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BioLi2.0

Innovationsprojekt inom det strategiska 
innovationsprogrammet BioInnovation

Från lignin till biobaserade 
drivmedel och kemikalier
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Per Edström, BioInnovation

När BioLi2.0 nu avslutats kan vi med glädje säga att vi har nått de 
uppskalningsmål som var målet med projektet. Genom samverkan 
under de här åren har BioLi2.0 bidragit till att bygga värdefulla 
nätverk som har betydelse för den fortsatta utvecklingen av 
ligninområdet. De riktlinjer för analysmetoder som tagits fram i 
projektet bygger värdefull kunskap som kommer ha betydelse för 
att fortsätta öppna marknaden för lignin som råvara. 

Inom projektet har nya processer utvecklats för att ersätta fos-
silbaserade drivmedel och kemikalier med biobaserade alternativ 
från lignin. Processerna har utvärderats med kemisk analys och 
teknoekonomisk utvärdering. 

Nu fortsätter forskningen som arbetats fram i delprojekten. 
Bland annat fortsätter Valmet och RISE utveckla luktfritt lignin och 
industriparterna har fortsatta spännande aktiviteter och planer 
för att tillverka drivmedel och finkemikalier från lignin i stor skala.

I den här foldern kan du ta del av projektets spännande resultat 
och erfarenheter. Du hittar också mer information om projektet på 
www.bioinnovation.se/projekt. 

Nått uppskalningsmål och 
byggt värdefulla nätverk 

Foto: Johan Olsson

Foto: Unsplash

Katarina Ohlsson, RISE
innovationsprojektledare 2018-2019

Lignin – en av jordens 
förnybara råvaror 
För att möta utmaningen med ökade 
koldioxidutsläpp i världen krävs det ökad 
användning av förnyelsebara råvaror. 
Lignin är ett polyaromatiskt råmaterial i 

växter och träd och är den näst vanligaste 
beståndsdelen efter cellulosa. Det är 
ämnet som ger träets dess stadga. 
I pappers- och massaindustrin är ligninet 
en av restströmmarna som historiskt 
betraktats som en lågvärdig biprodukt 

och främst använts till energiproduktion 
genom förbränning. Projektet BioLi2.0 
har utforskat möjligheterna att framställa 
fossilfria alternativ av bränslen och 
kemikalier från lignin. 

BioLi2.0 – innovationssam- 
verkan för teknologiutveckling 
och nya värdekedjor  
Lignin som förnybar resurs har stor 
potential som råvara för kemi- och 
petroleumindustrin och dess produkter.  

I innovationsprojektet BioLi2.0 samverkade 
företag, forskningsinstitut och akademi 
under 2,5 år för att utveckla processer för 
framställning av drivmedel och kemikalier 
baserade på lignin som ersättning för 
fossila, petroleumbaserade produkter. 

Mål för projektet var att utveckla tekno-
logier och etablera värdekedjor, samt öka 
den teknologiska mognadsnivån. Projektet 
hade en budget på cirka 36 miljoner kronor 
och samlade drygt 20 aktörer när det 
avslutades under våren 2019.



54 5

Delprojektens syfte var att lösa nyckelsteg i värdekedjan för att 
framställa drivmedel från kraftlignin, det lignin som blir en av rest-
strömmarna i massabruk som använder sulfatprocessen. Fokus 
i projekten har varit på att separera lignin från svartlut som sedan 
omvandlas till en ligninformulering som kan processas till biodriv-
medel. En förutsättning var att det skulle fungera med dagens, 
eller morgondagens raffinaderiteknik. 

Utvecklingen av biodrivmedel är högaktuellt. Potentialen för 
växhusgasreduktion för biodrivmedel från lignin är stor. Uppemot 
90 procent jämfört med fossila drivmedel. 

Utmaningarna som delprojekten mötte var bland annat att 
separera lignin från svartlut med en minimal påverkan på massa- 
bruket och med hög återvinning av kokkemikalier. Det var också 
en utmaning att framställa pumpbara ligninformuleringar som kan 
blandas med fossila komponenter. En annan viktig utmaning som 
delprojekten arbetade med var att framställa formuleringar med 
låg halt föroreningar och goda fysikalisk-kemiska egenskaper.

