen & Mikael Jidenholm.
Projektgrupp:
Mattias Boström
Mail: matbos15@student.hh.se
Elias Olsson
Mail: eliaol15@student.hh.se
Sanna Ferdinandsson
Mail: sanfer15@student.hh.se
Arbetsgrupper: Planeringsgrupp, genomförandegrupp, efterarbetesgrupp

Ekonomi
En enkel förkalkyl följer nedan som visar på huruvida projektet är ekonomiskt hållbart eller
ej.
Majoriteten av kostnaderna beräknas gå till framtagande av slutprodukten. Exakta kostnader
kommer senare då företag kontaktas med specifika mått och produktspecifikationer.
Förkalkyl
Intäkter,
Stipendium
Fåhré
Uppdragsgivaren
Summa Intäkter

2 000 kr + (eventuellt 2 000 kr)
oklart
4 000 kr

Kostnader,
Prototypframtagning
Transport (Affärsresor)
Marknadsföring
Summa Kostnader

25 000 kr
600 kr
1 000 kr
26 600 kr
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Diff

- 22 600 kr

Osäkerhetsanalys och riskhantering
Projektfas
Minskade anslag, avhopp från gruppmedlemmar, Avslag från kommun. Avslag från polis.
Miniriskmetoden
Risk

Sannolikhet 1-5 Konsekvens 1-5

Riskvärde
SxK=R

Riskåtgärd

1.Projektmedlemmars
avhopp

1

2

2

Arbetsuppgifterna
omfördelas

2. Avslag från kommun

2

5

10

Anpassa efter nya
sagda riktlinjer

3. Får inte tillgång till
organiskt material

1

5

5

Förlita oss på data utan
egna tester

4. Ej tillverkningsbar

1

5

5

Slutresultat blir endast
en studie

Ändringshanteringsplan
● Risk 1: Skulle någon av medlem i projektet, student som uppdragsgivare, inte kunna
medverka i projektet på grund av sjukfall eller annan avvikelse får resterande
gruppmedlemmar täcka den avvikande personens arbetsområde tills dess att denna
kan återuppta arbetet igen. Denne person får se till att i så stor mån som möjligt vara
tillgänglig via diverse kontaktmedel.
● Risk 2: Visar det sig efter insamling av information att kommunen inte visar intresse
för projektet som önskat, får en uppgörelse träda i kraft som väcker kommunens
intresse. Eftersom kommunen är en viktig samarbetspartner i projektet är det av stor
betydelse att projektet anpassas till deras förmåner och är villiga att medverka. Om
kommunen visar sig vara helt ointresserad av projektet läggs fokus på att ta fram en
produkt för privat bruk inom jordbruksindustrin.
● Risk 3: Lyckas inte tillräckligt mycket organiskt material tillhandahållas för att
genomföra tester är det ytterst viktigt att planera om och fokusera på de resursen
innan projektet kan fortlöpa. Om detta visar sig omöjligt blir alternativet att lita på att
produkten fungerar tillfredsställande enligt tidigare samlad data utan egna tester.
● Risk 4: Om den fysiska produkten inte visar sig vara tillverkningsbar får en analys av
problemet genomföras för att genomsöka om den delen går att utesluta eller om den är
väsentlig för projektens genomförande. Visar sig detta vara fallet, får projektets
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resultat bli en grundlig studie av ämnet med tydliga resultat som sedan framtida
projekt kan föra vidare.

Kvalitetshantering
För att uppnå projektets mål har en rad kvalitetsmål ställts upp. Internt i projektgruppen ses
god kommunikation som A-O. En ändringshantering plan har även tagits fram vilken, när
problemet väl är där, då går att söka kunskap i. Efter projektets avslut skall även en intern
utvärdering där styrkor, svagheter och potentiella förbättringar i både planering och
utförandefas belysas. Detta kommer inför nästa projekt underlätta arbetet och
förhoppningsvis leda till ännu bättre resultat.

