
Exempel på energiavändning på enskilda gårdar

Utgångspunkten är gårdens nuvarande energianvändning



Nötköttsproduktion: 140 slakttjurar, Åland
Vall och spannmål på 120 ha

Oljeförbrukningen i medeltal: 51 liter/hektar

Nyckeltal för köttproduktionen: 2,06 kWh/kg kött

Orsaken till tagande av kontakt: Värmecentralsplaner



Tomat- och gurkodling 6500 m2 växthusareal, 

Åland
•Flisvärmecentral, 700 kW

•Brännolja bränns endast för CO2 -produktion

•Installerad belysningseffekt: 1100 kW

•Årlig elförbrukning: 1,2 miljoner kWh

•Främsta intresse: Egen elproduktion, lönsamhet 

•Största sparpotential: Kondenserande 

värmeåtervinning från flispannans rökgaser, 700 MWh/a 



Mjölkproduktion i liten skala: 10 kor 35 hektar. 

Österbotten
Ensilage, rybs, havre och korn. Sågning av virke.

Genomsnittlig mjölkproduktion: 7000 kg/ko, rätt låg –men 

också mycket låg energiförbrukning.

Nyckeltal: 0,11 kWh/kg mjölk (värme, el och brännolja)

Beräkningar för olika uppvärmningslösningar



Mjölkproduktion i större skala: 60 kor 120 hektar. 

Sydvästra Finland
Sockerbeta, ensilage, havre/korn, blåbär. B&B service, 

gårdsturism

Genomsnittlig mjölkproduktion: 9800 kg/ko.

Nyckeltal: 0,17 kWh/kg mjölk (värme, el och brännolja)

Oljeförbrukning inom odlingen: 120 l/ha för totala arealen, 

(62 l/ha ensilage)

Beräkningar gjorda för biogaproduktion med en planerad 

350 kors mjölkbesättning, samarbete mellan 4 odlare



Nyckeltal vid mjölkproduktion och 

produktion av nötkött



▪ Viktigare än att spara energi är att produktionen fungerar

▪ Enskida mätresultat gällande luftfuktighet eller koldioxid 

säger inte mycket eftersom omständigheterna varierar 

stort enligt väderleksförhållandena

▪ Mögellukt, synlig kondens eller spår av kondens på 

konstruktionerna kan användas som indikatorer på att 

luftväxlingen inte är tillräcklig.







Energiförbrukning per kg producerad mjölk

Systemgräns för mjölkproduktionen:

– Fodret i lagret, mjölken i tanken och gödseln i bassängen

– Stora skillnader mellan olika gårdar: 0,10 – 0,45 kWh/kg

– Uppvärmning eller inte, typ av ventilation, belysnings- och 

utfodringssystem



Nyckeltal för energianvändningen inom lantbruket

• Med konventionell jordberedning används i medeltal kring 60 liter
brännolja per odlad hektar (spannmålstorkningen tillkommer)

• Det här motsvarar cirka 15 liter brännolja per producerat ton spannmål

• Spannmålstorkningens oljeförbrukning är i allmänhet litet högre än
odlingens förbrukning

• Vid produktion av vallfoder är förbrukningen per hektar också kring 60 
liter

• Vid mjölkproduktion cirka 0,2-0,3 kWh energi/kg mjölk

• Vid nötköttsproduktion 3-5 kWh energi/kg kött



Brännoljeförbrukningens storlek är avgörande för 

nötköttsproduktionens energieffektivitet

Gårdens namn

kWh energi/ kg kött



Solenergi



Solel

• Priset på solpaneler har sjunkit samtidigt som anläggningarna blivit mer tillgängliga

• Flera energibolag säljer och installerar färdiga paketlösningar åt småhusägare

• Bäst lönsamhet finns i att kompensera egen förbrukning med egen produktion

• Solenergipotentialen i Finland är lika stor som i Nordtyskland

• 1 kW(peak) ~ 6,5 m2 panelyta ger i södra Finland en produktion på cirka 900 
kWh el per år



Marknadspris för el 31.03 -22



Om man eldar med ved är solvärmefångare är ett bra och behändigt sätt 

att bli kvitt eldandet för varmvatten utanför uppvärmningssäsongen.