Viktiga resultat
Delprojekten har tillsammans gett en större förståelse för ligninets 
kemiska struktur och inverkan på uppgraderingsprocessen och 
slutprodukter. Delprojekten har också bidragit till ökad kunskap om 
funktion och kapacitet hos olika katalytiska system och processer. 
Genomförda tester i pilotskala har visat att det är möjligt att sepa-
rera lignin på ett effektivt och hållbart sätt från massabruk.

Pilottester inom projekten har lyckats visa att ligninformuleringar 
kan uppgraderas till bränsleprodukter under typiska processför- 
hållanden för vätebehandling i raffinaderier. 

Företaget Suncarbon har arbetat med att ta ut ligninet i flytande 
form. En del av arbetet har genomförts i den slurry-hydrocracker 
som byggts i Piteå. Ligninhaltiga matningar har där omsatts i slurry 
hydrocracking-processer till kolväteblandningar och separerats till 
färdiga drivmedelskomponenter. Därmed har projekten bidragit till 
ett lovande startmaterial för dagens raffinaderier.

Viktigt genombrott Viktigt genombrott 
för fossilfritt bränsleför fossilfritt bränsle

I Sverige står transportsektorn för cirka 30 procent av landets 
totala utsläpp av växthusgaser. För att nå det nationella målet 

om att minska fordonsparkens koldioxidutsläpp med 70 procent 
 till år 2030 behövs satsningar för att bli kvitt beroendet av 

fossil råolja som bränsle. Delprojekten ”Catalytic cracking and 
hydrogenation” och ”HTL cracking” inom BioLi2.0 har visat att 

det går att framställa drivmedel av lignin.

Vad händer nu?
Processen som utvecklats för att ta fram ligninbaserade matningar 
kommer att gå igenom en förprojektering under 2019–2020 
och om detta mynnar ut i ett positivt investeringsbeslut kan det på 
sikt innebära att en ny anläggning byggs. Men det återstår 
fortfarande vidare studier för processtabilitet, värdekedjeaspekter 
som logistik och transport, affärsmodeller samt styrmedel. 

Aktörer i delprojekten

HTL cracking: SunCarbon, Arkell Innovations AB, Hulteberg 
Chemistry & Engineering, KIRAM AB, Preem, RISE och Lunds  
universitet. Projektledare: Christian Hulteberg, SunCarbon

Catalytic cracking and hydrogenation: Preem, Sveaskog 
och RISE. Projektledare: Lovisa Ahlsén, Preem
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Delprojektet ”Odor-free lignin” syftade till att öppna upp fler 
användningsområden för lignin genom att reducera dess lukt. 
Fokus har varit på att ta bort illaluktande komponenter utan att 
förändra ligninets struktur. Det luktfria ligninet skulle kunna 
användas som råvara i olika termoplaster som idag används 
i stort antal applikationer.

Viktiga resultat
Projektet har nått spännande resultat där lukten kunnat redu-
ceras i olika omfattning, från 60 till 85 procents reduktion. Från 
att ha genomfört labbförsök på gramnivå har projektet kunnat 
framställa kilonivåer och slutligen kunnat ta fram 1 ton behandlat 
lignin med reducerad lukt.

Just uppskalning har varit ett viktigt mål för projektet. 
I kommunikation med potentiella kunder är det viktigt att 
kunna berätta att produkten kan levereras i större mängder.  

Lyckad uppskalning 
för luktfritt lignin

Lignin är ett användbart ämne men med en akilleshäl 
– lukten. Dess karakteristiska lukt begränsar möjligheterna 

att använda råvaran för produkter i exempelvis inomhusmiljöer.  
Valmet har tillsammans med RISE hittat sätt att 

kraftigt reducera lukten och dessutom lyckats skala upp 
processen från gram till ton. Därmed har samarbetet 

öppnat dörrarna för nya marknader.

Luktreduceringen bidrar till fler använd-
ningsområden för ligninet och öppnar 
därmed upp för fler marknadsmöjligheter.

När projektet startade fanns patent- 
ansökningar som nu gått igenom och 
som kan resultera i flera ansökningar 
framöver.

