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Abstrakt  

Då det finns planer på att ersätta det befintliga reningsverket i Kalmar inom en överskådlig framtid 

och nya krav om nödförsörjning av el har kommit från MSB, undersöktes möjligheten att använda 

den biogas som skulle komma att produceras på det nya reningsverket inom den egna verksamheten, 

istället för att som i dagsläget säljas. 

I denna studie undersöktes lönsamheten i att antigen investera i en biogasdriven generator som i 

normalfall ger en besparing i el och fjärrvärme och kan leverera reservkraft vid spänningsbortfall på 

nätet, eller försäljning av biogasen och inköp av ett dieseldrivet reservkraftverk.   

Kostnadsförslag för biogasdrivna generatorer och reservkraftverk togs in. I denna ingick även service 

och komponenter för att kunna använda biogasen som bränsle. Utav kostnadsförslagen gjordes en 

LCC. Besparing av el och fjärrvärme samt förtjänst av försäljning av biogasen ställdes i relation mot 

varandra. 

Arbetet konkluderar att, baserat på de uträkningar som gjordes, en ottomotor är det mest lönsamma 

för att generera el och värme för internt bruk. 
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Abstract  

Because of the plans to replace the old sewage treatment plant in Kalmar, which has come to the 

end of its life cycle, and due to new requirements of emergency supply from SCCA (Swedish Civil 

Contingencies Agency), the possibility of using the biogas on the plant itself was evaluated.  

In this study, the profitability of two alternatives was evaluated. To invest in a biogas powered 

generator to produce electric power and heat, which would create savings in purchased electricity 

and district heating and work as an emergency generator, or to continue selling the biogas and invest 

in a diesel-powered emergency generator. 

Cost estimates of biogas powered generators and the equipment needed for using the biogas as fuel 

was required from dealers and manufacturers. The cost estimates were then compiled in a LCC. The 

calculated savings and the income from selling the biogas was then added to the LCC, the 

alternatives was then compared to each other. 

The study concludes that the most profitable alternative, based on the calculations, is to invest in a 

biogas powered generator and use the electricity and waste heat on the sewage plant. 

 

Keywords:  
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Förord 

Erik Halvorsen har lagt huvudfokus vid teoridelar rörande ottomotor, gasturbiner och 

beräkningsmodeller för LCC och lönsamhetsberäkning samt de ekonomiska begrepp som använts. 

Erik Axelsson har lagt huvudfokus på stirlingmotor, biogas och dess innehåll samt 

kraftvärmeproduktion. 

Resterande arbete har skötts gemensamt och ingen tydlig uppdelning har skett.  
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Definitioner och förkortningar 

Aktörer – tillverkare och leverantörer av gasmotorer  

CHP – Combined Heat and Power, utnyttjandet av både el och spillvärme 

Gasmotor – en motor som drivs av bränsle i gasform, i detta arbete med tillkopplad generator 

Kostnadsförslag – samma innehåll som i en offert men inte bindande 

LCC – Life Cycle Cost, en produkts livscykelkostnad 

MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

Nusummefaktor – en metod som diskonterar framtida in- och utbetalningar till dagens värde 

Nödmatning – elkraft vid yttre spänningsbortfall 

Rötning – den process där organiskt material bryts ner och biogas bildas 

SCCA – Swedish Civil Contingencies Agency (engelsk översättning av MSB) 

Spillvärme – den energi som utgår som värme och inte blir mekanisk energi hos en motor 

Tillgänglighet – en procentsats av en tid som motorn är tillgänglig för drift 
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1 Inledning 

 Bakgrund 
Avloppsvattnet från stora delar av Kalmar kommun leds till reningsverket för att behandlas så att det 

kan återledas till naturen med minimal miljöpåverkan. I reningsverket går avloppsvattnet igenom 

diverse reningsprocesser. Slammet avskiljs i flera olika processteg, förtjockas och rötas sedan. Vid 

rötning utvinns biogas som säljs för att förädlas och slutligen användas som drivmedel till personbilar 

och stadsbussarna i Kalmar. Gaspriserna är dock inte speciellt fördelaktiga för säljaren och från 

Kalmar reningsverk finns ett intresse för ett mer ekonomiskt fördelaktigt användningssätt för 

biogasen. 

Då ett nytt reningsverk inom ett antal år ska uppföras, för att ersätta det gamla som anses ha kommit 

till slutet av sin livscykel, vill reningsverket undersöka om biogasen kan användas inom den egna 

verksamheten.  

 Eftersom avloppsvattenrening anses vara en samhällsviktig funktion som ska fungera även under 

spänningsbortfall, har ett krav om reservkraft kommit från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap). En lösning är att investera i ett dieseldrivet reservkraftverk för nödmatning av de mest 

vitala delarna på Kalmar reningsverk. En annan möjlighet är en gasdriven motor som drivs av 

oförädlad biogas producerad på reningsverket, kopplad till en generator som ska ge kontinuerlig 

elkraft och även stå för reservkraften. Denna motor skulle även producera spillvärme som kan 

användas som värmning i rötningsprocessen, som i dagsläget värms av fjärrvärme. 

 Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka vad som i längden är mest lönsamt gällande framtida biogasanvändning på 

reningsverket i Kalmar. Frågeställningen blir då om det vore mest ekonomiskt att fortsätta sälja 

biogasen och köpa in ett reservkraftverk? Eller är det mest lönsamt att investera i en gasmotor för el- 

och fjärrvärmebesparing? 

 Begränsningar 
Denna studie behandlar inte installationskostnader, runtomkringsystem, tillkommande byggnader 

eller tillsynskostnader. Endast inköps- och servicekostnader av gasmotorer och reservkraftverk 

kommer undersökas.  
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs den metodik som används för att ta fram det resultat som redovisas i kapitel 

4. Först beskrivs datainsamlingen, både primär- och sekundärdata. Slutligen nämns hur de 

ekonomiska metoderna används, som beskrivs mer noggrant i kapitel 3. 

 Primärdata 
Förfrågan om kostnadsförslag har skickats ut via mejl till de aktörer som tillhandahåller gasmotorer 

som hittats inom det aktuella effektspannet (se beräkning 8.2.2–8.2.5), i och utanför Sverige, för att 

få en så bra bild av marknadsläget som möjligt (se bilaga 8.3–8.4). Uppgifter som begärdes ut var 

inköps- och servicekostnad, och övrig utrustning för att använda biogasen som bränsle för en 

gasmotor. Dessa uppgifter har sedan legat till grund för en LCC (Life Cycle Cost) och 

lönsamhetsberäkning. Lämplig storlek på gasmotor efterfrågades med hänseende till gastillgång och 

gasens energiinnehåll, då verkningsgraden skiljer sig åt mellan olika modeller av gasmotor. 