Å andra sida utgör ett vettigt byggt varmvattensystems elförbrukning 

sommartid inte heller någon större kostnad. Cirka 60 €/person och år.



• 60 kWp solpaneler (bilden) gav 2019 en årsproduktion på 56 000 kWh

• Större system kostar idag cirka 1000 €/kWp som installerade

• Räknat med ett elpris på 10 c/kWh inklusive överförning men utan moms blir 

produktionens värde 5600 €/år -förutsatt att all producerad el ersätter inköpt el

• Med ett bidrag på 40 % (i praktiken djurgårdar eller specialodling) blir 

återbetalningstiden kort

60 000 € * 0,6 = 36 000 € 

36 000 €/ 5600 €/år = 6,4 år

1 kW(peak) ~ 6,5 m2 panelyta ger hos oss en produktion på cirka 900 kWh el per år



Årsförbrukning 4590 kWh

5 personers hushåll med vedvärme, elförbrukning i snitt 13 kWh/dygn.

Baseffektförbrukning cirka 200 W

En 2 kWp anläggning producerar cirka 1860 kWh/a. 

Pga. låg elförbrukning skulle minst 70 % av produktionen i snitt gå ut på nätet

Privathushåll, inköpt el med överföring och skatt kostar cirka 12 cent/kWh

För el som säljs till ut på nätet får man cirka 3,5 cent/kWh

1860 kWh/år * 0,7 * 0,035 €/kWh + 1860 kWh * 0,3 * 0,12 €/kWh = 112,53 €/år

Om anläggningen kostar 5000 €, blir återbetalningstiden 5000/112,53 = 44,4 år



Fastbränsleanläggningar: exempel



Vedeldning -olika principer

Nedåtriktad förbränning Uppåtriktad förbränning

▪Panna med nedåtriktad förbränning ger     
mindre utsläpp men kostar mer



Arimax 240 K överförbränningArimax 35 underförbränning



Pannor med omvänd 

förbränning, 

förgasningspannor

Elden brinner nedåt, veden 

förgasas först varefter gasen 

bränns

God verkningsgrad och ren 

förbränning, låga partikelutsläpp 

(rök)

Mindre sotningsarbete, många 

pannor har spaksotning

Pannan eldas alltid mot en 

ackumulatortank, undantag 

modellerna med kontinuerlig fyr

Pannor med omvänd förbränning 

har en stor vedvolym, 

ackumulatortanken skall 

dimensioners enligt vedvolymen

För att fungera väl behöver 

en panna med omvänd 

förbränning torr (överårig) 

ved



Ett mellanting mellan en flisvärme-

central och en vedpanna i källaren är 

att ställa vedpannan utomhus. I det 

här fallet en 80 kW panna för 

metersved baserad på förgasnings-

förbränning

Pannan klarar sig utan separat 

ackumulatortank och brinner 

kontinuerligt

Ved fylls på enligt förbrukning, typiskt 

en gång per dygn under vintern och 

varannan dag vår och höst







Flisvärmecentral: 

Containerlösning



Värmecentral inbyggd i befintlig byggnad





Energiinbesparing genom att byta panna

• Vedförbrukningen med den gamla pannan med uppåtriktad förbränning 

var cirka 80 lös m3 per år ~ 67 MWh/år

• Med en ny vedpanna minskade vedförbrukningen till 45 - 50 lös m3 per år 

~40 MWh/år 

• Inbesparing i uppvärmningsenergi: 40 %



Halmeldning





I satsvis matade helbalspannor brukar 

man använda rutten massaved som det 

huvudsakliga bränslet,Ved under och 

ett par halmbalar på

Goda sidor med de här pannorna är att 

de är flexibla visavi bränslet och att de 

inkluderar en stor ackumulatortank

Vid tändning ryker pannorna en hel del



Bränsleflexibilitet 

som syns



Kulvertförluster



Synliga kulvertförluster..