Vad händer nu?
Delprojektet har gett uppslag till möjlig- 
heter att ytterligare kraftigt sänka lukten, 
upp till 95% reduktion, genom en modi- 
fierad metod. Forskningsinstitutet RISE 
och Valmet kommer att arbeta vidare 
med detta efter projektets slut. 

Aktörer i delprojektet: Valmet, 
RISE LignoDemo samt RISE. 
Projektledare: Anders Uhlin, RISE.



99

Det finns en rad intressanta ämnen, så kallade monomerer, 
som skulle kunna "klippas ut" ur den långa ligninpolymeren. 
Den substans som detta delprojekt intresserat sig för är vanillin 
– världens mest använda smak- och dofttillsats. Den globala 
efterfrågan på vanillin ligger idag kring 20 000 ton per år. Om 
fem år väntas världsmarknaden för vanillin omsätta motsvarande 
över 6 miljarder kronor.

Omkring två tredjedelar av allt vanillin som produceras används 
till mat och dryck. Men vanillinet används också av parfymtill- 
verkare och i läkemedelsindustrin.

Närmare 80 procent av världsproduktionen av vanillin bygger 
idag på fossil råolja, vilket i ökande grad ses som icke hållbart. 
Vanilj från den odlade vaniljorkidén täcker bara någon procent av 
efterfrågan och priset har på senare år stigit kraftigt på grund av 
missväxt.

Viktiga resultat
Det finns företag som tillverkar vanillin från lignin redan idag, 
men med en metod som bygger på lignin från sulfitmassa- 
tillverkning. 

Delprojektet inom BioLi2.0 har tagit fram en mer generell 
katalytisk process, som gör det möjligt att få fram vanillin ur 
kraftlignin, den typ av lignin som bildas vid massabruk som 
använder sulfatprocessen.

Delprojektets process hade innan det blev en del av BioLi2.0 
bara testats i labbskala, alltså en produktion som resulterar i några 
få gram. Genom fortsatt forskning i BioLi2.0 var målet att skala 
upp processen.

Processen har nu körts i en minireaktor hos RISE Processum i 
Örnsköldsvik. Kärnan i Organofuels företagsidé, som är företaget 
som planerar att ta produkten till marknaden, är kunskapen om 
hur man använder och anpassar katalytiska processer i biomassa. 
Det innebär ett nytt sammanhang för en typ av kemi, som annars 
mest tillämpas inom läkemedelsindustrin. Fördelen med katalys 
är att kunna åstadkomma kemiska reaktioner utan att behöva ta 
till exempelvis höga tryck och temperaturer. 

Men metoden möter utmaningar. En sådan är att ligninmole- 
kylen, förutom kol och väte, också innehåller många andra 
ämnen. Svavelgrupper, alkoholer och andra så kallade funktionella 
grupper gör ofta sitt bästa för att slå ut katalysatorn. En annan 
utmaning är att det kan uppstå oplanerade sidoreaktioner av de 
värdefulla monomerer man försöker ta fram. De polymeriseras 
då till nya kedjor och bildar helt enkelt en ny typ av lignin.

Delprojektet har fokuserat på att hantera dessa effekter när 
processen körs i större skala och teknologin har nu testats i 
tioliterskala.

 

Vad händer nu?
Delprojektet har bevisat att Organofuel har en väl fungerande 
vanillinprocess, men både kemin och processtekniken behöver 
optimeras under fortsatt utvecklingsarbete. Ett nästa steg kan 
bli att ytterligare skala upp processen i större volymer i befintlig 
utrustning hos RISE Processum.

Från lignin till vanillin
I delprojektet ”Lignin to fine chemicals using green chemistry 

and engineering” har man sett lignin som en källa för att 
framställa aromatiska finkemikalier. Genom att plocka ut dessa 

högvärdiga ämnen skulle det vara möjligt för andra aktörer att ta vid 
och göra om resterande del av ligninet till exempelvis drivmedel. 

»Vi ser lignin som en utmärkt källa 
för aromatiska finkemikalier«

Italo Sanhueza, projektledare, 
Organofuel Sweden

Aktörer i delprojektet: Organofuel Sweden AB, 
RISE, RISE Processum, SCA, Sekab och Mittuniversitetet. 
Projektledare: Italo Sanhueza, Organofuel Sweden.