Tillsammans med kostnadsförslagen efterfrågades även den av gasmotorn producerade el- och 

värmeeffekten, för att kunna göra en ekonomisk jämförelse av de olika investeringsalternativens 

besparing eller inkomst. De kostnadsförslag som inkommit i annan valuta än SEK har räknats om till 

SEK, för att de olika kostnadsförslagen ska kunna jämföras. Valutakursen som använts för NOK och 

EUR har hämtats från snittet år 2016 (Sveriges Riksbank, 2017). Servicekostnaden har uppgetts i olika 

format, och för att kunna jämföra dessa har de omvandlats till SEK per driftstimme (SEK/h) (se 

beräkning 8.2.7, tabell 5). 

Andra kommunala reningsverk som använder en gasmotor i verksamheten och driver den med 

biogas har kontaktats (J. Sjöström, L. Malmgren, J. Larsson, personlig kommunikation, 22 februari 

2017), och från dessa reningsverk hämtades information om tillgängligheten hos deras gasmotorer. 

Denna information ligger sedan till grund för antagandet av tillgänglighet för gasmotor-alternativet i 

lönsamhetsberäkningen (se beräkning 8.1.3). Tillgängligheten har använts för att kunna beräkna den 

totala el- och värmeproduktionen hos gasmotorn, då den inte kommer kunna gå hela tiden till följd 

av service eller andra tekniska orsaker. 

 Sekundärdata 
Data på framtida biogasproduktion i snitt per dygn och specifikation på gasens innehåll har hämtats 

från reningsverket (Ramböll, 2015) (Jernkontoret, 2017) (O. Person, personlig kommunikation, 25 

oktober 2016 och 28 november 2016), för att kunna ta fram en lämplig gasmotor. Lämplig elektrisk 

effekt från ottomotor är 268 kW, och från gasturbin 206 kW (se beräkning 8.2.3), som används för 

referens mot inkomna kostnadsförslag. 
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Även krav på effekt gällande nödmatning har erhållits, för att kunna dimensionera reservkraftverket. 

Effektbehovet är 125 kW (O. Person, personlig kommunikation, 28 november 2016), men spannet 

har satts till 150–200 kW för att bland annat klara höga startströmmar, men också för att det inte ska 

bli onödigt stort. Försäljningspris av biogas och fjärrvärme samt elpris har även det erhållits från 

reningsverket (Ramböll, 2015), för att kunna beräkna de olika inkomsterna eller besparingarna. 

 LCC & lönsamhetsberäkning 
Servicekostnaden har beräknats över en 20-årsperiod genom att använda nusummefaktorn (se 

beräkning 8.2.7, tabell 6). För att få kostnaderna jämförbara i dagens penningvärde, och för att 

kunna jämföra utfallet med andra studier (Ramböll, 2015). Inköps- och servicekostnaden har sedan 

sammanställts som en livscykelkostnad av generell modell (LCC), som ligger till grund för att rättvist 

kunna jämföra de olika investeringsalternativen och se vad som lönar sig under en längre period. 

Denna modell beskrivs vidare i kapitel 3.  

Lönsamhetsberäkningen har även den beräknats över en 20-årsperiod med nusummefaktorn, där 

inkomst av gasförsäljning har beräknats med givna värden (se beräkning 8.2.6) och besparing av el 

och fjärrvärme har beräknats på respektive investeringsalternativs el- och värmeeffekt (se beräkning 

8.2.8, tabell 7). De olika investeringsalternativens LCC har sedan jämförts med respektive 

lönsamhetsberäkning, för att kunna få fram en slutgiltig inkomst eller besparing under 20 år. 

Slutligen har dessa jämförts för att se vilket alternativ som är mest lönsamt. 
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3 Teori 
 I detta kapitel förklaras och utvecklas de begrepp som används i metoden.  Först beskrivs de 

metoder som används för att bearbeta kostnadsförslagen, sedan beskrivs de olika motorernas 

egenskaper och hur de skiljer sig åt. Vidare så nämns verkningsgrader och möjligheter för 

kraftvärmeproduktion, och slutligen allmänt om biogas och dess framställning. 

 LCC 
En LCC, livscykelkostnad, är ett användbart verktyg när offerter ska jämföras eller en investering ska 

utvärderas utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Grundprincipen är att inte bara investeringskostnader 

tas in i beräkningarna, utan även drift- och underhållskostnaderna (Jernkontoret, 2017). Metoden 

utvecklades av USA:s militär då de upptäckte att inköpskostnaden ofta var mycket lägre än de fasta 

utgifterna som kom efter en viss tidsperiod, såsom servicekostnad. Sedan 1974 använder nästan hela 

USA:s försvar metoden för investeringar (Dhillon, 1989, s. 29). 

Det finns många utvecklade modeller för att ta fram en LCC och ingen har antagits som standard, 

bland annat för att det finns olika datainsamlingsmetoder, olika typer av investeringar som 

behandlas och olika faktorer som påverkar. De modeller som finns kan delas upp i generella och 

specifika modeller (Dhillon, 1989, s. 47). Det som lägger grunden för en LCC är att enstaka- och 

återkommande kostnader delas upp. I den generella modellen kan flera faktorer appliceras efter 

behov, såsom inköps-, installations-, tillsyns- och servicekostnad (Dhillon, 1989, s. 49). 

 Nuvärdemetoden 
När en investerings lönsamhet ska bedömas måste ut- och inbetalningar jämföras över en längre tid. 

Framtida in- och utbetalningar kommer dock inte ha samma värde som om de skulle ske i dagsläget, 

till följd av ränta och inflation. Då måste en omräkning av kassaflödet till nuvärde göras, en 

diskontering. Metoden bygger på att differensen av årligen återkommande lika stora in- och 

utbetalningar multipliceras med en faktor, nusummefaktor (Jernkontoret, 2017). 

För att ta fram en nusummefaktor för det specifika fallet behövs kalkylräntan (r) som företaget 

använder och över hur många år investeringsberäkningen (n) ska göras. Kalkylräntan är en fastställd 

ränta som företaget satt och som baseras på avkastningskrav, låneräntor och risker med 

investeringen (Andersson, 2013, s. 176). 

