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Inbjudan till teckning av aktier i 
Phoenix BioPower AB (publ)
Teckningsperiod 2021-03-08 – 2021-03-22

Phoenix BioPowers teknik uppfyller direkt 7 
och indirekt 6 av FN:s globala mål för hållbar 
utveckling. 

HÖGEFFEKTIV BIOKRAFT

PLANERBAR – Producera elektricitet 
där den behövs och när den behövs. 
Sammankopplade med dagens fjärrvär-
menät sker produktionen nära konsumtio-
nen. En teknik som fungerar dygnet runt, 
året runt och vid behov.

FÖRNYBAR - Restprodukter från skogen 
och jordbruket används som bränsle. Ett 
effektivare sätt att tillvarata och återvinna 
jordens resurser.

HÅLLBAR – Halverad bränsleförbrukning 
jämfört med dagens anläggningar och 40 
% lägre produktionskostnad ger minskat 
behov av jordens resurser. En lönsam 
teknik som konkurrerar ut fossila lösningar.

Förnybar energi när den behövs, 
där den behövs



KORT OM BOLAGET

Phoenix BioPower 
Phoenix BioPower utvecklar två revolutionerande tekniker; en ny gasturbinteknik och en ny teknik för högeffektiv 
biokraft. I över 200 år har vi omvandlat energin i biomassa till elektricitet med samma grundteknik: ångmaski-
nen. Phoenix Biopower revolutionerar nu detta genom en ny teknik, BTC, som kan producera dubbelt så mycket 
elektricitet från samma mängd bränsle jämfört med ångmaskinen. I kärnan av biokrafttekniken finns en ny 
gasturbinteknik, Top Cycle som har hög prestanda, är optimal för vätgasdrift samt har överlägsna prestanda för 
koldioxidinfångning. Med Bolagets nya teknikplattform; Top Cycle och BTC – Biomass-fired Top Cycle – förändras 
förutsättningarna för planerbar förnybar energi i allmänhet och kraftvärme i synnerhet.

Bolaget grundades 2016 av Hans-Erik Hansson, Michael Bartlett, Oliver 
Paschereit och Henrik Båge i syfte att kommersialisera Top Cycle och 
BTC teknikerna. Denna uppfanns av Hans-Erik Hansson för att generera 
kraft och värme mer effektivt än dagens teknik. Med dess höga verk-
ningsgrad och låga produktionskostnad, blir BTC tekniken överlägsen 
dagens teknik för biokraft.

Under 2020 gick Bolaget vidare in i fas 2 av den utvecklings- och kom-
mersialiseringsplan som lades 2018. Detta gjordes utifrån resultaten 
och erfarenheterna från fas 1. Arbetet med vidareutveckling på system 
och komponentnivå, samt förberedelserna för en pilotanläggning i 
industriell skala har intensifierats under 2020 och fortsatt in i 2021. 

Pilotanläggningen beräknas driftsättas under 2024. Parallellt har flera 
industriella och kommersiella samarbeten inletts. 

Bolaget har en stabil grund i en patentportfölj med 33 beviljade inter-
nationella patent fördelat över 8 patentfamiljer och ytterligare 3 nya 
som planeras lämnas in under 2021. Tillsammans med bred know-how 
kring tekniken, arbetar nu Bolaget för att utveckla och kommersialise-
ra den tekniska plattformen för en global marknad. Utvecklingen och 
kommersialiseringen syftar till driftsättning av en första kommersiell 
demonstrationsanläggning under 2027, varefter tekniken är redo för 
kommersiell expansion i Norden och globalt.

ERBJUDANDET I KORTHET
Emissionsbelopp 
vid full teckning

14 836 011 SEK, motsvarande 1 461 676 
B-aktier, före emissionskostnader

Överteckningsoption Vid överteckning har Styrelsen rätt att 
besluta om tilldelning av maximalt 838 400 
aktier, motsvarande 8 509 760SEK.

Företräde Emissionen genomförs med företräde för 
befintliga aktieägare

Emissionskurs 10,15 SEK / aktie

Teckningstid 8 mars till 22 mars, 2021

Bolagsvärde, före 
emissionen

148 MSEK

Tilldelning Besked om eventuell tilldelning lämnas 
genom utskick av avräkningsnota, vilket 
beräknas ske omkring den 1 april 2021.

Emissionsinstitut Aktieinvest FK

Informationstillfällen
På grund av Coroanpandemin och utvecklingen under februari 
bedömer bolaget att fysiska möten inte är lämpliga att genomföra. 

Bolaget kommer delta i ett flertal websända evenemanggenom bl a 
• Aktieportföljen Live 10/3,

• Laikas Investerarafton 10/3, 

• Aktiespararnas Aktiedag 16/3, 

• Renewables Summit 2021 17/3, 

• Pro Hearings 19/3, och 
Småbolagsjakten.

