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Sammanfattning 

Kraftvärmeverk producerar både el och värme vilket är ett energieffektivt sätt att 

utnyttja energin i ett bränsle. Genom att öka användningen av biobränslebaserad 

energi i det svenska energisystemet, såsom biokraftvärme, kommer andelen 

förnyelsebar energi i det svenska energisystemet att öka samtidigt som utsläppen 

av växthusgaser minskar.  

Småskalig kraftvärme  (<10 MWvärme) kan vara en väg att gå för verksamheter 

som är energikrävande och som har stora el- och värmekostnader. Det finns olika 

tekniker för småskalig kraftvärme och flera av dem har inte nått 

kommersialisering ännu. 

En av teknikerna för småskalig kraftvärmeproduktion som inte nått full 

kommersialisering är förgasning av flis med gasmotor där både el och värme tas 

ut från trägasen som bildas. Detta är tekniken som denna studie är inriktad mot. 

Eftersom tekniken inte har nått full kommersialisering finns det osäkerheter 

kring hur en sådan investering utmynnar. 

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka och belysa hur den ekonomiska 

kalkylen för investering av en småskalig förgasningsanläggning för 

kraftvärmeproduktion med flis som bränsle påverkas vid variationer av 

parametrarna el-, bränsle-, elcertifikatpris, investerings- och drift- och 

underhållskostnad.  

 

Ett beräkningdokument i Microsoft Office Excel har skapats i vilken beräkningar 

sker. Dokumentet ska kunna användas av verksamheter som funderar på 

investering av småskalig kraftvärme. I detta arbete har data hämtats från 

Emåmejeriets anläggning, ett småländskt mejeri beläget i Hutlsfred, som 

fungerat som fallstudie. Emåmejeriet har valt att installera ett småskaligt 

kraftvärmeverk baserat på förgasning med gasmotor på totalt 140 kW (40 kWel 

och 100 kWvärme) för att på så sätt minska sitt oljeberoende samtidigt som man 

blir mindre beroende av elmarknaden. 

Känslighetsanalysen visade att parametern som hade störst påverkan på det 

ekonomiska utfallet var investeringskostnaden. Parametrarna som därefter hade 

störst påverkan var bränslepriset följt av drift- och underhållskostnaden, elpriset 

och elcertifkatpriset, som var den parameter som hade minst påverkan. 

Från beräkningarna i beräkningsdokumentet kunde 12 % av Emåmejeriets 

elbehov respektive 80 % av värmebehovet täckas av kraftvärmeverket. Resultatet 

av studien visade att Emåmejeriets investering var lönsam. Dock skulle 

investeringen inte vara lönsam utan investeringsstödet på 25 % som EU-

programmet Life+ står för. (Emåmejeriet är tillsammans med Energikontor 

Sydost, som leder projektet, inblandade i ett projekt som kallas för Småskalig 

kraftvärme Life+ som är ett demonstrationsprojekt där olika tekniker för 

småskalig kraftvärme studeras. Det är Energikontor Sydost som efterfrågat detta 
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examensarbete). En industri med ett mindre kostsamt värmesystem skulle 

sannolikt ha sämre förutsättningar att nå lönsamhet vid en liknande investering.  
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Summary 
 

A combined heat and power plant (CHP) produce both electricity and heat, 

which is an energy efficient way to use the energy in the fuel. By increasing the 

use of biomass-based energy in the Swedish energy system, such as biomass-

fueled heat, the share of renewable energy in the Swedish energy system will 

increase while emissions of greenhouse gases will decrease. 

 

Small-scale CHP (<10 MWheat) can be interesting for businesses that are energy-

intensive and has high costs for their use of heat and electricity. There are 

different techniques for micro-cogeneration and many of them have not reached 

commercialization yet. 

 

One of the techniques for small-scale cogeneration that has not reached 

commercialization is gasification of wood chips where both electricity and heat 

can be produced from the formed wood gas. This technology is what this study 

focuses on. As the technology has not reached full commercialization, there are 

uncertainties about how well such an investment concludes. 

 

The aim of the thesis was to investigate and shed light on how the economic 

calculation for the investment of a small-scale gasification plant for cogeneration 

using wood chips as fuel is influenced by variations of parameters such as 

electricity price, fuel price, electricity certificate price, investment and operation 

and maintenance cost. 