Nusummefaktor = 
1−(1+𝑟)^−𝑛

𝑟 
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 Olika gasmotorer 
Gasmotor är benämningen på en motor vars bränsle är i gasform. Det finns flera typer av motorer 

som går enligt olika cykler och på olika bränslen. Nedan nämns de tre typer av biogasdrivna motorer 

som behandlas i denna studie, dessa är de typer av gasmotorer som kostnadsförslagen innehållit.  

 Ottomotorn 

Små gasmotorer arbetar vanligen efter otto-cykeln, där bränslet antänds med en gnista från ett 

tändstift (Alvarez, 1990, s. 1031). Större motorer använder istället ett pilotbränsle som antänds 

under kompression. Ett vanligt förekommande pilotbränsle är diesel. Denna motor kallas då för en 

dual-fuel motor, och kan också köras på enbart diesel (Alvarez, 1990, s. 1032). Verkningsgraden hos 

en ottomotor är vanligen; 

Ƞet = 
𝑊𝑒

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓 
    (Alvarez, 1990, s. 1011) 

We är den nyttiga effekten, Qtillf är tillfört bränsle. Verkningsgraden ut hos en ottomotor är runt 35–

38% (Alvarez, 1990, s. 1007). 

Vanligen konstrueras en ottomotor för en viss effekt vid 100 % belastningsgrad, men vid användning 

tillsammans med generator är en vanlig belastningsgrad 80 %, för att i situationer som kräver det 

kunna ta ut mer effekt till följd av kortare högre belastning, utan att överbelasta motorn. När en 

generator jobbar mot ett större nät och kan ta en jämn belastning, kan den kontinuerliga 

belastningen ligga på 100 %. Den märkeffekt som finns angiven som mekanisk eller elektrisk effekt är 

vid 100 % belastning, alltså max effektuttag.  

Eftersom ottomotorn har så pass många rörliga delar, samt en förbränning som är relativt 

svårkontrollerad och inte särskilt ren kommer slitage och nedsmutsningen öka. Därför har en 

ottomotor en relativt hög servicekostnad i förhållande till gasturbiner. 

 Stirlingmotorn 

En annan typ av motor är stirlingmotorn som arbetar annorlunda än både otto- och dieselmotorn 

och beskrivs som en varmluftsmotor. Arbetsmediet deltar inte i förbränningsprocessen, och energin 

tillförs inte kemiskt bundet till arbetsmediet som i otto- eller dieselmotorn, utan förbränningen sker 

externt.  

Energin i form av värme som omvandlas vid förbränning av bränslet överförs till stirlingmotorns 

arbetsmedium i en värmeväxlare, värme bortförs senare i en annan värmeväxlare 

(Alvarez, 1990, ss. 1140-1145). 
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Då stirlingmotorn är konstruerad så att arbetsmediet endast kan uppehålla sig i en av dessa 

värmeväxlare åt gången skapas en omväxlande tryckökning/minskning vilket är den kraft som sätter 

arbetskolven i rörelse, och rörelseenergi genereras. Det arbetsmedium som vanligen används är 

helium, detta för dess höga värmekapacitet per massenhet och låga strömningsmotstånd. Vätgas 

som i ännu högre utsträckning äger dessa egenskaper används mer sällan på grund av att den inte är 

en inert gas, vilket helium är. Luft används också i viss utsträckning, då i första hand för sin 

lättillgänglighet och för att den är ett billigare alternativ. Dess strömningsmotstånd och 

värmebärande egenskaper är sämre än helium (Alvarez, 1990). 

En stor fördel med extern förbränning är att brännkammaren på en stirlingmotor kan anpassas efter 

bränslets egenskaper, både gasformiga, flytande och fasta bränslen kan användas. Även solvärme 

kan utnyttjas, då fokuseras solens strålar mot värmeväxlaren med speglar. Brännkammaren kräver 

dock speciella material just på grund av kombinationen av höga temperaturer, högt tryck och en 

korrosiv miljö. En annan fördel med extern förbränning är att smörjoljan aldrig kommer i kontakt 

med förbränningskammaren, vilket bidrar till att förlänga serviceintervallen. 

Stirlingmotorn har lägre verkningsgrad än både otto- och dieselmotorn. För att öka verkningsgraden 

kan en rekuperator monteras, denna nyttjar de varma avgaserna för att förvärma insugsluften, då 

kan stirlingmotorns verkningsgrad jämföras med dieselmotorns. En stirlingmotor har dock en högre 

tillverkningskostnad, mycket på grund av de speciella material som används vid tillverkningen 

(Pålsson & Everitt, 2004). 

Verkningsgraden (Ƞet) beräknas precis som hos en ottomotor; 

 Ƞet = 
𝑊𝑒

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓 
 

 Gasturbin 

Gasturbin kallas en förbränningsmotor som i det flesta fall består av tre huvudkomponenter. 

Kompressor; höjer trycket hos arbetsmediet, i detta fall luft. Brännkammare; där värme tillförs 

genom att bränsle tillförs och temperaturen höjs hos arbetsmediet. Turbinen; där arbetsmediet 

expanderar och ett arbete utförs, en stor del av det uttagna arbetet går åt till att driva kompressorn. 

(Alvarez, 1990, s. 957). Mindre turbiner, så kallade mikroturbiner, har oftast en axel där kompressor 

och turbin sitter ihop. De kan också ha två separata axlar för att kunna optimera verkningsgraden 

även vid lägre varvtal. En mikroturbin har ofta en rekuperator, som förvärmer luften innan 

kompressorn med avgaser (Soares, 2007, ss. 10-11). 
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En gasturbin kan köras på de flesta bränslen, både gas och vätskeform. För att byta bränsle kan 

bränslemunstycket behöva bytas och tryck/flöde justeras. Annars tillåter brännkammarens 

utformning att den fungerar för det flesta typer av bränslen (Alvarez, 1990, s. 989). 

Verkningsgraden (Ƞet) beräknas precis som hos en ottomotor; 

 Ƞet = 
𝑊𝑒

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓 
 

Däremot är verkningsgraden lägre hos en gasturbin av denna mindre storlek, ner mot 30 %, då 

mycket av den tillförda effekten går åt till att komprimera arbetsmediet – luften (Alvarez, 1990, s. 

973). En gasturbin är dimensionerad för att arbeta på fullast - då har den också bäst verkningsgrad 

(Soares, 2007, s. 28). När gasturbinen är i den storleken, 25–400 kW, så kallas de för mikroturbin 

(Soares, 2007, s. 9). 

Servicekostnaden hos en mikroturbin är relativt låg tack vare den förhållandevis lättkontrollerade 

förbränning som sker, vilket ger längre rengöringsintervall än t.ex en ottomotor, och att det endast är 

en rörlig del (Soares, 2007, s. 10). 