Bolaget kommer även genomföra digitala informationsträffar i 
egen regi i samband med emissionen. Dessa kommer genomföras:  
 
8/3 kl 19:00  13/3 kl 12:00 21/3 kl 12        22/3 kl 19

Anmälan via formulär på hemsidan eller skicka ett meddelande till 
webinar@phoenixbiopower.com. 

Du kan skanna QR koden nedan för att komma till anmälan och mer 
information om emissionen

Anmälan och mer information på www.phoenixbiopower.com, eller skanna QR koden
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VD HAR ORDET

Energiomställning!
Under 2020 och 2021 har vi verkligen sett effekterna av den energiomställning vi står inför. Den 8 februari 2021 
såg vi det högsta snittpriset för en dag på NordPool någonsin, 3 kr/kWh! Utfasningen av baskraften och den 
ökande andelen vindkraft har gett tydliga problem i elförsörjningen i framförallt Södra Sverige. Samtidigt sker 
en omfattande elektrifiering av vårt samhälle. Inte bara bilar och lastbilar ska elektrifieras, även stora industrier 
byter från fossil energi till förnybara lösningar som kräver enorma mängder förnybar el. Långt mycket mer än 
vad som idag är planerat för. Utanför Sverige ser vi ett ökat engagemang för klimatet. Med EU:s Green Deal och 
en ny administration i USA ser de internationella förutsättningarna mycket goda ut för en storskalig omställning 
till fossilfritt. 

2/3 av världens elproduktion kommer fortfarande från fossila bränslen 
och huvudsakligen från kol. Ska vi nå målet i klimatavtalet i Paris om 
1,5°C behöver den förnybara elproduktionen öka med ca 1 000 TWh/år. 
Det motsvarar 7 gånger Sveriges produktion varje år eller ett helt USA 
vart tredje! Den mest påtagliga effekten av omställningen är att planerbar 
kraftproduktion såsom kol- och kärnkraft, ersätts av väderberoende vind- 
och solkraft. Elen kommer när man får den och inte när man behöver 
den! Detta skapar ett behov för energi som är både förnybar och pla-
nerbar. Phoenix BioPower utvecklar nu en teknikplattform 
som möter dessa behov och är samtidigt tillräckligt 
effektiv för att vara konkurrenskraftig och lönsam. 

Dagens biokraft är i huvudsak avancera-
de ångmaskiner. Det är en över 200 år 
gammal princip som har nått gränsen 
för vad den kan leverera i frågan av 
verkningsgrad och kostnadseffektivi-
tet för elproduktion. Eftersom mycket 
värme produceras styrs produktio-
nen av vilken ersättning som ges 
för denna värmeproduktion och inte 
elbehovet. Det BTC tekniken (Biomass 
Fired TopCycle) kommer att göra är att 
revolutionera denna marknad.

Effektbristen är ett nytt problem som seglat 
upp i norra Europa de senaste 2–3 åren; att det 
inte finns el att tillgå när man behöver den. Sverige har 
byggt sin industri och en stor del av välståndet på tillgång till 
billig, tillförlitlig och ren el. Med de förändringar som vi sett de senaste 20 
åren och de planer som ligger fram till 2040 avs elektrifiering, utbyggnad 
av vindkraft och utfasning av planerbar produktion, ser åtminstone jag 
stora problem. Det blir dyrt när det inte blåser…

Vätgasen har fått ett stort politiskt genomslag i EU’s Green Deal som 
ett svar på hur man kan balansera energisystemet. Produktionen av 
vätgas är idag till 99,3 % baserad på fossila ämnen. Genom att konver-
tera enorma mängder förnybar el till vätgas i framtiden kan även svåra 
sektorer såsom stålindustrin och planerbar ”spetskraft” med gasturbiner 
göras fossilfria. I det sistnämnda kan vår Top Cycle teknik spela en viktig 
roll eftersom konventionella gasturbiner har enorma problem att hantera 
den högreaktiva vätgasen. Vi har nämligen under 2020 verifierat att vår 
förbränningsteknik i Top Cycle effektivt och stabilt kan förbränna vätgas 
med extremt låga kvävedioxidutsläpp. Perfekta egenskaper för denna 
viktiga nya marknad!

Våra samarbeten med industriella aktörer har ökat under framförallt 
2020 då vi inlett inte mindre än 4 förstudier och ett samutvecklingspro-
jekt. Förstudierna gäller tillämpning av vår teknik i två olika förutsätt-
ningar, om gasturbinutveckling samt vår planerade pilotanläggning i 1/10 
skala tillsammans med Tekniska Verken i Linköping. Dessa ger oss inte 
bara tillgång till marknadskunskap för olika förutsättningar, men även 
utveckling på system och komponentnivå. Vi ser detta som ett tecken på 
marknadens ökade intresse för det som vår tekniska plattform erbjuder 

och hur den passar in i det framtida energisystemet. 