 

A calculation document in Microsoft Office Excel has been created in which the 

calculations are made. The document can be used by businesses that are 

considering investment in small scale CHP. In this work, the data retrieved from 

Emåmejeriet’s plant, a dairy in Småland, which has worked as a case study. 

Emåmejeriet has decided to install a small-scale power plant based on 

gasification totaling 140 kW (40 kWel and 100 kWheat) to thereby reduce its oil 

dependence likewise becoming less dependent on the electricity market. 

 

The sensitivity analysis showed that the parameter that had the greatest impact 

on the financial outcome was the investment cost. The parameters that then had 

the greatest impact were the fuel price followed by operation and maintenance 

cost, the price of electricity and price of electricity certificate which was the 

parameter with lowest impact. 

 

Results from the calculations in the calculation document showed that 

Emåmejeriet’s demand of electricity and heat could be covered by the CHP with 

12% respective 80%. The results of the study showed that Emåmejeriet’s 

investment was profitable. However, the investment would not be profitable 

without the investment aid of 25% which the EU Life+ program stands for. 

(Emåmejeriet is together with Energikontor Sydost, who leads the project, 

involved in a project called Småskalig kraftvärme Life+ and is a demonstration 

project where various techniques for small scale cogeneration are studied. It is 



V 

 

Energikontor Sydost who requested this thesis). An industry with a less costly 

heating system would likely have tougher conditions to reach profitability for a 

similar investment.  
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Abstract 
 

I ett kraftvärmeverk  produceras både el och värme vilket är ett energieffektivt 

sätt att utnyttja energin i ett bränsle. Energikrävande verksamheter skulle med 

installation av ett eget biokraftvärmeverk kunna göra sig mindre beroende av 

elmarknaden samtidigt som el och värme produceras på ett förnyelsebart sätt.  

 

I denna rapport presenteras en ekonomisk fallstudie för Emåmejeriets investering 

i småskalig krafvärme baserat på förgasning. Emåmejeriet är ett smålänskt 

mejeri placerat i Hultsfred. 

 

I arbetet har ett beräkningsdokument skapats som ska kunna användas för aktörer 

som är intresserade av en investering av småskalig kraftvärme. I 

beräkningsdokumentet presenteras en känslighetsanalys där investeringkostnad, 

drift- och underhållskostnad, elpris, elertifikatpris och bränslepris (flis) är 

parametrar som studeras.  

 

I beräkningsdokumentet presenteras också ett tekniskt och ekonomiskt utfall. För 

Emåmejeriet skulle 12 % av elbehovet respektive 80 % av värmebehovet täckas 

av kraftvärmeverket. Det tekniska utfallet visade att Emåmejeriets investering 

var lönsam. Dock skulle investeringen inte vara lönsam utan investeringsstödet 

på 25 % som man fått. Investeringskostnaden var parametern som påverkade 

känslighetsanalysen mest. 
 

Nyckelord: småskalig kraftvärme, förgasning, Emåmejeriet, känslighetsanalys, 

elpris, elcertifikatpris, drift- och underhållskostnad, bränslepris, 

investeringskostnad. 
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1. Introduktion 

Kraftvärmeverk producerar både el och värme och är ett energieffektivt sätt att 

utnyttja energin i ett bränsle. Genom att öka användningen av biobränslebaserad 

energi i det svenska energisystemet, såsom kraftvärme, kommer andelen 

förnyelsebar energi i det svenska energisystemet att öka samtidigt som utsläppen 

av växthusgaser minskar.  

Kraftvärmeproduktion baserad på ångturbiner fungerar väl i stor skala (>10 

MWvärme ), emellertid är tekniken inte lika lönsam när det handlar om småskalig 

kraftvärme (< 10 MWvärme) [1]. Istället lämpar sig här kraftvärmeproduktion 

baserad på bland andra förgasning av biobränslen med gasmotor bättre, som 

dock är en teknik som under lång tid varit i startgroparna för kommersialisering 

[2]. Faktaunderlaget för kraftvärmeproduktion baserat på förgasning av 

biobränsle är således litet och kostnaderna höga [3]. Dessutom gäller att 

elproduktionskostnaden blir högre för mindre anläggningar jämfört med större. 