Intressentanalys
Mikael Jidenholm, kommunen, diverse samarbetspartners, samtliga användare, eventuella
sponsorer som Almi, Unionen osv.
Projektets intressenter är främst vår uppdragsgivare Mikael Jidenholm samt kommunen då
idén vuxit fram från en eftersträvan att förminska koldioxidutsläppen och ta till vara på
organiskt material som finns att tillgå i samhället. Fler intressenter är projektgruppen som
jobbar med att driva projektet mot målen samt framtida samarbetspartners vid framtagning av
produkten. Sponsorerna som berör och bidrar till projektet är även av stor vikt för projektets
framgång. Dessa intressenter är sådana där stipendium kan sökas.
Kommunen är en av projektets kärnintressenter och är av stor betydelse för projektets
resultat. Utan ett samarbete med kommunen blir det svårare för projektgruppen att nå ut och
sätta produkten på marknaden i samma utsträckning. Dessutom skulle det bli försämra
möjligheterna att få tillgång till organiskt material att landa biokolet med. Kommunen är dock
inte projektets enda värdefulla intressent. För att projektet skall lyckas krävs även positiva
projektmedlemmar som är engagerade i projektet och tar projektmålet och effektmålet på
fullaste allvar.

Informationsplan/Kommunikationsplan
Kommunikationen med uppdragsgivaren blir mer av en tvåvägskommunikation från
projektgruppens sida. Uppdragsgivaren behöver bli informerade om projektets framgångar
och motgångar, för att på så sätt kunna påverka och leda projektet i en positiv riktning.
Kommunikationen inom projektgruppen blir även den mer av en tvåvägskommunikation.
Projektgruppen bör mötas genom styrgruppsmöten två gånger i veckan, samt upprätthålla
statusrapporter parallellt.
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Kommunen bör bli informerade om eventuella ändringar och framsteg inom projektet. Dock
inte i den utsträckning som uppdragsgivaren, detta främst för att uppdragsgivaren har en
mycket god kontakt med kommunen och kommer agera medlare med projektgruppen. Samt
även för att dem är mer intresserade av resultatet av projektet, snarare än diverse små
ändringar under projektet gång.
Vem

Varför

Vad

Hur

När

Vem

Uppdragsgivaren

För att han är
primärintressen
ten i projektet

Framgångar
inom projektet,
delmål samt
budgethantering

Genom
Styrgruppsmöten
och
statusrapporter

När det skett
betydande
framgångar inom
projektet som
kan anses vara
av intresse

Styrgruppen,
samt frivilliga
parter från
referensgruppen

Projektgruppen

För att planera
och kunna
genomföra
projektet

Budgetplanerin
g,
prototypframtag
ning, research
samt
marknadsföring

Genom
Styrgruppsmöten
och
statusrapporter

Styrgruppsmöten
och
statusrapporter
sker veckovis

Styrgruppen,
samt frivilliga
parter från
referensgruppen

Kommunen

För att med
betydande
bevis kunna
sälja in
konceptet och
produkten så
att kommunen
väljer att ta den
i bruk

Konkreta och
övertygande
bevis på att
metoden gynnar
både
näringsidkare
och miljön.

Genom
styrgruppsmöten
samt
statusrapporter

När det skett
Styrgruppen
betydande
framgångar inom
projektet som
kan anses vara
av vikt för
kommunens
beslut om att ta
metoden i bruk
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12.3 Projektdagbok

Projektdagbok - Examensarbete
Möte den 22-08-17
Vill inrikta oss på miljö/hållbar utveckling.
● Hållbar utveckling
ex: elbilar, analysera bilkörning eventuell tjänst vid köp av ny bil
● Hemsida för entreprenörer och hitta partner till idéer osv.
● Kondens blir till vatten driven via solkraft
● Lock till förvaring i kyl
● Peri
● Naturmaterial och använda till nya användningsområden
Till nästa möte den 25-08-17
● Mattias kolla upp företag med anknytning till kondens utav vatten.
● Sanna och Elias kolla upp info om hållbar utveckling och se vad som kan vara
intressanta områden eller problemområden som finns.