Sedan vi lanserade vårt utvecklings- och kommer-
sialiseringsprogram 2018 har bolaget växt och 

vi är idag 14 personer i teamet och räknar 
med att bli några till innan året är slut. 

Vi sysselsätter även nästan lika många 
externa konsulter eller forskare vid KTH 
och TU Berlin. Så även om vi är ett 
litet och fokuserat team håller vi högt 
tempo i vår utveckling. Vi har byggt 
vårt team utefter de kompetenser vi 
behöver och har nu en väl samspelt 
organisation som vi bygger vidare på.

Att utveckla ny biokraftteknik och gastur-
binteknik tar tid och kräver kapital. Med 

denna emission avser vi accelerera vår ut-
veckling och fortsätta vår utvecklingsbana mot 

kommersialisering. Nyckelområden är förgasnings-, 
gasturbin- och förbränningsteknik samt anläggningsintegra-

tion. Detta bygger vidare på de pågående förstudierna och kommer ske 
parallellt med ytterligare förstudier tillsammans med marknadsaktörer, 
vilka kommer utgöra basen för kommersiella partnerskap.

Framtiden ser spännande ut och vi tar oss an denna utmaning med 
en stark övertygelse om att vi kommer att lyckas. Vi är fortfarande 
övertygade om att vår teknik inom 10 år kommer vara förstavalet för 
storskalig biokraft, både i Sverige och internationellt, och för storskalig 
kraftproduktion i kombination med koldioxidinfångning. Det är med denna 
övertygelse bjuder in Dig att vara med på vår resa.

Välkommen!

Hälsningar, 
Henrik Båge 
VD

”Det vi kommer 
göra med vår teknik 
är att revolutionera 

marknaden för kraftvärme 
i allmänhet och biokraft i 

synnerhet.”



Förnybar energi vid behov
1 000 TWh mer förnybar elproduktion varje år måste till för att vi ska möta 1,5°C målet från 
Klimatavtalet i Paris. Det motsvarar lika mycket som 7 Sverige varje år, eller ett USA vart tredje! 
Idag byter vi ut fossil baskraft mot förnybar vindkraft och solkraft i stor utsträckning i stora delar 
av världen. Vi byter planerbar elproduktion mot väderberoende produktion. Att fasa ut det fossila 
är rätt, men elsystemet måste även leverera vid behov. Det har vi inte minst märkt denna vinter.

1. IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change
2. BECCS – Bioenergy Carbon Capture and Storage, att avskilja CO2 från avgaserna från bioeldade anläggningar och lagra dem under jord, t ex i akvifärer under havsbotten.

Planerbar produktion
Omställningen till ett fossilfritt, hållbart och 
förnybart energisystem pågår med en aldrig 
skådad hastighet. Samtidigt som vi får mer och 
mer väderberoende elproduktion in i systemet 
fasas den planerbara elen ut globalt. Denna 
förändring är bra, men inte utan nackdelar. 
Konsekvensen av den ökande andelen väder-
beroende kraftproduktion är ökad variation i 
marknadspriser och att förmågan att leverera 
vid behov (effektfrågan) försvagas.

Elbrist, som man i dagligt tal kallar effekt-
bristen, är för många ett nytt fenomen. -Tar 
elen slut?!? Effektbrist handlar om att inte 
ha kapacitet att producera och distribuera 
så mycket el som konsumeras vid exakt den 
tidpunkt den konsumeras, dvs el vid behov. Vi 
har redan sett konsekvenserna av effektbris-
ten när t ex Pågens inte kunde expandera sitt 
bageri i Malmö, elintensiv industri har svårt 

att etableras i Mälardalen samt att elpriserna 
i södra Sverige ibland är 10 gånger högre än 
i norra, till följd av effektbrist och bristande 
överföringskapacitet. Detta riskerar slå hårt 
mot näringsliv och samhällen i dessa områden. 

Lönsam produktion
Phoenix BioPower utvecklar skalbar teknik som 
producerar förnybar el efter behov från förnyba-
ra bränslen som biomassa eller vätgas. Inom bi-
okraft är vinsten att kunna producera dubbelt så 
mycket el från samma mängd biomassa jämfört 
med dagens teknik. Detta möjliggör 40 % lägre 
driftskostnader, samt ger totala produktions-
kostnader som är lägre än alla andra planerbara 
kraftslag. Med dagens nivå på skatter och CO2 
avgifter (t ex ETS) är det bara landbaserad vind-
kraft som kan erbjuda en lägre totalkostnad, se 
grafen nedan. Dessutom kan BTC anläggningar 
placeras geografiskt där elen förbrukas, vilket 
ökar leveranssäkerhet, minskar behovet av 
överföringskapacitet och hjälper till att lösa 
effektfrågan. BTC anläggningar kan vara mer 
lönsamma än vindkraft eftersom produktionen 
kan regleras och planeras för att passa behoven, 
t ex när priserna är som högst. BTC tekniken är 
därmed ett verkligt alternativ när den fossila 
kraften skall ersättas och elproduktionen skall 
byggas ut. Den globala potentialen är uppenbar.