Till exempel har ett småskaligt kraftvärmesystem på 1 MWel i jämförelse med ett 

på 5 MWel cirka 50 % högre elproduktionskostnad [3]. 

 

Fördelar med småskalig kraftvärme är bland annat att elnätet avlastas, behovet 

av stora kraftledningar minskar, nätsäkerheten förbrättras och sårbarheten för 

elavbrott minskar [4]. En mindre aktör som satsar på småskalig kraftvärme för 

egenproduktion av el påverkas också mindre av hur det framtida elpriset 

utvecklas.   

I studien ”Lönsamhet för småskalig biobränslebaserad kraftvärme – 

förutsättningar och framtidsutsikter” [1]  från 2011 undersöktes tre olika tekniker 

för småskalig kraftvärmeproduktion i Sverige. Dessa tekniker var ORC, 

stirlingmotor och gasmotor. Resultatet av studien visade att ingen av teknikerna 

vid tillfället var lönsamma att satsa på. Bland annat ansågs det rådande elpriset 

vara ogynnsamt för att kunna nå lönsamhet. I studien gjordes också en 

känslighetsananlys. Resultaten från den visade att två tekniker med optimistiska 

ingångsvärden för investeringskostnad och bränslepris skulle, med det gällande 

elpriset vid tidpunkten, resultera i lönsamhet. Investeringskostnaden visade sig 

ha större betydelse än bränslepriset för utgången av känslighetsanlysen. 

Parametern som spelade störs roll var dock livslängden på anläggningen. 

I studien ”Gengaskraftvärme för Hökerum” [5] undersöktes om tekniken för 

mikrokraftvärmeproduktion baserad på bioförgasning vid tidpunkten för studien 

(2012) var mogen för demonstration i Sverige. En av slutsatserna i studien var att 

en sådan investering först är lönsam om priset för köpt el är 1000 kr/MWh 

samtidigt som bränslepriset på flis inte överstiger 190 kr/MWh. Denna 

lönsamhet uppnåddes av anläggningar där den producerade elen och värmen 

användes helt internt. Anläggningar som skulle kunna sälja delar av värmen och 

elen hade sämre förutsättningar enligt författaren. Vidare visade man i studien att 

kostnaden som kan undvikas genom egen elproduktion hade stor betydelse i och 

med minskad elskatt. Mindre betydelse hade priset på såld el. 
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Investeringkostnaden för mikrokraftvärmeverket uppskattades till 4 Mkr. 

Tekniken ansågs i studien vara mogen att satsas på.  

I en annan studie gjord av samma författare [6] undersöktes vilken ägarlösning 

som var gynnsammast då man undersöker vilka intäkter som kan tillgodoräknas 

genom elproduktionen från ett mikrokraftvärmeverk baserat på förgasning med 

gasmotor. De olika ägarlösningarna var ett fastighetsbolag, ett industriföretag 

och ett vandrarhem. Resultaten visade att ägare som kan använda all producerad 

el själv, t.ex. fastighetsägare eller privatpersoner, hade det gynnsammaste läget. 

Detta grundade sig på att ägaren besparades att betala en del elskatt (elskatten 

var vid studien 5 kr/MWh för industri och jordbruk och 290 kr/MWh för övrig 

användning) samt att den köpta elen inte var avdragsgill för mervärdesskatt. Den 

enda ägarlösning som ansågs lönsam var om ett fastighetsbolag investerade i ett 

mikrokraftvärmeverk. 

H. Salman framlade i en delrapport till studien ” Energiomställning för lokal 

ekonomisk utveckling” [7] att småskalig kraftvärme som ägs av småföretag eller 

kooperativ, byggs i inlandet och använder biomassa som inte är priskänslig på 

grund av hård konkurrens, såsom rörflen och GROT, kan vara en lönsam 

investering.  

 

1.1 Bakgrund 

På Emåmejeriets mejerianläggning i Hultsfred har under 2015 ett småskaligt 

kraftvärmeverk installerats och sats i drift. Kraftvärmeverket har en total effekt 

på 140 kW (100 kWvärme + 40 kWel) och är baserat på förgasning av flis där el 

produceras med användning av en gasmotor.  