Också en väl isolerad värmeledning 

läcker värme till sin omgivning

Man brukar räkna med en effektförlust på 

20 W/meter värmekanal i fråga om 

gårdsbaserade värmecentraler

Om nätverket är varmt året om motsvarar 

värmeförlusten ungefär en kubikmeter 

flis per tre meter värmekanal

En avlägset belägen byggnad som 

förbrukar litet energi lönar det sig av den 

här orsaken i allmänhet inte att ansluta 

till värmecentralen

Energiförlust från 

värmekanaler



- Biokaasu Biogas

- Terminen kaasutus 

Termisk förgasning

Fredrik Ek

+358407547182



Gengas och biogas
-gasblandningar som är olika både i fråga om produktionsteknik och sammansättning

• Gengas, trägas

– N2 ~ 50 %

– CO ~ 20 %

– H2 ~ 20 %

– CO2 ~   7 %

– CH4 ~   3 %

• Värmevärde ~5 MJ/m3

• Biogas, rötningsgas 

– CH4 ~ 65 %

– CO2 ~ 33 %

– N2,O2,H2S, H2 ~   2 %

– o

• Värmevärde ~ 20 MJ/m3





Biogas basfakta

▪ Råmaterial: gödsel, bioavfall, odlade grödor
▪ 1 m3 metan = 10 kWh energi, motsvarar 1 liter olja
▪ Biogas: 

▪ ca 6 kWh energi per kubikmeter
▪ ca 2 kWh el per kubikmeter



▪ Processen kräver 
– Syrefria förhållanden

– Jämn temperatur (variation 1-2 grader)

– Ungefär neutralt pH (pH 6 - 8)

– Lämpligt förhållande mellan näringsämnen: C:N:P ~ 100:5:1

▪ Processen tål inte 
– Antibiotika, decinficeringsmedel, detergenter, tungmetaller

– För mycket substrat →processen blir sur

Biogas basfakta



BLANDNINGSTANKAR HYGIEN-

ISERINGSTANK

RÖTKAMMARE UPPGRADERINGSANLÄGGNING

BIOGÖDSEL (rötrester)

Organiskt material

Grödor/gödsel

Organiskt avfall

GASPANNA

värme

GASMOTOR_

GENERATOR

el/värme

Hushållningssällskapet

BLANDNINGSTANKAR HYGIEN-

ISERINGSTANK

RÖTKAMMARE UPPGRADERINGSANLÄGGNING

BIOGÖDSEL (rötrester)

Organiskt material

Grödor/gödsel

Organiskt avfall

GASPANNA

värme

GASMOTOR_

GENERATOR

el/värme

Hushållningssällskapet

Biogas processbeskrivning



Måste en biogasanläggning se ut så här?



Biogas i Indien



Linde StrabagDranko

Bioferm (Loock) Weltec (Haase)



Torrötning

▪ Rötning av 

stapelbara substrat

▪ Torrsubstanshalt 30 -

35%

▪ Perkolatvätska = 

vatten pumpas runt

▪ Kräver långa 

uppehållstider för att 

ge samma gasutbyte



Kuivamädätyslaitos 7 osastolla. Saksa

Torrötningsanläggning med 7 avdelningar i Tyskland



Förutom plansilon finns en våtrötningsanläggning, perkolatvätska pumpas runt och 

sipprar genom massan. Gasen sugs till ett från reaktorn separat gaslager.

Kaasuntuotantoa samalla täytöllä noin 4 kk, pressukatteen alla solumuovieriste

Meteners torrötningsreaktor av plansilotyp



• Biogasanläggningen på Knehtilä gård i Hyvinge

• Huvudägare Nivos Oy

• Anläggningsleverantör Metener Oy

• En del av gasen används på gården till uppvärmning

• En del förädlas till trafikgas som säljs på gårdens 

tankstation



Jokimaan tila, Askola

• Mjölkprodukton 2 robotar

• Cirka 30 kW el + värme

• Gödsel + foderrester

• Separering av rötrest till strö

• Cirka 700 000 € i 

biogasinvestering, Demeca



Tyskland 500 kW el ur majs

▪ 500 kW x 24 h = 12000 kWh /dygn

▪ ~16 cent/ kWh→elförsäljning 1900 € / dygn

▪ Priset garanterat i 20 år

Råmaterial per dygn för 500 kW kontinuerlig eleffekt:

7 ton svingödsel

4 ton ensilerat hö

9 ton majs

3,5 ton råg



Avlägsnande av koldioxid

• Flera olika tekniker används för uppgradering

– Vattenscrubbers

– PSA Pressure Swing Adsorbation

– Aminscrubbers

– Membranseparation

• Med undantag för aminscrubbers är 

elförbrukningen för samtliga tekniker cirka 0,25 

kWh /Nm3 rågas. Aminscrubbers klarar sig med 

mindre el men behöver värme istället.