Möte den 25-08-17
● Fortfarande öppna för ett flertal alternativa områden inom hållbar utveckling
● Lagra energi från cykel/gym
● Skriva affärside på måndag den 28e samt brainstorma fler ideer
Till nästa möte den 28-08-17
● Tänk på fler problem och lösningar relaterat till hållbar utveckling

Möte den 28-08-17
● Nyproduktutvecklingsprojekt: finnas utrymme för vår egen kreativitet
Kalkyler på eventuell försäljning eller en produktiv verkan skall göras.
● 14 december presentation på engelska
● 30 januari (ungefär) en första rapport in
● Opposition på andra projekt som sker efter den första redovisningen
● 15 maj, muntlig presentation, denna är stor grund till utdelning av stipendium.
Därefter ca en vecka till att frärdigställa den slutiltia rapporten innan utexpo
● Vid samarbete med företag, tänk på avtal, immaterialrätt osv.
● Inledande presentation:
Kort, gärna powerpoint. Presentera projekt, eventuellt flera om man har.
● Projektrum: T237
● Handledare: Hans-Erik
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Eget projekt (utan företag): 2000kr finns ganska enkelt att få av Fåhre. “Ju fortare vi
vet att det blir egna projekt ju fortare kan man få pengarna”, Hans-Erik.
Konceptpresentation: möjlighet att få fler stipendier, hälften kan få möjlighet till detta.

Möte den 04-09-17
● Brainstorming:
● Lärare har svår handstil (gör whiteboardtavla som skriver snyggt)
● Dyrt att färdas
● Spel som samarbetar med affärer
● Personlig assistent-maskin
● Trafik
● Går inte att transportera sig på vintern
● Plast-pant
● Inväntar projektförslag från Hans-Erik
Till nästa möte den 08-09-17
● Brainstorma ideer
● Ta fram favoriter från Hans-Erik förslag

Möte den 08-09-17
● Mer information från Hans-Erik behövs kring projekt-förslagen

Initieringsmöte med Hans-Erik den 11-09-17
● Hch, finns i glasgången. Hälsoteknikcentrum Halland, Josefin Henriksson. Case eller
ekonomisk hjälp.
● Högkapacitets kondensator. Kombinera i en ny produkt.
● Första presentation: 18/9, presentera vilka idéer vi har.
● Mot företag:
- frågan om nyprodukt
- inte konstuktion, idébaserat
● Portabel våg
Till nästa möte den 14-09-17 kl 19
● Sök företag som är relevanta till hållbar utveckling
● Kolla upp information om återanvändningsbart material och metoder som används.

Möte med hälsocenter 18-09-17:
● Digitalisering, överföra information
● Lagar angående att samla information
● Region Halland: förebygga övervikt, digitalt verktyg.
● VR kopplat till olika områden, skapa delaktighet.
● Befolkningen blir äldre och psykiska sjukdomar blir vanligare, ex demens.
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Psykisk ohälsa, ex aspergers spel för sociala relationer
Digitala medel för “behandlingar” eller stöd.
kalvivo, digitalt stöd om livsstilsförändring som man kan följa upp personerna utan att
fysiskt träffa någon.
Start Presentation i februari på hch för ca 22 personer
Innovation jam, första torsdagen i varje månaden. Anmäl via hemsida eller facebook.
Per Österberg - VR simulator för grävare projekt, DLC. (Hans-Eriks förslag)
Falkenberg projekt: blanda kol och matavfall för bördig jord att odla i

Möte den 20-09-17
● Haft telefonmöte med Mikael Jidenholm på Ugglarps grönt AB om vad vad han
önskar få ut av projektet och vad som förväntas av oss