Emåmejeriets mikrokraftvärmeverk ingår i ett demonstrationsprojekt som leds av 

Energikontor Sydost. Projektet stöds av Energimyndigheten och EU-programmet 

Life+ och går ut på att demonstrera tekniker för småskalig kraftvärme som ännu 

inte har kommersialiserats fullt ut. 

I detta arbete studeras Emåmejeriets småskaliga kraftvärmeverk teoretiskt. Detta 

görs för att se hur ändringar av olika ingående parametrar, såsom 

investeringskostad, drift- och underhållskostnad, elpris, bränslepris och 

elcertifikatpris påverkar utfallet på den ekonomiska kalkylen.   

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och belysa hur variationer av 

parametrar såsom elpris, elcertifaktpris, bränslepris, drift- och 

underhållskostnader och investeringskostnad påverkar kalkylen för en småskalig 
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förgasningsanläggning för kraftvärmeproduktion. Ur detta ska det gå att utläsa 

vilka parametrar som är mest respektive minst känsliga för en sådan investering.  

Mål 

 Resultatet av projektet ska vara en användarvänlig excelfil som enkelt kan 
ändras för att passa andra industriers förutsättningar för investering i 

småskalig kraftvärme baserad på förgasning av flis med gasmotor för 

kraftvärmeproduktion.   

 En analys av olika scenarier för investering av förgasare genom ändring 
av parametrar ska göras (känslighetsanalys). 

 

1.3 Avgränsningar 

Tekniken för småskalig kraftvärme som studeras i arbetet är avgränsat till 

förgasning av flis för gasmotordrift. 

Kraftvärmeanläggningar innehåller många olika komponenter och är en 

komplicerad process. Ur detta perspektiv samt för att detta arbete inte ska bli för 

stort innehåller därför energibalansen som gjorts i Microsoft Excel vissa 

förenklingar. 

Inga miljömässiga beräkningar har gjorts och beräkningsprogrammet som tagits 

fram i Microsoft Excel innehåller därför inga sådana beräkningar. 

Arbetet är avgränsat till förgasningsanläggningen som är under driftsättning på 

Emåmejeriets anläggning i Hultsfred. Elen och värmen som produceras kommer 

för Emåmejeriet att användas för lokalt bruk, varför någon analys för såld el 

respektive värme ej tas med i studien. 
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2. Teori 

I detta teoriavsnitt presenteras bland annat litet fakta om förgasning, 

bränsletorkning, krafvärme och småskalig krafvärme. Vidare presenteras resultat 

från tidigare studier gällande ekonomin kring småskalig kraftvärme, se kapitel 

2.1.1.1. 

I teoriavsnittet presenteras också hur prissituationen för el, flis och elcertifikat 

har sett ut de senaste åren. Dessa faktorer har del i känslighetsanalysen som 

tagits fram i arbetet. Ett avsnitt handlar också om annuitetsmetoden och hur den 

kan användas för att beräkna en investerings kapitalkostnad. Metoden har 

använts för just det ändamålet. 

 

2.1 Kraftvärme  

Kraftvärme är ett energieffektivt att producera både el och värme från ett bränsle. 

Kraftvärmeproducerad el  utgjorde 8,5 % av Sveriges totala elproduktionen år 

2015, vilket gör kraftvärme till det tredje största produktionsslaget för el i 

Sverige [8] Bränslen som kan användas för kraftvärmeproduktion är till exempel 

avfall, torv, kol, olja och biobränslen. 

När det handlar om storskalig kraftvärme ligger totalverkningsgraden på cirka 90 

%. För ett kolkondensverk, som endast producerar el, utnyttjas 40 % av bränslets 

energi [9]. För ett mindre kraftvärmeverk är verkningsgraden lägre än för ett 

större. [10] 

Tekniken för storskalig kraftvärme har under lång tid varit välutvecklad. Två 

huvudprinciper används för elproduktion – gas- och ångturbin. I en 

ångturbincykel hettas vatten upp i ångpanna för att komma i ångfas. Ångan 

driver sedan en turbin. För en gasturbin drivs turbinen av förbränningsgaserna. 

[10] 

 
2.1.1 Småskalig kraftvärme 

Vad som räknas som småskalig kraftvärme skiljer sig åt mellan olika författare. I 

detta arbete räknas kraftvärme med en värmeeffekt understigande 10 MW som 

småskalig kraftvärme. Defintionen för vad som räknas som småskalig 

kraftvärme är densamma som Energimyndighetens [11]. 