• Med membrantekniken går det att bygga 

mycket kompakta uppgraderingsanläggningar

• Vattenscrubbertekniken är robust

• Uppgraderad gas är lättare att transportera på 

hjul, koldioxiden begränsar trycksättningen och 

tar utrymme i gaslagret



Gasens utrymmesbehov

En liter diesel innehåller 10 kWh energi

Flaskbatterier är tunga och innehåller mycket 

outnyttjad volym. Med metan i vätskeform 

kommer man till cirka fem gånger så hög 

energitäthet som med trycksatt metan

10 kWh gas kräver utrymme liter

Rå biogas 1500 l

Metan 1000 l

Metan @ 270 bar (flasktryck) 3,7 l

Metan i vätskeform 1,7 l



Erfarenheter av körning på metan
• Volvo 940 gasdriven sedan juli 2017

• 250 000 km på 5 år, >90 % med gas

• Fördelen är bränslekostnaden, i och med 

Gasums kampanj 70 €/mån.

• Cirka 40 % billigare än bensin

• Sämre segdrag och försämrat lastutrymme

• Ändå billigt och fungerande

120 liters flaska, vikt cirka 100 kg

Rymmer cirka 20 kg gas

Räcker till max 340 km körning



• 50 % investeringsstöd för biogasanläggningar, gäller både gårdsbaserade 

biogasanläggningar och anläggningar som stöds på företagssidan

• Maxkostnad som man kan få investeringsstöd för är 2 000 000 € 

(gårdsbaserade anläggningar) MMM´s riktkostnader används

• Ett villkor för gårdsbaserade anläggningar är att all producerad energi skall 

användas inom den egna gårdens produktion

• En biogasanläggning som går med i systemet för inblandningstariffer 

(sekoitevelvoite) får inte beviljas investeringsstöd



Spannmålstorkning



Hälften av oljan som används på gården för 

produktion av spannmål går åt till torkningen



Torkisolering i praktiken

• Det är varken särskilt dyrt eller svårt att

isolera en tork, men det gäller att göra

jobbet så att man får ett slutresultat som

håller och som kan hållas rent

• Fåglar och gnagare kan ställa till med

problem

• Hönsnät och aluminiumfolie eller plåt som

skydd och stöd för mineralullen



Värmeförluster från torken

• U-värde (värmeläckage per kvadratmeter yta  och 

grad temperaturskillnad) 

– Husvägg: cirka 0,2 W/m2 °C

– Plåten i en spannmålstork: cirka 10 W/m2 °C

• Torken läcker 50 gånger mer värme per grad!

• Temperaturskillnad över en vägg

– I ett hus 40 °C (-20 ute + 20 inne)

– I en tork 60 °C (+10 ute +70 inne)

• Effektförluster från kanalen:

– Kanalens yttemperatur 55 °C effektförlust cirka 450 W/m2

– Yta cirka 2 m2/m inblåsningskanal (diameter 63 cm)

– Effektförlust cirka 1 kW/m kanal

– Om kanalen är 6 m lång är effektförlusten cirka 6 kW

• Effektförluster från fördelningslådan på torken:

– Yttemperatur cirka 40 °C, effektförlust cirka 300 W/m2

– Om ytan är 10 m2 är effektförlusten 3 kW



Isoleringens betydelse vid försök
• Försök gjorda av Helsingfors universitet med en gaseldad dubbeltork har visat 

att isolering kan sänka spannmålstorkningens energiförbrukning med 20 %

• En inbesparingspotential på 10 – 15 % kan man utan vidare räkna med

• Högre temperatur på torkningsluften ger också högre torkningskapacitet!