Inom den kommande vätgasmarknaden kan bo-
lagets Top Cycle teknik möta utmaningarna med 
höga kväveoxidutsläpp och lägre effektivitet som 
traditionella gasturbiner idag kämpar med och 
istället erbjuda lönsammare och effektivare drift. 

Vi har i våra prov vid TU Berlin visat på extremt 
låga utsläppsnivåer vid användande av 100 % 
vätgas som bränsle och mycket stabil drift, något 
som möjliggör bättre anläggningsflexibilitet, 
högre effekt och högre verkningsgrad.

Koldioxidnegativ produktion
I en IPCC1 rapport från 2019 framgår att det 
inte kommer räcka att bara minska utsläppen 
av koldioxid för att nå klimatmålen. Vi behöver 
teknik som aktivt kan ta bort den koldioxid 
vi har redan släppt ut – s k koldioxidnegativ 
teknik – och vi behöver tillämpa den i omfat-
tande skala. Med biokraft kan den koldioxi-
den som växterna har sugit ut ur atmosfären 
under sin tillväxt fångas in och lagras, så 
kallad BECCS.2 Dessa negativa utsläpp kan 
åstadkommas mycket mer kostnads- och ener-
gieffektivt med BTC tekniken än konventionell 
biokraft. 

BIOKRAFT - ÅNGPANNA - 100 MWe
KOLKRAFT - 750 MWe

NATURGAS KRAFTVERK - 500 MWe
KÄRNKRAFT - 1600 MWe

BIOKRAFTVÄRME - ÅNGPANNA - 75 MWv
BIOKRAFT - BTC - 100 MWe

BIOKRAFTVÄRME - BTC - 75 MWv
VINDKRAFT - HAVS - 500 MWe
VINDKRAFT - LAND - 150 MWe
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Marknaden för planerbar förnybar kraft
Fram till 2050 beräknas väderberoende elproduktion från sol och vind stå för cirka hälften av all 
elproduktion på global nivå. I Sverige räknar man med mellan 40 – 50 % och periodvis så mycket 
som ¾, främst från vind. Då den väderberoende elproduktionen inte kan planeras efter behov 
kommer planerbara lösningar krävas för att möta upp behoven från samhällen och industrier; 
dygnet runt, året runt. Detta behov kan Phoenix BioPowers biokraftteknik möta mycket mer lön-
samt och effektivare än dagens lösningar. Phoenix BioPower avser inledningsvis adressera mark-
naderna i Norden följt av en internationell expansion till marknader som EU, Indien och Kina.  

1. IRENA: “REmap Case”, i.e. 1.5 degree scenario for 2050 2.
2. IEA World Energy Outlook, “two-degree scenario” for 2060.

Bolagets teknikplattform är kraftvärmeteknik vilken kan producera både 
el till elnätet och värme till t ex fjärrvärme eller koldioxidinfångning. 
För BTC tekniken uppgår marknaden för förnybar, kraftvärme till ca 
60 TWh värme/år i Norden och motsvarar en potential på 400–500 
anläggningar i storleken 30 MWel. Dessa skulle kunna producera upp 
till 95 TWh el, eller 60 % av dagens svenska elproduktion. Det 
motsvarar vad svensk vindkraft förväntas producera 
kring 2040 och mer än vad dagens kärnkraft produ-
cerar. Denna kapacitet kommer bli särskilt viktig 
i södra Sverige där tillgången på planerbar 
el har minskat kraftigt de senaste 20 
åren. Marknadspotentialen i Norden blir 
därmed uppemot 300 MDR SEK, eller 
10–20 MDR SEK per år, varav Bolagets 
potentiella andel av anläggningsinves-
teringen utgör 10–20 %. 

Den globala marknaden för kraftvärme 
är cirka femtio gånger större än Norden, 
primärt i Europa, Ryssland och Kina. 
Totalt utgör dagens flotta av biokraftverk 
och biokraftvärmeverk omkring 3 800 an-
läggningar globalt. Givet en livslängd på 30 
år betyder det att över 125 biokraftverk behöver 
byggas varje år bara för att upprätthålla nuvarande 
antal, eller 10 gånger större än BTC marknaden i Norden. 
Dock i dessa tider av energiomställning, och med den unika prestandan 
av BTC tekniken, är marknaden mycket större än de traditionella bio-
kraftsmarknaderna. Globalt behövs det ungefär 40 000 TWh mer förnybar 
elproduktion till 20501, vilket är över 400 gånger mer än potentialen för 
BTC i Norden.