Foto: Lennart Durehed
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Ökad kunskap nyckel 
för utveckling

För att kunna skala upp processer där lignin används behövs 
bra kunskap om dess egenskaper. Det har varit fokus för 

delprojektet ”Characterization, screening and visualization” 
som utvecklat nya riktlinjer och analysmetoder för utvärdering 

av processer och produkter för ligninvärdekedjan. 

Delprojektet har studerat olika metoder för att karakterisera lignin 
och lägga grunden till ett standardiserat sätt för analys. En aktivitet 
har också varit att ta fram en teknoekonomisk analys för process-
vägen att omvandla lignin till drivmedel. 

Förbättrade karakteriseringsmetoder har tagits fram för att 
utvärdera bland annat molekylstrukturer. Analyserna har gjorts 
på avkodade ligninprover som levererats från andra delprojekt i 
BioLi2.0 och från olika steg i värdekedjan. 

Molekylstrukturen ser olika ut för olika ligninfraktioner. Det kan 
bero på dels från vilket träslag ligninet kommer från, och dels på 
hur man fäller ligninet i processen. Delprojektet har tittat på teknis-
ka egenskaper för ligninet samt hur molekylerna ser ut. Exempel-
vis är syrehalten en viktig egenskap att ha en god kännedom om. 

En avgörande faktor för framtiden är att analyser görs på 
samma sätt för resultaten ska kunna jämföras. I delprojektet har 
guidelines för kemiska och tekniska analyser av lignin arbetats 
fram som grund för ett standardiserat analysprotokoll. 

Delprojektet har också undersökt värdekedjan för att omvandla 
lignin till drivmedel, för att bättre förstå hur processen skulle kunna 
falla ut tekniskt och ekonomiskt i industriell skala, så kallad tekno- 

ekonomisk analys. Analysen har 
genomförts av RISE och utgångs-
punkten har varit att använda de 
förutsättningar som finns för 
lignin som utvinns idag. 

I modelleringen har delpro-
jektet tittat på material- och 
energiflöden och uppskattat 
investerings- och driftkostnader 
för processen. Tillsammans med IVL 
har den teknoekonomiska analysen kom-
pletterats med resultat som har miljörelevans. 
Exempelvis har utsläpp av växthusgaser kartlagts i olika delar av 
processen. Den teknoekonomiska analysen har sedan tillsam-
mans med miljöberäkningarna satts in i ett visualiseringsverktyg.

I visualiseringsverktyget tydliggörs hur flöden för energi, utsläpp 
av växthusgaser samt ekonomin påverkas i givna situationer. 
Verktyget är aggregerat men ska kunna ge en överblick över fak-
torer som spelar roll i en värdekedja och vara ett beslutsstöd för 
företagen vid utformningen av fullskaleanläggningar. 

Tomas Rydberg, projektledare, 
IVL Svenska Miljöinstitutet

Vad händer nu?
Utvärderingar enligt delprojektets framtagna analysmeto-
der är en ny tjänst som nu utförs av forskningsinstitutet 
RISE. Analysmetoderna finns öppet tillgängliga via RISE. 

Aktörer i delprojektet: RISE, IVL, Preem, SCA, SEKAB, 
Näringslivssamverkan Kristinehamn och Paper 
Province. Projektledare: Tomas Rydberg, IVL.
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I innovationsprojektet BioLi2.0 har företag, forskningsinstitut och 
akademi i Sverige under 2,5 år samarbetat för att utveckla pro-
cesser för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på 
skogsråvaran lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade 
produkter. Innovationsprojektet bedrevs i samverkan mellan drygt 
20 parter, och var uppdelat i fem delprojekt som täcker kedjor  

från råvara till produkter via kemisk omvandling och upprening. 
Innovationsprojektet finansierades av Vinnova, Formas och 

Energimyndigheten via det strategiska innovationsprogrammet 
BioInnovation samt de deltagande projektparterna.

I den här foldern kan du läsa mer om innovationsprojektets 
arbete och resultat.