 Tillgänglighet 

Tillgänglighet hos en gasmotor är en procentsats av hur stor del av en tid som den är tillgänglig, alltså 

när denne inte står still till följd av underhåll eller haverier. Tillgängligheten är unik för varje motor, 

dels på grund av olika driftförhållanden, men också till följd av tillverkningskvalitet. 

 El- och fjärrvärmebehov 
Det framtida reningsverket kommer ha ett sådant energibehov att all el producerad av en gasmotor 

används internt och ingen el behöver säljas. Även värmebehovet antas vara så pass stort att 

spillvärmen producerad av gasmotorn kan utnyttjas internt (Ramböll, 2015). 

 Miljö 
Om de olika motorerna ska jämföras ur en miljösynpunkt finns det olika faktorer som kommer spela 

in. Hos en gasturbin och stirlingmotor råder det en konstant förbränning och det gör den lättare att 

kontrollera, därmed kommer emissionerna CO och sot minska. I en ottomotor sprutas bränslet in 

mellan 15 och 20 grader vartannat varv på vevaxeln och bränsle-luftblandningen måste optimeras 

efter det. Förbränningsverkningsgraden kan därför sjunka något, vilket leder till oförbränt bränsle, 

metanslip. I en biogasdriven motor, där metan är den största beståndsdelen i bränslet, medför det 25 

gånger större konsekvenser för växthuseffekten än om t.ex. samma mängd koldioxid skulle släppas ut 

(Kuiken, Gas and dual fuel, 2016, s. 140). 
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För att minimera metanslip i en ottomotor väljs med fördel en motor som nyttjar ett pilotbränsle för 

antändning av bränslet. Risken för oförbränt bränsle är mindre i en sådan motor, till följd av den 

större energimängden i en pilotstråle än i ett tändstift. Införseln av diesel medför dock utsläpp av 

svavel- och kväveoxider (Alvarez, 1990, s. 1033). 

 Kraftvärmeproduktion 
Det är inte bara den mekaniska effekten ut ur en motor som kan användas, utan även spillvärmen 

kan användas för kraftvärmeproduktion – CHP (Combined Heat and Power). CHP är en beskrivning 

för när flera former av nyttig energi utvinns samtidigt, då syftas det oftast på termisk och mekanisk 

energi, ur ett enda integrerat system. Fördelen är att de förluster som blir i form av kylvatten och 

avgaser, och som i annat fall hade kylts bort eller inte använts, kan omhändertas och utnyttjas vilket 

resulterar i att den totala verkningsgraden stiger (Tomas, 2010, s. 1). Den utnyttjade effekten 

kommer vara tillverkad el i kW och utnyttjad spillvärme i kW. 

 Ottomotor 

Vid utnyttjandet av spillvärmen från ottomotorn kommer verkningsgraden öka. I detta fall är det 

aktuellt att nyttja det varma kylvattnet från motorn, vilket då blir nyttig effekt, som kan uppgå till 20–

25 %. Verkningsgraden blir då lite annorlunda när spillvärmen från kylvattnet utnyttjas; 

Ƞet = 
𝑊𝑒+𝑄𝑓𝑣

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓 
     (Alvarez, 1990, s. 1011)  

Även den spillvärmen som försvinner i avgaserna kan utnyttjas, vilket gör att totalverkningsgraden 

stiger, ytterligare 25–30 % kan tas ut. 

Ƞet = 
𝑊𝑒+𝑄𝑓𝑣+𝑄𝑎

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓 
    (Alvarez, 1990, s. 1011) 

 Gasturbin 

I en gasturbin finns det inget kylvatten som kyler runt själva förbränningsutrymmet, här kan istället 

de varma avgaserna nyttjas med en värmeväxlare. I en mikroturbin sitter det oftast en inbyggd 

rekuperator, som nyttjar en del av avgaserna för att förvärma arbetsmediet. För att nyttja ännu mer 

av spillvärmen i avgaserna kan ytterligare en värmeväxlare monteras efter, t.ex. för att använda 

värmen i rötningsprocessen. Qfv kommer då ersättas med Qfa i ekvationen. 

 Ƞet = 
𝑊𝑒+𝑄𝑓𝑎

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓 
   (Alvarez, 1990, s. 1011) 

Totalverkningsgraden kan då uppgå till 70–80 % (Soares, 2007, s. 100). 
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 Stirlingmotorn 

Till skillnad från en otto- eller dieselmotor, så avgår större förluster i kylvattnet än i rökgaserna hos 

en stirlingmotor. Vilket medför att ett större effektuttag är möjligt ur kylvattnet. Hos en stirlingmotor 

så används kylvattnet för att kyla arbetsmediet som används i arbetscykeln (Nilsson, 1997). 

Verkningsgraden blir då; 

Ƞet = 
𝑊𝑒+𝑄𝑓𝑣

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓 
     (Alvarez, 1990, s. 1011) 

 Biogas 
Att använda gas som drivmedel i en motor är inget nytt, på 1800-talets senare hälft var 

gasförbränningsmotorn redan uppfunnen. I sådana sammanhang brukar namn som Lenoir och Otto 

nämnas (Kuiken, Gas and dual fuel, 2016, s. 17). De gaser som användes som bränsle då var flera 

olika kol-vätegaser bland annat kolgas, att driva en motor med biogas kom däremot långt senare.  

I Sverige har biogas utvunnits ur avloppsvatten länge, då var syftet att minska slammängden. Ett 

större intresse väcktes under 1970-talet då den omfattande oljekrisen resulterade i att satsningar på 

alternativa energikällor ökade. Utvinningen av förnyelsebar metan utvecklades och andra organiska 

material började användas, t.ex. gödsel och matavfall (Jarvis, 2012, ss. 9-10). 

 Biogasframställning 

Biogas är naturligt förekommande och bildas när organiska material bryts ner anaerobt, det vill säga 

syrefritt. Denna nedbrytningsprocess är ett komplext samspel mellan olika mikroorganismer. En 

faktor som påverkar rötningen är temperaturen, olika organismer skiljer sig åt i avseendet hur de 

reagerar på värme, olika organismkulturer lever och frodas vid olika temperaturer. På Kalmar 

reningsverk sker rötningen termofilt, det vill säga att rötningen sker mellan temperaturerna 42 och 

70°c (Schnürer & Jarvis, 2009, s. 10). På reningsverket i Kalmar hålls en temperatur i snitt på 50,5°c 

(Ramböll, 2015). I naturen sker rötningen vid lägre temperaturer, då sänks dock produktionstakten 

av biogas (Schnürer & Jarvis, 2009, s. 10). Biogas innehåller till största del metan och koldioxid. Den 

gas som produceras på Kalmar reningsverk innehåller 62–64 % metan (CH4), 10–20 ppm Svavelväte 

(H2S), resterande del utgörs av koldioxid (CO2).  