I detta bredare perspektiv lämpar sig både Top Cycle och BTC tek-
niken mycket väl som ersättningsteknik för fossila kraftverk, främst 
för kol och särskilt tillsammans med system för koldioxidinfångning. 
Koldioxidutsläppen kan minskas med upp till en miljon ton per BTC-
anläggning på 100 MWel om man ersätter kolkraft och kolvärme med 

biomassa och BTC kraftvärme. När BTC tillämpas i kombination 
med koldioxidinfångning kan den totala utsläppsminsk-

ningen bli upp till 1 300 000 ton/år, inkl negativa 
utsläpp på ca 500 000 ton/år. För kolintensiva 

marknader med god tillgång på biomas-
saavfall såsom Tyskland, Polen, Brasilien, 

Indien och Kina, kan bolagets teknikplatt-
form göra stor skillnad. 

Vätgasmarknaden är under stark fram-
växt och representerar ytterligare en 
enorm potential för Top Cycle tekniken, 
genom att kunna leverera planerbar, 

förnybar kraft från grön vätgas som pro-
duceras när andra förnybara källor har 

överskott. I Fossilfritt Sveriges färdplan, 
som nyligen presenterades, framkommer 

det att den kommande vätgasmarknaden står 
inför ett genombrott, både i Sverige och globalt. 

Bolaget har som målsättning att BTC ska bli den domine-
rande tekniken för ny biokraft. Baserat på den förväntade tillväxten för 

biokraft globalt (dvs utan den effekt som BTC förväntas ha på markna-
den) från 500 TWh till 3 400 TWh2, beräknas den globala marknaden till 
över 13 000 MDR SEK, eller 540 MDR SEK/år.

GLOBALA MÅLEN
Under 2019 genomförde bolaget tillsammans med 
en expertpanel en bedömning av BTC tek- nikens 
påverkan på de av FN uppsatta Globala Målen för 
hållbar utveckling. Bedömningen genomfördes 
tillsammans med UN Sustainable Development 
Solutions Network – Northern Europe. Från den 
bedömningen kom panelen fram till att bolagets 
teknik har direkt, eller indirekt, påverkan på hela 
13 av de 17 uppsat- ta globala målen. 7 direkt, och 
6 indirekt. Få lösningar har så bred inverkan på 
de Globala Målen som BTC tekniken.

Direkt påverkan Indirekt påverkan



Teknik & Utveckling
Utvecklingen av tekniken sker inom ramen för ett flertal projekt som tillsammans ger en helhet vilken syftar mot 
kommersialiseringen av både Top Cycle och BTC tekniken. Vi har tidigare talat om olika faser av utvecklingen som 
delsteg i denna färdplan. Vi har nu tagit oss till konceptfasen vilken avslutas med uppförandet av en Pilotanlägg-
ning i ca 1/10 skala för driftsättning 2024. 

Urval av utvecklingsområden och projekt för 2021–2023

PACS

PACS – Phoenix Advanced Combustion 
System – är ett nytt förbränningssystem 
som utvecklas för de unika förhållan-
den vilka råder i en Top Cycle med hög 
ånghalt. Vi har framgångsrikt provat 
ett brännarsystem vid TU Berlin som 
kan nyttja många olika bränslen med 
låga utsläppsvärden och hög stabilitet, 
främst naturgas, vätgas och förgas-
ningsgaser från biobränsle (bio-syng-
as). Denna flexibilitet är unik för moder-
na gasturbinbrännkammare

Phoenix utvecklar parallellt ett nytt för-
gasningssystem för de unika tryck och 
skala vilka råder i en BTC, HFB: Hybrid 
Fluidized-Bed Gasifier. Konceptet 
bygger på beprövad fluidbäddteknik 
och konstruktion och visar på en mer 
kompakt och effektiv reaktor med högre 
bränsleflexibilitet än konventionella 
förgasare.

Pilotanläggningen

Ett viktigt projekt som inleddes 2020 och 
som utgör ett fundament i utvecklings-
planen är BTC Pilotanläggningen. Här 
provas och valideras hela systemprinci-
pen för BTC plus prestandan av kärnkom-
ponenterna i industriell skala och vid de 
förhållanden som krävs i slutprodukten. 

Med en bränsleeffekt på 3-5 MW och 35-40 
bars tryck, BTC piloten blir en världsunik 
anläggning som ska ge erfarenheter och 
data som krävs för uppförandet av den 
första fullskaliga BTC anläggning. 

Bolaget har, tillsammans med Tekniska 
Verken i Linköping, genomfört en för-
studie för att specificera vad som krävs 
(tekniskt-, budget-, och tidsmässigt) 
för en sådan anläggning. Platsen för 
Pilotanläggningen är inte bestämd, men 
diskussioner pågår och det förberedande 
arbetet ska fortsätta 2021/22 med sikte 
mot driftsättning 2024.

Förgasare och Scarlett

Förutom hela BTC tekniken, Phoenix 
jobbar intensivt med utvecklingen av två 
nyckelkomponenter: förgasaren (HFB) 
och brännkammaren (PACS). 