Tips för att minska torkandets energiförbrukning

• Håll torkens styrning och fuktmätare i skick, övertorka

inte

• Håll brännaren i skick och pannan ren från sot och

damm

• Undvik om möjligt torkning nattetid och vid fuktigt

väder

• Torka med så hög lufttemperatur som möjligt -med

tanke på grobarhet och brandsäkerhet- ju högre

temperatur, desto mindre energi behövs

• Isolera torken och inblåsningsröret

• Följ med torkens oljeförbrukning, mer än 1,5 dl olja

skall det inte gå åt per liter vatten som torkas bort



Fjärrvärme vid 

spannmålstorkning

Fler spannmålstorkar kunde 

vara belägna i anslutning till 

ex. kommunala värmeverk

Under höstarna har 

värmeverken fri kapacitet



Överförning av 

värme till torken

▪ Värme kan överföras till torken på två sätt, 

antingen med vatten eller med het luft i ett torrt 

system









Termisk förgasning för sig och i kombination med biogasteknik



Xylo Gas Oy

• Experience in designing, building and operating thermal gasification systems since year 2000

• 2006 – 2008 Construction of two CHP -units based on thermal gasification

• 2013 -> 2015 Reconstruction of the hydropower plant in Fiskars, project carried through by Fiskarsin 
Voima Oy

• 2014 Construction of a mobile gasification unit used for replacing fuel oil in grain drying (Fiskarsin 
Voima Oy)

• 2016 – 2019 Development of three thermal gasification units for Qvidja Kraft Oy/ Q-Power Oy
• One utilizing air as oxidizer

• Two utilizing oxygen as oxidizer, one fully automated

• 2020 Development of a filter for flue gases from district heating plants, prototype in test use winter 
20 / 21

• 2019 ->New gasification concept development (larger power output, less fuel demands and 
biochar)



Gengasbil 2006 Iståndsättande av ett vattenkraftverk 2013 - 2015 1. Förgasningscontainern 2014

2. Förgasningscontanerns förverkligande 2015 - 2017 Förgasningsanläggnig för trä och syrgas 2016 - 2017

Ombyggnad av förgasningscontainer 2 för syrgasdrift 2018-2020 Större på svävbäddsteknik baserad anläggning 2020 -> 



Gasifier Boiler
Heat 0,85

Flue gases with particles

Heat 0,15

Syngas filter

Syngas cooler

Flue gas filter
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CHP
Heat 0,5

Power 0,25

Gas 

boiler
Heat 0,75

MethanationCH4 0,6

• The gasifiation route makes it 

possible to produce heat and 

power plus synthetic natural 

gas from wood fuel

• Combustion of filtered syngas 

effectively eliminates particulate 

emissions

• In combination with biochar 

production, carbon negativity is 

possible

Thermal gasification vs combustion

1,00 1,00



Ersättande av brännolja med flis år 2012

• Målsättningen var att ersätta brännolja vid spannmålstorkning med hjälp av förgasat trä

-Oljebrännaren bort, en gasbrännare istället samt gasen till brännaren från en flyttbar

förgasningsanläggning

• Ide´n fanns, pengar fanns inte. Vi hittade ändå en mindre summa pengar som ”höll på att

surna” och som var öronmärkta åt MTT

• →Ett samtal till MTT:lle och planen var klar.

MTT tog inte onödiga risker, vi avtalade om att vi skulle få vår andel 

av finansieringen i efterskott förutsatt att vi lyckades bygga 

anläggningen och lyckades genomföra mätningskörningarna. 

Lönerna betalades när pengarna kom



Med anläggningen gick det under testen att ersätta olja och torka spannmål med cirka 150 kW:s

effekt. 

Förbättringar och vidare tester krävs innan anläggningen ägnar sig för kommersiell användning. 

Protoanläggningen byggdes under två månader sommaren 2014 med väldigt små resurser, men

med stor vilja att få den byggd.