Möte den 21-09-17
● Diskuterat projekten och hur genomförbara dem är
● Mailat och återkopplat till kontaktpersonerna för diverse projekten
Till nästa möte den 25-09-17
● Gör research kring projekten vi har i dagsläget (Biokol, VR, SWT-paper)

Möte den 25-09-27
● Haft möte med Per Österberg på DLC om VR-projektet och fått lite mer info om vad
projektet egentligen handlar om (utveckla en produkt/metod för att simulera en
grävmaskin utan att så kallad VR-sickness uppstår, fria tyglar eller mer styrt med
hjälp av DLC resurser. Intressenter som Volvo är med och arbetar i projektet)

Möte den 01-10-17
● Ställt projekten mot varandra baserat på de frågeställningar Hans-Erik, biokol väger
över
● Kontakten till lilla böslid mail: Susanne.paulsson@hushallningssallskapet.se
tel: 035 465 36, mobil: 0705441701
www.hushallningssallskapet.se/halland
●

Gå vidare och börja jobba med biokol, men samtidigt gå på mötet den 12e och se
vad dem har kommit fram till

Möte den 05-10-17
● Möte med Mikael på Ugglarps Grönt AB
● Fått information om vad han önskar från projektet
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Möte den 08-10-17
● Skissat en mall till projekt-skelettet
● Fått kontakter från Hans-Erik relaterade till pyrolys

Till nästa möte den 12-10-17
● Börja skriva projektplan, valfritt vad man börjar skriva

Möte den 12-10-17
● Genomgång av projektplanen, diskussion om punkter som har varit svår att skriva på
egen hand
● Konferens med styrgruppen för VR-projektet, kommit fram till slutsatsen att projektet
är för omfattande och svårt för oss att ta tag i

Möte den 16-10-17
● Återkoppling med Per Östberg på DLC om beslutet om att inte medverka i
VR-projektet
● Avverkat punkter i projektplanen
● Mailat Hans-Erik om frågor kring hur förkalkylen skall genomföras i projektplanen
Till nästa den 19-10-17
● Skriva klart utdelade punkter i projektplanen (Elias skriver
Informationsplan/Kommunikationsplan, Sanna skriver Intressentanalys)

Telefonmöte den 29-10-17
● Projektplan sista korrigering och tillägg inför en första inlämning.
● Nästa möte tisdag den 31-10-17

Möte den 06-11-17
● Handledningsmöte med Hans-Erik, konstaterat vissa begränsningar kring projektet,
Mikael Jidenholm förväntar sig mer av en undersökning, medan vi själva ställer
kraven om att produkt skall tas fram i syfte om att visualisera pyrolysprocessen.
● Diskuterat produktspecifikationer, gjort en ytlig patentdatabassökning för eventuell
patentering samt andra immateriella skydd.
Redovisning för VALEA den 09-11-17
Inputs från klassen och VALEA:
● CO2 påverkan på bördig jord.
● Ej patenterbar om patent finns i Tyskland. Dock gör vi inte intrång då det är i ett
annat land.
● Kolla upp prefix i varumärkesnamnet, ex: Acti
● Licensiera ut patent till större företag
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Allmänt till redovisningar:
Ha koll på när man ska byta slide.

Möte den 13-11-17
● Skrivit frågeställningar till bioingenjörerna.
● Skrivit affärsidé till att söka bidrag.
● Maila Marie Mattsson på arena grön tillväxt för eventuell sponsring av projektet
● Ulma - pelletsbrännare. Intresserade om att tillverka en biokolbrännare
http://ulma.se/ulmaeco2.php
Till nästa möte den 16-11-17
● Alla skriver något i konceptrapporten