Ett delsteg på vägen mot pilotanlägg-
ningen är en integrerad rigg som ska 
uppföras i våra lokaler i Stockholm. 

Denna testrigg, som kallas Scarlett, 
kommer vara en fuel-to-flame rigg, 
dvs en rigg där vi kan utveckla vår 
teknik under BTC-liknande förhållan-
de med förgasning, gasrening och 
förbränning vid atmosfäriskt tryck. 
Förbränningssystemet (PACS) kommer 
nu få riktiga bränslen från förgasaren i 
stället för syntetiska. Dessutom kan vi 
jobba med hela systemet och kan prova 
olika biobränslen i förgasaren.

Scarlett beräknas driftsättas under 2022 
och ge första resultaten från integrerad 
drift efter sommaren 2022. Dessa resul-
tat kommer ge viktiga svar för konstruk-
tionen av Pilotanläggningen.

Gasturbin

Under 2021 genomförde bolaget till-
sammans med den ukrainska gastur-
bintillverkaren Zorya-Mashproekt en 
gemensam studie på förutsättningarna 
att tillsammans utveckla en Top Cycle 
gasturbin för både biokraft, och vätgas. 

Resultatet av den inledande studien är 
att bolagen gemensamt beslutat att gå 
vidare i ett mer fördjupat utvecklings-
projekt i syfte att ta fram beslutsunder-
lag för en framtida utveckling av en Top 
Cycle gasturbin. 

Utveckling av Top Cycle gasturbinen 
är vitalt för BTC tekniken då den utgör 
kärnan i anläggningen. Samtidigt är Top 
Cycle turbinen även en möjliggörare till 
mycket kostnadseffektiva vätgasdrivna 
anläggningar samt adresserar konven-
tionella marknader. 

Patent
Bolaget bedriver omfattande teknikutveckling och för att möjliggöra 
kommersialisering investerar bolaget mycket i patentutveckling och 
underhåll. Bolaget har idag 8 patentfamiljer med 33 godkända patent i 
ett flertal marknader, en ökning med 120 % på ca 2 år! 

Under februari lämnade bolaget in en ny ansökan inom förgasning vilket 
avser ny teknik inom förgasning under högt tryck, tryckområden som 
tidigare inte arbetats med eller utvecklats. Därmed utökas antalet pa-
tentfamiljer till 9! Utöver denna ansökan arbetar bolaget på ytterligare 
två patentansökningar som ett resultat av utvecklingsverksamheten. 

• Försäljning
• Större BTC produkt
• Nya bränslen /tillämpning

Expansion
2027 -

• Validerings- och uppskalningsfokus
• Systemprov: atmosfäriskt,
  sedan BTC pilotanläggning
• Industriell samutveckling, ink. gasturbin
• Beställning Demoanläggning

Validering
2020 - 2024/25

Industrialisering/full skala
2023/4 - 2027/28

• Konstruktion
• Finansiering
• Demoanläggning
• Uppförande
• Driftsättning

Genomförbarhet
2017-2019

• Proof of concept, fokus på komponent
• Anläggningsstudier
• Referensgrupp
• InnoEnergy

En brännkammare

100% Naturgas

100% Vätgas

100% BioSyngas



BTC – Biomass Fired Top Cycle
Vår BTC process fördubblar elutbytet från biobränsle till uppemot 60 %. För att åstadkomma 
detta drivs en ny typ av högeffektiv gasturbin, Top Cycle, med en gas producerad från biomas-
sa, t ex skogsavfall. Värmen som uppstår i processen återvinns och tillvaratas i gasturbinen 
på ett inovativt och optimalt sätt med vattenånga och under högt tryck för att maximera elpro-
duktionen. 

Kraftvärmeteknik och negativa utsläpp
BTC tekniken är en kraftvärmeteknik, det innebär att både kraft 
och värme produceras samtidigt. Dagens bioeldade kraftvärme-
verk är inte lönsamma utan intäkter från värmeproduktion eller 
subventioner. Med sina låga produktionskostnader har den goda 
förutsättningar att producera el även när det inte finns behov av 
värme, t ex under sommaren eller i marknader utan fjärrvärme, 
och vara lönsam. Istället kan denna värme användas för att driva 
en CCS- anläggning för negativa utsläpp med minimal påverkan på 
elproduktionen. Det gör BTC-tekniken är högintressant för markna-
der utan stora värmebehov och höga kostnader för CO2 utsläpp då 
negativa utsläpp förväntas ersättas inom kort.

Skogsavfall som bränsle
BTC tekniken utvecklas för att använda skogsavfall som bränsle, 
samma bränsle som idag används i stor utsträckning i traditionella 
kraftvärmeverk. Bolaget arbetar även med att anpassa tekniken för 
jordbruksavfall, främst för den internationella marknaden.