Protolaitteisto herätti paljon 

mielenkiintoa Västankvarnin 

peltopäivällä 9.7 2015

Protoanläggningen för 

ersättande av brännolja vid 

spannmålstorkning väckte 

mycket intresse under fältdagen 

på Västankvarn 9.7 2015



Toinen konttikaasutuslaitteisto

Den andra gengascontainern



• En anläggning var byggd –om än mycket bristfällig. Anläggningen visade att 

tekniken fungerar, men att förverkligandet måste göras bättre

• Vi gjorde en ansökan till ELY –centralen för planerande och utvecklande av en 

förbättrad anläggning

• Samtidigt pågick också diskussioner med Qvidja Kraft gällande byggande av en 

förgasningsanläggning för Qvidja. Båda målsättningarna förverkligades samtidigt







Byggandet och ändringarna som måste göras efter hand tog mycket mer tid än planerat, 

→tidtabellen försenades och kostnaderna ökade.

Firmans konto tömdes och mitt eget också. Fiskarsin voima betalade mycket låga löner 

till de anställda. På något sätt fick vi ändå ihop anläggningen och fick den att fungera





Förbränning av produktgas i en 

testpanna i pannlaboratoriet i Saarijärvi. 

Effekt cirka 170 kW. 

Förbränningsutrymmets fodring med 

värmetegel glöder

I fria luften brinner filtrerad gas med en 

ren blå låga



Toinen kaasutuskontti asennettuna paikalleen. Kuitia, Parainen

Gascontainer II installerad på plats i Qvidja Pargas



Fredrik Ek

fredrik.ek@slf.fi

+358407547182

Happikaasuttimen ensimmäisen version toteutus

Förverkligande av vår första syrgasförgasare

mailto:Fredrik.ek@slf.fi


Laitteistojen haponkestäviä osia peittauksen jälkeen

Syrafasta komponenter efter syrabetning och tvättning







Täysin automatisoidun happikaasutuslaitteiston toteutus 2018

Förverkligande av en helautomatiserad för syrgas planerad förgasningsanläggning 2018

http://xylogas.net/




• Tuotekaasu palaa hyvin puhtaasti, käytännössä ilman hiukkaspäästöjä

• Hyvä kaasutusprosessin toimivuuden indikaattori on tuotekaasun lauhdutuksessa

syntyvän kondenssin väri ja pH 

• Kirkas kondenssi ja pH 8 – 9 indikoi että kaasussa ei ole tervaa

• Gengas brinner mycket rent, i praktiken utan partikelutsläpp

• En god indikator på hur processen fungerar är färgen och pH hos det kondensat som 

bildas vid gasens kylning

• Ett klart kondensat med ett pH på ja pH 8 – 9 indikerar att gasen inte innehåller tjära



Ott Pärtel ja Dag Lindholm



Ott Pärtel ja Fredrik Ek

Fredrik Ek

+348407547182

fredrik.ek@xylogas.net

http://xylogas.net/














Metan ut

Luft och 

elektricitet in

Syre till 

förgasning

CH4

och 

CO2 ut

Produkter till försäljning:

• Metan och värme

• Biokol och värme

Produktgas, Biokol och Metan av träflis

http://xylogas.net/


The Wood2Biogas concept 

makes it possible to produce 

biomethane from forestry residue 

and recycled wood

This offers a cost efficient way to 

supply a biogas plant with energy

It takes less resuources to 

produce woody biomass than 

energy crops

A forest is a far more natural and 

biologically diverse environment 

than a cultivated field

The possibility to use the same 

equipment for simultane 

production of biochar and product 

gas in an energy efficient process 

makes carbon negative energy 

production reality



Uusi tekniikkamme skaalautuu megawattiteholuokkaan, Our new MW -range technology



Proto-anläggningen är för närvarande 

under byggnad

De mekaniska komponenterna fogas 

samman av laser skurna med CAD 

planerade delar

En del av komponenterna köper vi in 

som färdiga, en del bygger vi själv





... to multiply energy production with Wood2Biogas

▪ Wood biomass is gasified in a proprietary thermal gasification 

process. Produced syngas is injected into the biogas process. 

▪ Biogas yield may be improved with a separate biomethanation

unit. The gas quality can be further improved with H2 injection. 

electricity

Biomethane

Fertilizers 
and 

biochar

Organic 
waste

Biogas 
plant

Wood  
biomass 
Wood 
waste

Syngas 
and heat

Upgrading

Gasification

Methanation

Gas net 

production 

increases at least 

by 100 %

WOOD2BIOGAS CONCEPTS ALLOWS BIOGAS PLANTS TO 
DOUBLE THEIR ENERGY PRODUCTION

From producing biogas traditionally…

▪ Biogas is produced from organic waste and energy crops. 