Möte den 16-11-17
● Avverkat mail
● Diskuterat framtida upplägg
Till nästa möte den 20-11-17 kl 10:15
● Alla tar fram ett eget koncept som inte bygger på det nuvarande skruvkonceptet
Handledningsmöte och möte med Pius den 20-11-17
Till konceptpresentationnen i december:
● Förklara vad biokol är
● Sök vetenskapliga artiklar på biokolets påverkan, till exempel hur mycket biokol som
behöver produceras för att reducera koldioxidutsläppen
● Visa några koncept och förklara tankegången

Handledningsmöte den 27-11-17
● Diskuterat vad nästa steg är i projektet
● Delat ut uppgifter att göra tills nästa möte
● Vilka begränsningar finns? Skall produkten flisa materialet innan, eller görs det med
någon annan redan existerande produkt.
● Kolla på rötning!
● Vart i kedjan ligger vi?
● Hur förbereder vi materialet inför vår pyrolys med torkning och allt?
● marie.mattsson@hh.se kolla med hur mycket arena grön tillväxt kan hjälpa till
Till nästa möte den 29-11-17 kl 12:15
● Mattias kontaktar kommuner i övre delen av Sverige för en marknadsundersökning.
Om tid finns, kolla upp optimalt material för produkten baserat på egenskaper och
pris.
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Sanna kontaktar kommuner i nedre delen av Sverige för en marknadsundersökning.
Söka information om pyrolys.
Elias kollar fakta om koldioxidutsläpp i Sverige och eventuellt i världen för att se hur
mycket biokol som behöver produceras för att reducera utsläppet.
Även information om koldioxidens negativa påverkan på miljön för att kunna visa att
det faktiskt finns ett problem med koldioxidutsläpp.
Generellt för alla: CADDA på koncept

Frågor till kommuner:
- Hur mycket organiskt material får ni in (per år/månad)?
- Vilken typ av material är det? Eventuell fuktighet.
- Hur används materialet idag?
- Skulle det finnas ett intresse av att investera i en metod som tar fram biokol där
energi också utvinns?

Möte den 29-11-17
● Diskuterat svar från kommuner
● Caddat upp två koncept

Möte den 01-12-17
● Skapat ett dokument och strukturerat upp innehållet till halvårspresentationen
● Delat upp vad alla skall skriva
Till nästa möte den 04-12-17 10:15
● Alla skriver så mycket de kan om sina delar till presentationen
● Alla tar fram lite bilder om sina respektive punkter (Helst med funktionen Verktyg →
Ändringsrättigheter → Bilder som får ändras)

Möte den 04-12-17
● Verifieringsmedel från Chalmers med hjälp av Hans-Erik
● Om uppdragsgivare finns, kan vi ej söka stipendier genom Almi, och Fåhre
Till nästa möte den 06-12-17
● Skriv klart text till redovisningen enskilt
● Bestäm vad vi vill ha på våra powerpoint slides till redovisningen så kan vi gå igenom
detta tillsammans på onsdag

96

ActiCo

Elias Olsson
Mattias Boström
Sanna Ferdinandsson

Uppstart 2018
Möte den 22-01-18
● Fokus på konceptrapport
● Rada upp allt som skall hinnas med innan UTEXPO
Till nästa möte fredag 26/1 kl.10.15
● Alla skriver om sina respektive utdelade rubriker i konceptrapporten.

Möte den 29-01-18
● Skrivning av konceptrapport
● Möte med Hans-Erik om vad nästa steg är, kontakta företag för eventuell sponsring,
samt sök pengar genom investerare.
Möte den 05-02-18
● Kontaktat Mikael Jidenholm kring huruvida materialet från Falkenbergs kommun ser
ut samt eventuella tillverkare.
● Diskuterat projektets framgång med Hans-Erik.
● Hans rekommenderar att kontakta johan.norinder@almi.se på almi
Möte den 09-02-18
● Möte med Mikael Jidenholm
● Presentation av lösningar hittills
● Framtidsplaner
● Mikaels framtida medverkan
● Framtagning av prototyp (hur stor den skall vara)
● Ansökan av investeringspengar från Almi
Möte den 16-02-18
● Gjort en lista för vad som bör tas i åtanke när en prototyp utformas.
● Gjort research efter material för biokoltillverkning
Till nästa möte den 19-02-18
● Alla läser igenom power point från Pius och skriver in punkter i
informationsdokumentet
● Fråga om planscher osv. som skall tryckas till Utexpo.
Möte den 19-02-18
Feedback från HE på konceptrapport:
●
●