Teknikutveckling i egen anläggning
I samarbete med Akademiska Hus bedriver Bolaget sin tekniska 
utveckling i det nerlagda, koleldade, värmekraftverket på KTH 
Campus. Att bedriva utvecklingen där möjliggör för en accelererad 
utvecklingsinsats, för att utveckla framtidens teknik för biokraft, med 
närhet till spetskompetens och akademi, tillgänglighet för partners, 
media och intressenter för att utveckla framtidens teknik för biokraft.  

Biomassa

Förgasningsenhet

Elektricitet
Kraftenhet

Värme

I kraftenheten förbränns produktgasen i en Top Cycle gas-
turbin vilken driver en generator för elproduktion. De heta 
avgaserna från förbränningen används för att producera 
ånga till processen och vattnet återvinns i rökgaskondens-
eringen för att samtidigt producera värme.    

Upp till 60% av bränslet i biomassan 
konverteras till den ädlaste formen 
av energi: elektricitet. Detta är dub-
belt så mycket som andra tekniker 
och erbjuder samtidigt både nätstab-
ilitet och lokal produktion.      

Att kondensera ut vatten frigör stora 
mängder energi vilken kan användas 
för värme i byggnader och industri. 
Samproduktion av kraft och värme i 
samma anläggning, istället för två 
separata, minskar bränsleförbruknin-
gen med upp till 40%. Alternativt kan 
värmen används för att skilja av 
koldioxid från rökgasen till väldigt 
låga kostnader.             

Avfall från biomassa omvandlas från råmaterial till en 
högkvalitativ, högt trycksatt produktgas. Bränslet try-
cksätts i inmatningsenheten med het ånga varefter 
bränslet förgasas i förgasaren. Gasen kyls av i gaskylaren 
med ånga och vatten varefter föroreningar och partiklar 
tas bort i filtret. Om så önskas kan biokol samproduceras i 
inmatningsenheten för alternativa intäktsströmmar.   

Olika strömmar av avfall från 
skogs-, jordbruks- och pro-
cessindustrin levereras till 
anläggningen. Detta gör BTC 
tekniken en del av den 
cirkulära ekonomin.  

phoenixbiopower.com

De tre huvudsakliga processtegen är:

TRYCKSÄTTNING FÖRGASNING GASTURBIN
För att trycksätta bränslet, t ex flis, används en 
slussmetod för att i omgångar trycksätta bränslet. 
Trycksättningen sker med antigen ånga eller 
andra gaser såsom kvävgas eller koldioxid. 

Det trycksatta bränslet leds in i förgasaren för 
att ombildas till en produktgas som kan driva 
gasturbinen. I direkt anslutning efter förgasaren
sker kylning och sedan filtrering av produktgasen 
innan den leds till gasturbinen.

Den renade produktgasen förbränns med 
komprimerad luft i gasturbinens brännkammare. 
Gasturbinen är specialutformad att klara det höga 
ångflödet och att kunna förbränna produktgasen.
Turbinen driver generatorn och de avgaser 
som produceras används till ångpannan för att 
generera processångan och fjärrvärme.

BTC TEKNIKEN:
Effektiv - dubblerad elverkningsgrad, eller 
halverad bränsleförbrukning, jämfört med 
dagens anläggningar 

Lönsam - mer lönsam eftersom både bränsle- 
och produktionskostnaden är mycket lägre 

Reglerbar - levererar el när den behövs och 
när elpriset är högt, i motsats till väderbe-
roende kraft

Skalbar – en lösning för den globala markna-
den som kan göra skillnad

Leveranssäkert - minskar risken för effektbrist 
när kärnkraft och fossil kraft fasas ut 

Hållbara städer - samproducerar fjärrvärme 
med hög verkningsgrad och kostnadseffektivitet 

Cirkulärt - använder avfall från inhemsk skogs- 
och jordbruksindustri som bränsle 

Ersätter fossila kraftverk – ett förnybart alter-
nativ till kolkraften med stora miljövinster

Negativa utsläpp – inte bara bromsa ökningen 
utan minska mängden CO2 i atmosfären 



Affären
Bolaget siktar på att erbjuda kompletta anläggningar till slutkund, t ex ett energibolag, tillsammans med partners. 
En av de främsta anledningarna för detta är att uppförandet av en BTC anläggning är mycket komplicerat, omfat-
tar många kompetenser samt innebär ett stort ekonomiskt åtagande för bl a garantier. Bolaget kommer inleda 
ytterligare samarbeten och partnerskap för denna marknadsintroduktion.

Då utvecklingen av både Top Cycle och BTC teknikerna är komplicera-
de, kapitalintensiva och sträcker sig över många år går den tekniska 
utvecklingen parallellt med uppbyggandet av ett partnernätverk. Dessa 
partners kommer vara en del av den grupp av aktörer vilka levere-
rar en komplett anläggning till slutanvändaren, t ex ett energibolag. 
Dessa aktörer är leverantörer av både komponenter och delsystem men 
även ansvar för totalentreprenad och anläggningsfinansiering. T ex av 
gasturbinen, bränslehantering, rökgasreningen och styrsystem är några 
områden som kan nämnas. 