 Orenheter 

Biogasen som kommer direkt från en rötkammare kan innehålla vissa orenheter. Ska biogasen 

användas som motorbränsle orsakas problem av korrosiva syror, svavelväte, halogenerade ämnen 

och flyktiga kiselföreningar. Det är de flyktiga kiselföreningarna som kan orsaka mest problem. Om 

biogasen innehåller kiselföreningar kan mikrokiseldioxider bildas, vars ämnes fysiska och kemiska 

egenskaper liknar glas. När väl mikrokiseldioxid bildats är det svårt att få bort. Den orsakar skador 

och beläggningar inne i förbränningsrummet, på kolvar och topplock, på tändstift, och katalytiska 
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avgasreningssystem. I och med att den är så hård sliter den på motordelar. Den har termiskt 

isolerande egenskaper och orsakar hög temperatur på känsliga motordelar.  Dess elektriskt 

isolerande egenskaper leder till att tändstiftens funktion försämras (Arrhenius, Magnusson, & Sahlin, 

2011, s. 1). 

 Uppkomst av kiselföreningar 

Det som främst bidrar till bildning av kiselföreningar är olika typer av siloxaner. Siloxan är en icke 

naturligt förekommande kemisk förening innehållande kisel, syre och metylgrupper (CH3). Siloxaner 

är ämnen som tillverkas på grund av deras många positiva egenskaper. Till exempel hög 

kompressibilitet, låg löslighet i vatten, låg brännbarhet, låg ytspänning, vattenavvisande egenskaper, 

låg giftighet och för att de inte är allergiframkallande. De används bland annat i kosmetiska och 

hygieniska produkter som deodoranter schampo, hårbalsam, hårsprej, rakgel samt produkter för 

rengöring av penslar och livsmedelstillsatser.  

De mångsidiga användningsområdena gör att siloxaner hamnar, via avloppsvatten i 

biogasanläggningar, de kan absorberas i rötslam och under rötningsprocessen hamnar de då i 

biogasen. Ett annat användningsområde som kan tillföra siloxaner till biogasen är via vissa 

skumningshämmande medel som tillsätts slammet innan det ska rötas som innehåller silikoner, och 

vissa av dessa kan brytas ner till siloxaner (Arrhenius, Magnusson, & Sahlin, 2011, s. 1). 

 Växthusgasen metan 

Metan, som är ett kolväte och största beståndsdelen i biogas, är den beståndsdelen som kan 

utnyttjas ur biogasen, då de andra beståndsdelarna i biogas inte innehåller någon användbar energi. 

Metan är också en kraftig växthusgas och är en av de gaserna som bidrar starkt till ökande 

temperaturer globalt om den släpps ut i atmosfären, ca 25 gånger mer än koldioxid (Kuiken, Gas and 

dual fuel, 2016, s. 140). När gas används som bränsle i en motor förekommer det att inte all gas 

förbränns, utan lite oförbränd gas följer med avgaserna ut. Detta kallas slip och förekommer nästan 

uteslutande på kolvmotorer som arbetar enligt ottoprincipen, vilket beror på förbränningsrummets 

utformning och gasens tändvillighet (Kuiken, Gas and dual fuel, 2016, s. 141).  

 Framtiden 

Biogasen är ett förnyelsebart bränsle och anses som ett av framtidens drivmedel. Den omnämns 

ibland som ”the green gas” (Kuiken, Gas and dual fuel, 2016, s. 143), den gröna gasen, i och med att 

den är nästan helt koldioxidneutral.   



11 
 

4 Resultat 
Nedan redovisas det resultat som LCC och lönsamhetsberäkningarna gett. Alternativen har redovisats 

i den ordningen de har inkommit, inte efter lönsamhet. 

 Ottomotor 
Tabell 1 redovisar resultatet av de kostnadsförslag som inkommit för ottomotorer. LCC är baserad på 

beräkningar av servicekostnad (se bilaga 8.2.7, tabell 5 & 6) och angiven inköpskostnad. Besparingen 

är baserad på besparingsberäkningen (se bilaga 8.2.8, tabell 7). 

 

LCC   Investeringsalternativ 

    A B C D 

Inköpskostnad SEK -2 462 200    -2 145 400    -2 167 399    -2 700 000    

Servicekostnad SEK -4 395 605    -5 981 117    -4 550 290    -5 370 975    

      Total kostnad SEK -6 857 805    -8 126 517    -6 717 689    -8 070 975    

      

      Besparing     

    A B C D 

Elektrisk effekt kW 267    283    260    250    

El-besparing SEK 35 449 724    37 574 052    34 520 330    33 192 625    

      Spillvärme kW 308    296    251    325    

Fjärrvärmebesparing SEK 14 292 808    13 735 946    11 647 711    15 081 697    

      Total besparing SEK 49 742 532    51 309 998    46 168 041    48 274 322    

      

      Lönsamhetsberäkning     

    A B C D 

LCC SEK -6 857 805    -8 126 517    -6 717 689    -8 070 975    

Besparing SEK 49 742 532    51 309 998    46 168 041    48 274 322    

      Total besparing SEK 42 884 727    43 183 481    39 450 352    40 203 347    

Tabell 1 
      

Som tabellen visar har alternativ B den högsta servicekostnaden men även den lägsta 

inköpskostnaden och högsta genererade besparingen, vilket gör att lönsamheten blir högst för 

alternativ B. 
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 Gasturbin 
Tabell 2 redovisar resultatet av de kostnadsförslag som inkommit för gasturbiner. LCC är baserad på 

beräkningar av servicekostnad (tabell 5 & 6) och angiven inköpskostnad. Besparingen är baserad på 

besparingsberäkningen (tabell 7). 