Substrates define the energy potential.

▪ Biogas is utilized in CHP units to produce electricity and heat 

and/or upgraded to biomethane used as fuel for traffic and 

industry.
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Upgrading

CHP



WOOD GASIFICATION AND BIOMETHANATION UNITS ARE HIGHLY 
SYNERGETIC WITH A STANDARD BIOGAS PROCESS

Wood gasification unit Biogas reactor Biomethanation Upgrading
Wood 

biomass

Oxygen

Heat

Syngas, CO + H2 + CO2

Organic 
waste

(Additional 
Hydrogen)

CH4 + H2 + CO2 CH4 + CO2 CH4

Field 
fertilizers(Biochar)

▪ The thermal gasification process is

scalable and produces optimal tar

free gas for biogas process;

nitrogen content is very low.

▪ High percentage of H2 (30%) and

CO (55%) ensures high conversion

rate in further process steps.

▪ Wood fuel provides economical

energy source for the following

biological process.

▪ Syngas is processed through wet fermentation reactors or gas tight

digestate silos. In this process an efficient conversion of H2 and CO into CH4

and CO2 takes place.

▪ CO is converted into methane with acetate as an intermediate product. CO

is also converted into H2 and CO2 in a water gas shift reaction followed by a

Sabatier reaction where H2 and CO2 is converted into CH4.

▪ The biomethanation process is operated in preferably thermophilic

conditions. Depending on the biogas process, syngas introduction can be

carried through either in a separate biomethanation unit connected to the

biogas reactor or directly into the digestate reactor.

▪ After biomethanation, normal

gas purification and

pressurization process is utilized.

▪ Purified biomethane can fully

replace natural gas.

Digestate

Value chain is at minimum carbon neutral 

and through biochar even carbon negative
*All processes also need electricity that can either be

produced from syngas, biogas or purchased from grid.



1.0 MW DEMONSTRATION UNIT WILL BE BUILT

▪ As a next development step, the 

Wood2Biogas concept will be demonstrated in 

1.0 MW (heat value of wood chips) size.

▪ The most potential demonstration place is 

located at Vehmaa, some 40 km from Turku to 

north-west.  

▪ Vehmaa plant was built by Doranova and 

commissioned in January 2021. 

▪ Plant currently processes 20 000 tons of pig 

manure annually but the amount will increase 

up to 35 000 tons next year.

▪ From next year onwards, the plant is 

producing 3,8 GWh of gas energy annually.

▪ With Wood2Biogas concept the biogas 

production can be raised by 100 %.



WOOD2BIOGAS HAS AN EXTENSIVE THEORETHICAL AND PRACTICAL 
EXPERIENCE FROM WOOD- AND BIOGAS INDUSTRIES

Ott Pärtel

Ott is a partner and head of 

design. Ott has a long 

experience of designing and 

operating gasification systems.

Fredrik Ek

Fredrik is a partner and CEO 

of Xylo Gas Oy and has 20 

year experience of designing 

and operating of wood gas 

systems.

Mikko Saalasti

Mikko is a partner and Head of 

Biogas Solutions at Doranova. 

Mikko has worked at Doranova 

over 13 years.

Antti Myllärinen

Antti is a partner and CEO of 

Doranova Oy as well as a 

patent holder for Hardferm-

biogas plant concept. 

Dag Lindholm

Dag is dedicated to develop 

process automation.

Pasi Virintie

Pasi is a partner and has 

experience in wood gas 

solutions since 2006. Pasi is 

also CEO of Compentek Oy. 

Mikko Tilvis

Mikko works as one of the 

project managers at Doranova 

and is specialized on process 

efficiency. He also leads the 

building projects of the 

methanation units.

Heikki Juhe

Heikki works as a Technical 

Director at Doranova and has 

been responsible for 

engineering several biogas 

plants at Doranova.

Jon Thompson Coon

Jon is responsible for project 
development and various tasks 

related to R&D.

Kai Kärenlampi

Kai works as a design engineer at 
Doranova Kai is heavily involved in 

the engineering process of 
biomethanation systems.