Använd sektioner i rapporten så att man kan sätta sidnummer från och med
inledningen.
Vilket material ska vi avgränsa oss till? Ta med detta under “avgränsningar”.
Förbehandling av material osv.
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Flytta kravspecifikationen. Krav om projektet kan lyftas tidigare i rapporten.
(Kapitel 1)
Ändra ordningen på förord
(Referera till produktutvecklingsmetoder så som lean och PDP.)
Rätta/byt ut “koldioxidet” förblir bundet till “kolet” under rubriken “Teori”.
(Lägg till förarbete till lösningarna. Hur har vi kommit fram till dessa? Eventuell
bilaga/beskrivning för alternativ som har sållats bort.)

Till slutrapport till fredag 23/2:
Sanna:
Skriv om kolsänka under rubriken “teori”.

Möte den 02-03-2018
● Hämtat oljefat på Pennzoil.
● Ringt Mikael angående framtagning om biokol och material.
● Kolla igenom rapport - uppdelning av punkter.
● Mattias sjuk :(

Vem skriver vad / snyggar till / lägger in (kopierar från konceptrapport) / kommer på
nytt tills nästa fredag:
Elias - Bakgrund, avgränsningar
Mattias - Behov, metod
Sanna - Syfte & mål, projektmodellen

Heldag med Arena Grön tillväxt - Laxbutiken Den 08-03-2018
● Minimässa och föreläsningar och LAX.
Möte den 12-03-2018
●
●

Skrivit opponeringsuppgift som skall lämnas in den 14/3
Presentation inför opponering som skall redovisas den 21/3 kl.8.15 och skickas in
den 19/3.

Till nästa möte den 16-03-2018, 10.15
● Skriva en rubrik var i slutrapporten och övertygande rapporten.
Telefonmöte med Mikael den 16-03-18
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info@ugglarpstgront.se
order@ugglarpsgront.se om den översta mailen inte funkar
Mikael har två säckar med olika material redo för oss att hämta när vi vill. Han hade
också en tunna som de använder att elda i. Vi behöver dock ta mått på vår tunna för
att se så dem inte är lika stora innan vi åker till Mikael.
Skicka rubrikerna till den övertygande rapporten och länk till mikael om pyreg p500,
nämn att vid mätningar har produkten inte kunnat klassas som biokol enligt pius
beskrivning om att det blivit kontaminerat av syre.
Mikael håller på att jaga chefen på falkenbergs kommun för exakta siffror på
förbrännt material och väntas få svar snart. Denna information kommer vara
betydande för den ekonomiska aspekten i den övertygande rapporten.

Möte den 19-03-18
● Gjort opponering till Haraka och skickat till handledare
Möte den 23-03-18
● Material från Mikael:
● Grönkompost
● Grot = står för grenar och toppar
● 1990 ton grot från Falkenberg 2017
● Hur mycket koldioxid kan bindas på 1990 ton grot?
● Biokol är första prioritering enligt Mikael, till skillnad från energiutvinningen som
Pyreg p500 satsar på
● Göra en enkät för att se vad folk kan om biokol och vad för rubriker som skulle passa
bäst i den övertygande rapporten
Möte den 27-03-18
● Pyroliserat Grot och grönkompost från Mikael
Möte den 04-04-18
● Diskuterat framtida steg innan utexpo
● Modellera upp en färdig prototyp och lägg in den i keyshot för animering
● Införskaffa genomskinliga burkar för uppvisning av biokolet
Till nästa möte den 09-04-18
● Leta efter dem genomskinliga burkarna
● Fortsätt skriv på den övertygande rapporten och slutrapporten i mån av tid