 

LCC   Investeringsalternativ 

    A B C 

Inköpskostnad SEK -3 723 000    -3 788 000    -6 000 000    

Servicekostnad SEK -1 147 240    -2 449 164    -2 578 068    

     Total kostnad SEK -4 870 240    -6 237 164    -8 578 068    

     

     Besparing     

    A B C 

Elektrisk effekt kW 195    200    200    

El-besparing SEK 25 890 247    26 554 100    26 554 100    

     Spillvärme kW 342    330    330    

Fjärrvärmebesparing SEK 15 870 586    15 313 723    15 313 723    

     Total besparing SEK 41 760 833    41 867 823    41 867 823    

     

     Lönsamhetsberäkning     

    A B C 

LCC SEK -4 870 240    -6 237 164    -8 578 068    

Besparing SEK 41 760 833    41 867 823    41 867 823    

     Total besparing SEK 36 890 593    35 630 659    33 289 755    

Tabell 2 
     

Som tabellen visar har alternativ A den lägsta servicekostnaden och inköpskostnaden, vilket 

tillsammans med den marginellt lägre besparingen gör alternativ A mest lönsamt. 
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 Reservkraftverk 
Tabell 3 redovisar resultatet av de kostnadsförslag som inkommit för reservkraftverk. LCC är baserad 

på beräkningar av servicekostnad (tabell 6) och angiven inköpskostnad. Inkomsten är baserad på 

inkomst av gasförsäljning (se beräkning 8.2.6). 

 

LCC   Investeringsalternativ 

    A B C 

Inköpskostnad SEK -211 000    -183 000    -240 000    

Servicekostnad SEK -147 150    -106 275    -196 200    

     Total kostnad SEK -358 150    -289 275    -436 200    

     

     Inkomst     

  

A B C 

Total inkomst gasförsäljning SEK 35 407 185  35 407 185  35 407 185  

     

     Lönsamhetsberäkning     

    A B C 

LCC SEK -358 150    -289 275    -436 200    

Genererad inkomst SEK 35 407 185    35 407 185    35 407 185    

     Total vinst SEK 35 049 035    35 117 910    34 970 985    

Tabell 3 
     

Som tabellen visar är alternativen mycket lika, men alternativ B är det mest lönsamma. 
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 Stirlingmotor 
Tabell 4 redovisar resultatet av det kostnadsförslaget som inkommit för stirlingmotorn. LCC är 

baserad på beräkningar av servicekostnad (tabell 5 & 6) och angiven inköpskostnad. Besparingen är 

baserad på besparingsberäkningen (tabell 7). 

 

 

 

 

 

 

 

LCC   Investeringsalternativ 

    A 

Inköpskostnad SEK -10 000 000    

Servicekostnad SEK -11 304 828    

   Total kostnad SEK -21 304 828    

   

   Besparing     

    A 

Elektrisk effekt kW 150    

El-besparing SEK 19 915 575    

   Spillvärme kW 350    

Fjärrvärmebesparing SEK 16 241 828    

   Total besparing SEK 36 157 403    

   

   Lönsamhetsberäkning     

    A 

LCC SEK -21 304 828    

Besparing SEK 36 157 403    

   Total besparing SEK 14 852 575    

Tabell 4 
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 Analys 
När alternativen jämförs är det tydligt att ottomotorns lönsamhet är högre än de andra alternativen. 

Det skiljer drygt 6,3 miljoner kronor mellan den mest lönsamma ottomotorn och gasturbinen. Likaså 

skiljer det strax över 8 miljoner kronor mellan ottomotor och reservkraftverk. Skillnaden mellan 

gasturbin och reservkraftverk är däremot inte lika stor, tas alla 3 gasturbiner in i jämförelsen blir 

lönsamheten lika. Stirlingmotorn visar sig däremot ha lägst lönsamhet. 

Det som tabellerna visar är att alla ottomotorer har en högre lönsamhet än både gasturbin, 

reservkraftverk och stirlingmotorn, men det skiljer nästan 3 miljoner kronor i lönsamhet mellan de 

olika ottomotorerna. Gasturbinerna har också de ganska olika lönsamhet, det skiljer 3,6 miljoner 

kronor. Lönsamheten hos de olika reservkraftverken är lika. 

Enligt de beräkningar som ligger till grund för resultatet, är det mest ekonomiska att investera i en 

ottomotor och få en besparing av inköpt el och fjärrvärme. 
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5 Diskussion 

 Data 
De kostnadsförslag som har bearbetats i denna studie kan skilja sig mot de eventuella framtida 

offerter som reningsverket själva begär ut, vilket kan leda till att framtida utredningar om samma 

investeringsalternativ skiljer sig något från denna, kanske till följd av ett ändrat marknadsläge eller 

eventuella prisändringar från aktörerna. En annan faktor som skulle kunna påverka en framtida 

utrednings utfall är förändringar i valutan då valutorna varierar. 

Det som varit tydligt vid insamlingen av kostnadsförslagen är att svarsgraden varierat. För gasturbin 

och reservkraftverk räckte det med mejlkontakt för att få ut de uppgifter som behövdes. Däremot var 

det betydligt svårare att få svar från aktörer gällande ottomotorer via mejl, men efter telefonkontakt 

ökade svarsgraden markant.  

När det gäller servicekostnaden är det en uppgift som är hämtad från tillverkaren eller leverantören, 

och som de har baserat på tidigare erfarenheter. Det innebär att den kan variera åt båda håll 

beroende på gaskvalitet och driftförhållanden (Kuiken, Diesel Engines, 2012, s. 299), vilket gör att 

slutresultatet kan skilja sig från verkligheten. Servicekostnaden för kompressor och filteraggregat är 

en faktor som inte har tagits med i studien, för att aktörer som har gett kostnadsförslag på dessa i 

samband med gasmotor har uppgett att den är försumbar, eller inte har kunnat uppge någon 

servicekostnad alls.  

Hur stor tillgänglighet den gasmotor som denna studie avhandlar kommer att ha kan skilja mot de 

uppgifter som samlats in från andra reningsverk, vilka legat till grund för antagandet om 

tillgänglighet. Det kan naturligtvis påverka utfallet. 

El- och fjärrvärmepriset är upphandlat på årsbasis, vilket gör att utfallet kan påverkas vid nya 

upphandlingar.  

 Urval 
Förfrågningar om kostnadsförslag har skickats ut till alla de aktörer som säljer gasmotorer som har 

hittats via sökning på webben och via vidarebefordring från andra aktörer. Något urval av aktörer 

inom det korrekta spannet av gasmotorer har inte gjorts, utan alla har kontaktats. 

När det gäller reservkraftverk gjordes en begränsning i antalet förfrågningar då svarsgraden var hög 

och de inkomna kostnadsförslagen var relativt likvärdiga, vilket gör att skillnaden i lönsamhet blir 

liten. 
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Under studiens gång togs även kostnadsförslag in på en Stirlingmotor, för att undersöka huruvida de 

är jämförbara ekonomiskt. Det visade sig skilja så pass mycket att det alternativet uteslöts, men det 

redovisas ändå i rapporten. 