Bolagets roll i ett sådant sammanhang är att leverera kunnande, vissa 
tekniska komponenter/delsystem samt IP. Bolaget kommer även ha en 
instrumentell roll i införsäljningen av anläggningen samt att säkra finan-
siering för uppförandet. Inledningsvis förväntar bolaget att de första an-
läggningarna kommer uppföras med en stor, och sedan avtagande, andel 
stöd från publika institutioner som t ex EU, EIB och Energimyndigheten. 
Detta för att täcka upp för den kommersiella risken en ny teknik som 
denna representerar. Genom att kombinera banbrytande teknik med en 
attraktiv modell för finansiering samt att anläggningarna adresserar 
några av de viktigaste frågorna inom energi idag, planerbar och förnybar 
el, blir BTC anläggningen sammanfattningsvis attraktiv för marknaden.

Phoenix Biopower Drottning • Kristinas väg 18 • 114 28 Stockholm • Tel: +46 (0)8 663 58 00 • Email: info@phoenixbiopower.com

Partnerföretag
(GT, EPC, Förgasare, Styrsystem, Bygg…)

€/MW 
“HÅRDVARA”

€/MWH 
“PRODUKTION”

INTÄKTSMODELL MED DUBBLA STRÖMMAR
BTC ANLÄGGNING

PHOENIX 
BIOPOWER

PHOENIX 
BIOPOWER

Intäktsmodellen för bolaget är baserad på två huvudsakliga ben. Intäkter 
per installerad anläggning och effekt (€/MW), samt en produktionsre-
laterad intäkt (€/MWh) per anläggning. Kommersiella anläggningar 
kommer erbjudas slutanvändare i samarbete med partners som erbjuder 
kompletta anläggningar till slutkund, t ex ett energibolag. Inom ramen 
för förväntade intäkter för hårdvara ligger även intäkter i samband med 
förstudier, projektering och konstruktion av anläggningar. 

Ersättningen för ”hårdvara” ligger per anläggning och installerad kapaci-
tet. Denna utgörs av dels komponentintäkter som Bolaget själv levererar 
eller licensintäkter på komponenter/delsystem som bygger på bolagets 
IP. Till detta kommer även licens på anläggningsnivå. Ersättningen för 
producerad energi bygger på den radikalt högre elverkningsgraden och 
lägre produktionskostnaden jämfört med traditionell teknik. Modellen 
för denna förväntas knytas till garanti- och underhållsavtal tillsammans 
med t ex anläggningsbyggaren. Detta blir transparent för både köpare 
och säljare då antalet driftstimmar, nyttjandegraden normalt är en vital 
del i planeringen av en ny anläggning och har en stor inverkan på in-
vesteringsbeslutet. Till dessa huvudsakliga intäktsströmmar förväntar 
sig bolaget även mindre intäkter från förstudier och konsulttjänster 
utanför uppförande av kommande anläggningar, t ex i samband med 
kompletterande tekniker.

Bolagets filosofi kring anläggningar är de till största möjliga mån skall 
bygga på moduler av utvecklade enheter. Den planerade första modell-
storleken är enheter kring 25 MWe, vilket motsvarar ett medel, eller 
medelstor anläggning i marknader med begränsade biobränsletillgånger, 
men en mindre anläggning i mogna marknader som Norden. Eftersom 
effektiviteten är redan mycket hög, kan större anläggningar baserade 
på enheter om 25 MWe i block fortfarande vara långt mer effektiv än 
stora, konventionella biokraftanläggningar. En modulär anläggning 
uppnår även hög verkningsgrad vid dellast, säg 50 %, då t ex ett block 
kan gå optimalt och det andra är avstängt. Filosofin motiveras vidare av 
utvecklingskostnaden för gasturbinen, vilken är mycket högt och kan 
därför svårligen motiveras för många storlekar. Det är med andra ord, 
rationellt att maximera volymerna för en låg tillverkningskostnad och 
för att minimera investeringar. Enhetskostnaden för nya anläggningar 
förväntas falla successivt då endast en liten del anpassning krävs 
för varje ny anläggning, framförallt på bränsle och förgasningssidan. 
Modulen sätter villkoren för anläggningen, inte tvärt om, vilket är fallet 
för dagens kraftvärmeanläggningar. En kommersiellt mogen anläggning 
i samma storlek som Demoanläggningen, 25MWe beräknas motsvara 
en total investering på 650 – 750 MSEK. Det är bolagets bedömning, 
efter kontakter med marknadsaktörer, att denna modulbaserade filosofi 
i kombination med den kraftigt höjda verkningsgraden är tillämpbar och 
kan ge stora fördelar. 

Affärsmodell