Möte den 09-04-18
●
●
●

Mattias på jobbkurs.
Vägning av färdigt biokol samt materialets vikt innan processen.
Två planscher per vägg. OBS! Den där nere ser man knappt. Gör i exempelvis
powerpoint som sedan skickas till storbildsskrivare. Kolla bilderna/planscherna så att
det inte blir pixligt genom att dra upp pixlarna till 400%, innan utskrift.
99

ActiCo

Elias Olsson
Mattias Boström
Sanna Ferdinandsson

●

UTEXPO: Ej heldag på torsdag. 24-26 maj. Chalmers ingenjörsförening plus
handledare kommer på torsdagen. Önskan om att ha igång det kl. 12.00

●

Gör test på uppsugningsförmåga av biokolet av vatten.

Nästa möte onsdag 11-04-18 kl 11.15
Börja ta fram nytt koncept med skisser och CAD-ritningar.
Möte den 16-04-2018
● Upphällning av biokol i burkar
● Test av biokolets absorberingsförmåga
● Börjat spåna på vad som skall fixas i ordning till UTEXPO.
Till nästa snabbmöte den 17-04-2018:
● Kom på 1-3 st meningar på 10-15 ord som skall stå med i katalogen på UTEXPO.
● Skissa en ritning på hur konceptet kan se ut.
Möte den 11-05-2018
● Övningsredovisning
● Respons/skall ändras till måndag 14/5:
● Vad skiljer oss mot andra? Ta med att vi placerar oss i mitten av hobbyversamheter
och super ingående rapporter där ingen fattar något. - MATTIAS
● Tacka handledare - MATTIAS
● Nämn mer om användningsområdet, handlar det om att ersätta gödsel? Snarare ett
kompliment.
● Förtydliga att kolet binds i flera tusen år - SANNA
● Förtydliga näringsupptagningsförmåga och vatten
● Koldioxidkretslopp över förbränning (Eventuellt kan bli krångligare)
● Varför implementera hos kommuner
● Bild på hela konceptet - MATTIAS
● Tillämpa siffror så att man förstår hur mycket 52 miljoner ton koldioxid är i förhållande
till typ bilutsläpp! - MATTIAS
ELIAS:
● Förklara att man måste tillföra energi vid pyrolys - ELIAS
● Ta med mer kostnader och vad man tjänar på det i förhållande till vad det kostar idag
- ELIAS

Möte den 14-05-2018
Rubriker att skriva om i Mikaels rapport:
● Båda koncepten, avancerat och enkelt - MATTIAS
● Slutsatser - MATTIAS
● Lägg in bilder på biokolet i testdelen + framsida - SANNA
- Har du KOLl på läget?
En studie om biokol och varför det bör implementeras i samhället.
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Rubriker att skriva om i Slutrapporten:
● Abstract - MATTIAS
● Sammanfattning - MATTIAS
● Förord - ELIAS
● Vetenskaplig metod - ELIAS
Hur insamlad data analyseras
Hur resultatet skall presenteras
● Skriv om punkterna i Business model canvas sid.32 - ELIAS
● Skriv om Sociala aspekter (grundläggande mänskliga rättigheter respekteras) s.34 SANNA
● Arbetsmiljö - Ergonomi för hur vi själva tog fram biokolanläggningen - SANNA
● Etik och moral, lika villkor. Förklara varför ej så relevant eller skriv kortfattat om det ELIAS
● Diskussion om projekt - SANNA
● Presentation av företag - ELIAS
● Lägg in de förra koncepten och varför vi vidareutvecklade det ena - ELIAS
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