 Metod 
De faktorer som inte är medräknade i LCC:n, såsom tillsynskostnad av gasmotor och övriga kostnader 

som styrsystem och värmeåtervinningssystem, kommer ha en inverkan på investeringskostnaden för 

vissa alternativ. Att installera ett reservkraftverk kräver mindre system, och således kommer 

kostnaden att vara lägre, men för gasmotor kommer större och mer komplexa system krävas. 

 Resultat 
Det som tydligt framgår ur resultatet är att en ottomotor är det mest lönsamma alternativet. En av 

faktorerna är dess högre verkningsgrad, vilket gör att mer energi kan tas ut i form av el. Hos en 

gasturbin kan istället mer spillvärme utnyttjas, men då fjärrvärmepriset är lägre kommer ottomotorn 

i längden löna sig ändå. Så länge som fjärrvärme- och elpriset har nuvarande förhållande kommer 

inte gasturbinen löna sig i jämförelse med en ottomotor. 

Stirlingmotorn är ett betydligt sämre investeringsalternativ ekonomiskt sett jämfört med alla andra 

alternativ, till följd av dess högre inköpskostnad, högre servicekostnad och lägre verkningsgrad. 

Däremot har den en märkbart högre värmeeffekt som kan utnyttjas, vilket dock inte väger upp för de 

andra faktorerna när el- och fjärrvärmepriset är som i dagsläget. 

Mellan den mest och minst lönsamma ottomotorn skiljer det 3 miljoner kronor, till följd av att de 

skiljer i mängden producerad el och spillvärme. Mellan gasturbinerna skiljer det 3,6 miljoner kronor, 

till följd av skillnaden i inköps- och servicekostnad. Skillnaden mellan de olika reservkraftverken är 

däremot mycket liten, till följd av att inköps- och servicekostnaden är relativt liten i sammanhanget 

och inkomsten är den stora delen som är lika för alla. 

Om en jämförelse görs mellan reservkraftverk, med tillhörande gasförsäljning, och ottomotor är 

lönsamheten beroende på förhållandet mellan gaspris och fjärrvärme- och elpris. Då gaspriset är lågt 

kommer inte gasförsäljning vara det mest lönsamma om inte fjärrvärme- och elpriset sjunker. 

Andra studier (Ramböll, 2015) visar att det mest lönsamma är att nyttja gasen för el- och 

värmeproduktion. De tittar dock på fler faktorer, såsom servicekostnad, runtomkringsystem m.m. De 

utvärderar även fler investeringsalternativ, såsom gaspanna. En annan rapport (Viberg, 2010) som 

utvärderar biogasanvändandet i Kristianstad, där alternativen är att sälja biogasen eller installera 

gasturbiner för el- och värmetillverkning, påvisar också att det är mer lönsamt att tillverka el och 

värme. 
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För att hitta det investeringsalternativ som har minst miljöpåverkan kommer helt andra faktorer in i 

bilden. Om ottomotor och gasturbin jämförs finns det skillnader i bland annat metanslip. Dessa 

miljöaspekter är inget vi har lagt vikt vid, då denna studie endast åsyftar att finna det mest 

ekonomiska alternativet. Om inte spillvärmen ur en gasmotor kan nyttjas, så kommer den totala 

besparingen vara lägre. 
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6 Slutsats 
Det som framgår av resultatet är att vid ombyggnation av reningsverket, är det inte mest lönsamt att 

fortsätta sälja biogasen. Det bästa ur ett ekonomiskt perspektiv är att investera i en ottomotor som 

möjliggör en besparing av inköpt el och fjärrvärme.  

Trots att det skiljer mellan de olika ottomotorernas totala lönsamhet, är det tydligt att en ottomotor 

är mer lönsam.  

 Vidare forskning 
Lämplig vidare forskning inom området kan vara att utvärdera alternativen med fler faktorer, t.ex. 

installationskostnad eller andra system som behövs. En utvärdering om vilket alternativ som medför 

minst miljöpåverkan kan också vara relevant. 
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8 Bilagor 

 Data 
Nedan redovisas den data som hämtats från olika källor. 

 Valutor 

EUR: 9,47 SEK 

NOK: 1,02 SEK 

 Gas-, fjärrvärme- och elpris 

Gaspris: 0,36 kr/kWh 

Fjärrvärmepris: 0,36 kr/kWh 

Elpris: 1,03 kr/kWh 

 Tillgänglighet gasmotor 

Tillgänglighet: 90 % 

 Beräkningar 
Nedan redovisas beräkningar som används i studien. 

 Nusummefaktor 

2 % Kalkylränta 

20 år 

1−(1+0,02)^−20

0,02
 = 16,35  

 Teoretiskt effektuttag biogas 

2800 nm3/dygn 

60 % metan 

9,81 kWh/nm3  

2800∗0,6∗9,81

24
 = 686,7 kWh  

 Teoretiskt effektuttag ottomotor 

2800 nm3/dygn 

60 % metan 

9,81 kWh/nm3  

I bästa fall 39 % verkningsgrad 

2800∗0,6∗9,81∗0,39

24
 = 267,8 kWh elektrisk effekt 

 Teoretiskt effektuttag gasturbin 

2800 nm3/dygn 

60 % metan 

9,81 kWh/nm3  

I bästa fall 30 % verkningsgrad 

2800∗0,6∗9,81∗0,3

24
 = 200 kWh elektrisk effekt 



 
 

 Teoretiskt effektuttag stirlingmotor 

2800 nm3/dygn 

60 % metan 

9,81 kWh/m3  

I bästa fall 25 % verkningsgrad 

2800∗0,6∗9,81∗0,25

24
 = 171,7 kWh elektrisk effekt 

 Inkomst gasförsäljning 20år 

Biogasproduktion: 2800 nm3/dygn 

Innehåller 60 % metan 

Energiinnehåll: 9,81 kWh/nm3 

Gaspris: 0,36 kr/kWh  

Nusummefaktor: 16,35 

2800 * 0,6 * 9,81 * 0,36 * 365 dgr * 16,35 = 35 407 185 SEK 

 Servicekostnad 

Omräkning av inkomna format på servicekostnad till SEK/h. 

Där valutakurs eller el.effekt ej är applicerbart är multipeln 1. 