Småskalig kraftvärme har inte ännu slagit igenom i Sverige och det grundar sig 

till allt för höga driftkostnader i relation till energipriserna [10]. Med stigande 

energipriser börjar småskalig kraftvärme bli intressantare. Ute i Europa har 

däremot satsningen på småskalig kraftvärme kommit längre eftersom elpriset där 

varit högt [10].  



6 

Jakob Johansson 

 

I dagsläget finns ett ökat intresse för småskalig kraftvärme i Sverige eftersom 

Energimyndigheten mottagit fler ansökningar om just småskalig kraftvärme [11]. 

En större satsning på småskalig kraftvärme skulle i Sverige inte påverka 

elförsörjingen men skulle kunna bidra med mellan 2-6 TWh(el)/år [11]. 

Småskalig kraftvärme grundar sig främst på fem olika tekniker [10]. Dessa är 

gasmotor, stirlingmotor, mikroturbin, ORC-teknik och bränslecell. Hittintills är 

det gasmotor som varit konkurrenskraftigast av de olika teknikerna [1].  

I detta arbete är det småskalig kraftvärme baserat på förgasning av biomassa för 

drift av gasmotor som studeras, varför andra tekniker inte studeras närmare. 

 
2.1.1.1 Ekonomin kring småskalig kraftvärme 

 

Det finns ett antal faktorer som inverkar i en kraftvärmeanläggnings ekonomi. 

Till de fasta kostnaderna kan bland annat följande höra: investeringskostnad, 

ränta, nätavgift och elcertifikathantering. Till de rörliga kostnaderna hör: 

bränsleinköp och anläggningsunderhåll. Inkomster kommer från försäljning av 

el, värme och elcertifikat. I vissa fall kan också nätnytta och effektersättning av 

nätägaren erhållas. [1] 

 

När det gäller ekonomin kring småskalig kraftvärme är själva 

investeringskostnaden inte speciellt stor. Däremot är anläggningarna dyra att 

bygga sett till kostnaden per installerad eleffekt. För en storskalig 

kraftvärmeanläggning baserad på biomassa för fluidbädd ligger investeringen på 

30 000 kr/kWel [12]. Motsvarande kostnad för en mikroförgasningsanläggning 

(gasmotor) för kraftvärmeproduktion, från studien i Hökerum [5], där installerad 

eleffekt angavs till 45 kW, var 80 000 kr/kWel [5]. För en förgasningsanläggning 

med gasmotor som sedan några är kommersiell drift i Harboöre, Danmark, ligger 

investeringskostanden på 75 800 kr/kWel [11]. Det är emellertid ingen 

förlustaffär att investera i småskalig kraftvärme. Produktionskostnaderna och 

lönsamheten beror i stor utsträckning på drift- och bränslekostnaderna. [7] 

 

M. Johansson m.fl. [1] studerade mellan 2010 och 2011 förutsättningarna för 

småskalig kraftvärme baserad på biobränslen och menade att det var svårt att 

uppnå lönsamhet för småskalig kraftvärme med det då gällande elpriset. Man 

pekade i studien på att investeringskostnaden hade större betydelse än 

bränslepriset för kalkylen. Med en sänkt investeringskostnad samtidigt som 

bränslepriserna går upp kan alltså ge bättre lönsamhetsmöjligheter. 

 

Björn Kjellström kom i den teoretiska studien ”Gengaskraftvärme för Hökerum” 

[5] fram till att anläggningen i Hökerum, ett småskaligt kraftvärmeverk baserat 

på förgasning, först var en fördelaktig investering då bränslepriserna hamnade 

under 190 kr/MWh samtidigt som elpriset låg över 1000 kr/MWh. Denna slutsats 

baserades på att verket ägdes av en fastighetsägare. Han menade vidare att en 

ägare som säljer värmen och elen gör kalkylen mindre gynnsam. I studien 
kopplades förgasningsanläggningen till en ackumulatortank som skulle göra det 
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möjligt att driva förgasningsanläggningen intermittent vid full effekt oavsett 

värmelast. Investeringskostnaden för hela anläggningen var för fallet som 

studerades uppskattad till 4 Mkr. Fallet gällde då anläggningen endast 

producerade el och värme för eget bruk. Kraftvärmemodulen som studerades var 

på 45 kW(e)/105 kW(v).  

