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Bioenergi spelar en viktig roll för att nå EU:s mål för förnybar energi. Sverige har med 
sina goda skogstillgångar och sin väletablerade skogsindustri en nyckelposition vad gäller 
modern bioenergianvändning. Förgasning av biomassa har flera fördelar jämfört med 
konventionella förbränningsbaserade processer – i synnerhet möjligheten att konvertera 
lågvärdiga råvaror till högvärdiga slutprodukter som exempelvis fordonsdrivmedel. De 
förgasningsbaserade processerna har i allmänhet ett betydande överskott av värme, vilket 
möjliggör integrering med fjärrvärme eller industriella processer.

I denna avhandling analyseras ur ett systemperspektiv förgasning av skogsbiomassa för 
biodrivmedels- eller elproduktion. Teknoekonomiska aspekter såväl som effekter på globa-
la fossila CO2-utsläpp beaktas. Resultaten visar att förgasningsbaserade tillämpningar kan 
komma att erbjuda ekonomiskt intressanta integreringsalternativ i framtiden, men att det 
kommer att krävas ekonomiskt stöd om biomassaförgasning är en önskad utvecklingsväg 
för framtidens energisystem. Avhandlingen visar också att om hänsyn tas till att biomassa 
är en begränsad resurs om vilken det råder konkurrens, skulle vid en bred introduktion av 
biomassaförgasning de flesta av de studerade biodrivmedlen leda till ökade CO2-utsläpp 
snarare än minskade.
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