Ottomotor Servicekostnad    Valutakurs   El.effekt   SEK/h 

  (i inkommet format)             

A  0,0133 EUR/kWh   *           9,47      *                   267      =            34,1     

B  4,9 EUR/h   *           9,47      *                        1      =            46,4     

C  3,72 EUR/h   *           9,47      *                        1      =            35,3     

D  0,15 SEK/kWh   *                1      *                   250      =            37,5     

  
       

Gasturbin 
       

A  8,71 NOK/h   *                1      *                        1      =               8,9     

B  2 EUR/h   *           9,47      *                        1      =                19     

C  20 SEK/h   *                1      *                        1      =                20     

  
       

Stirlingmotor 
       

A  87,7 SEK/h   *                1      *                        1      =            87,7     

Tabell 5 
        

  



 
 

Beräkningarna innefattar 90 % tillgänglighet och en beräknad nusummefaktor på 16,35 (se beräkning 

8.2.1) 

Ottomotor 
Servicekostnad (SEK) Total servicekostnad (SEK) 

(SEK/h) (SEK/h * 24 h * 365 dgr * 90 % * 16,35) 

A                      34,1                                               4 395 605     

B                      46,4                                               5 981 117     

C                      35,3                                               4 550 290     

D                      37,5                                               5 370 975     

  

  Gasturbin 

  A                        8,9                                               1 147 240     

B                      19,0                                               2 449 164     

C                      20,0                                               2 578 068     

  

  Stirlingmotor 

  A                      87,7                                             11 304 828     

  

  
Reservkraftverk 

Servicekostnad Total servicekostnad (SEK) 

(SEK/år) (SEK/år * 16,35) 

A                   9 000                                                   147 150     

B                   6 500                                                   106 275     

C                 12 000                                                   196 200     

Tabell 6 

   

  



 
 

 Besparingsberäkning 

Beräkningarna innefattar 90% tillgänglighet och en beräknad nusummefaktor på 16,35 (se beräkning 

8.2.1) 

Ottomotor 
El 

(kW) 

Besparing el (SEK) Värme 

(kW) 

Besparing fjärrvärme 

El (kW) * 24h * 365 dgr * 90 % * 

16,35 * 1,03 kr/kWh 

Värme (kW) * 24h * 365 dgr * 90 % * 

16,35 * 0,36 kr/kWh       

A 267                         35 449 724     308                        14 292 808     

B 283                         37 574 052     296                        13 735 946     

C 260                         34 520 330     251                        11 647 711     

D 250                         33 192 625     325                        15 081 698     

  

    Gasturbin 

    A 195                         25 890 247     342                        15 870 586     

B 200                         26 554 100     330                        15 313 723     

C 200                         26 554 100     330                        15 313 723     

  

    Stirlingmotor 

    A 150                         19 915 575     350                        16 241 828     

Tabell 7 

     

 Mejl ang.  gasmotor 

 Svenska 

Hej, 

Vi är två studerande vi sjöfartshögskolan i Kalmar som håller på med vårt examensarbete i samarbete 

med reningsverket i Kalmar.  Vi undersöker om det vore ekonomiskt fördelaktigt att investera i en 

biogasdriven generator som normalt genererar el samt vid spänningsbortfall på nätet även skulle 

nödmata vitala komponenter på reningsverket.  

Gasen som kommer driva gasmotorn är biogas från reningsverkets rötkammare och innehåller ca 60 

% metan och gasflöde är 2800 nm3/dygn. 

Vi skulle vilja få ut ett kostnadsförslag på ett gasmotor-generatorset som passar det tillgängliga 

gasflödet och som ger 440 V 50 Hz, då även de komponenter som krävs för att använda biogasen. 

Utöver kostnadsförslag behöver vi även; 

*Specificerad gasförbrukning 

*Avgiven spillvärme i kW 

*Servicekostnad över en 20-års period 

*Finns det ett serviceavtal att tillgå, i så fall – kostnad och omfattning? 

*Kostnadsförslag på de komponenter som krävs för att använda biogasen som bränsle 

Tack på förhand. 

Erik Halvorsen & Erik Axelsson 



 
 

Sjöfartshögskolan Kalmar 

 Engelska 

Dear Madam or Sir,  

We are two students attending our last year on Kalmar Maritime Academy, in Sweden. We are 

currently working on our thesis, about different investment options regarding future use of the 

biogas produced at the sewage treatment plant in Kalmar. Since you are one of the leading 

manufacturers of small gas turbines, we would very much appreciate if you could provide us with the 

following inquiries. 

The biogas that will fuel the gas turbine, has a methane-content of approximately 60 % and a gas 

flow of 2800 nm3/24hrs. 

*A cost estimate for your gas turbine generator set which is suitable for our gas flow, and a 

frequency of 50 Hz. 

*A cost estimate for the service over a period of 20 years. If there is a service agreement available, to 

what extent and cost. 

*A cost estimate of the components needed to use the biogas as fuel. 

*Amount of produced waste heat in kW. 

The gas turbine generator set in question would be used for continuous power supply and as a 

backup if the grid is down. 

Yours respectfully, 

Erik Halvorsen & Erik Axelsson 

Kalmar Maritime Academy 

 Mejl ang. reservkraftverk 

 Svenska 

Hej, 

Vi är två studerande vi sjöfartshögskolan i Kalmar som håller på med vårt examensarbete i samarbete 

med reningsverket i Kalmar.  Vi undersöker investeringsalternativ, där vi jämför biogasdrivet med 

dieseldrivet reservkraftverk.  

Vi skulle vilja få ut ett kostnadsförslag på ett diesel-generatorset med en uteffekt på mellan 150–200 

kW, 440 V.  Har ni flera alternativ inom detta spann vore vi tacksamma om ni tog med alla. 

Utöver kostnadsförslaget behöver vi även; 

*Servicekostnad över en 20-års period 

*Finns det ett serviceavtal att tillgå, i så fall – kostnad och omfattning? 

Tack på förhand. 



 
 

Erik Halvorsen & Erik Axelsson 

Sjöfartshögskolan Kalmar 

 Engelska 

Dear Madam or Sir,  

We are two students attending our last year on Kalmar Maritime Academy, in Sweden. We are 

currently working on our thesis, about different investment options regarding emergency power 

supply at the sewage treatment plant in Kalmar. Since you are one of the leading manufacturers of 

diesel generators, we would very much appreciate if you could help us with: 

*A cost estimate for your diesel generator set with a power output of 150-200 kW, and a frequency 

of 50 Hz. If you have several generators within this span, we would be grateful if you could provide us 

with a cost estimate on all of them. 

*A service and maintenance plan, and a cost estimate for the service over a period of 20 years. 

The diesel generator set in question would be used only as a backup if the grid is down. 

Yours respectfully, 

Erik Halvorsen & Erik Axelsson. 

Kalmar Maritime Academy 

 