 

I en annan studie av Björn Kjellström [6] var en slutsats att elpriset för såld el 

inte var så betydande för det ekonomiska utfallet. Mer betydande för ekonomin 

var istället den kostnad för köpt el som undveks genom egen elproduktion. I 

denna studie var en annan slutsats för att få lönsamhet i elproduktionen att 

anläggningen eleffektbehov skulle vara så pass stort att kraftvärmeanläggningen 

skulle kunna drivas med full eleffekt under en stora delar av året.  
 

 

 

2.2 Förgasning 

 

I denna studie är det småskalig kraftvärme baserad på förgasning av biomassa 

för drift av gasmotor som studeras. Detta kapitel handlar om förgasning. 

 

Förgasning är en termokemisk process där ett fast eller flytande material 

omvandlas till gas [13]. Syftet med förgasning är att förädla det inkommande 

bränslet, dvs. höja kvalitén och värdet. Det förädlade bränslet, gasen, kan 

användas för el- och värmeproduktion, som råvara i kemiska processer och som 

drivmedel.  

 

Förgasning är en process som använts under en längre tid för kolbränslen och 

anses vara kommersiell sedan ungefär 60 år tillbaka [2]. När det gäller 

förgasning av biomassa har förgasningstekniken i princip blivit kommersiellt 

tillgänglig först de senaste fem åren [2]. I och med detta är investeringskostnaden 

samt drift- och underhållskostnaderna höga [2]. Faktorer som bland annat har 

spelat in för att kommersialiseringen för biomassabaserad förgasning har dröjt är 

lågt el- samt oljepris, tillgängligheten, svårigheter med gasrening, 

råvaruhantering och tjärbildning [14]. 

  

Fördelar med förgasning är att man får ett bränsle i gasform vilken enkelt kan 

transporteras i ledningar. Detta ger goda styr- och reglermöjligheter jämfört med 

om bränslet hade varit i fast form [15]. Med ett bränsle i gasform kan också el 

framställas genom att använda både motorer och turbiner. Vid användning av 

motor är reningskraven av gasen inte lika hårda jämfört med om en turbin 

används [16]. Vidare ger användandet av en gasmotor högre elverkningsgrader 

jämfört med en gasturbin [14]. 
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2.2.1 Förgasningsprocessen 

 

Förgasaren är huvudkomponenten i en förgasningsanläggning och ansvarar för 

framställningen av produktgas, ibland kallad trägas när det gäller 

biomassaförgasning [17].  

 

Förgasningsprocessen i förgasaren sker genom partiell oxidation av det inmatade 

materialet (t.ex. biomassa, kol eller plast) i närvaro av ett eller flera 

oxidationsmedium [15]. Partiell oxidation fås genom att begränsa tillförseln av 

oxidationsmediet. Oxidationsmediet kan vara luft, syre, ånga, koldioxid eller en 

blandning av de nämnda [17]. Vanligen används luft som oxidationsmedium 

eftersom det är billigast. Med luft som oxidationsmedium fås en gas med ett högt 

kväveinnehåll, vilket sänker värmevärdet jämfört om ett annat oxidationsmedium 

hade använts [17]. 

 

I förgasningstreaktorn sker olika processteg, dessa är: torkning, pyrolys, 

oxidation (partiell förbränning) och reduktion (förgasning) [17]. De olika 

processerna sker simultant men i olika zoner i reaktorn.  

 

Det finns ett flertal olika typer av förgasare som används idag. För olika 

förgasningstekniker kan de olika processtegen ske i olika följd i reaktorn. 

Fastbäddsförgasare är den äldsta och vanligaste typen av förgasare. Andra typer 

av förgasare är bland annat fluidiserade bäddförgasare, suspensionsförgasare, 

indirekt förgasning och flerstegsförgasning [15].  

 

För småskalig kraft- och värmeproduktion är det framförallt fastbäddsförgasning 

av typen medströmsförgasare med efterföljande gasrening och förbränning i en 

gasmotor som är aktuell. Detta eftersom medströmsförgasare ger en gas med 

relativt lågt tjärinnehåll vilket gör gasreningen enklare [18]. Fastbäddsförgasare 

är olämplig för storskalig förgasning eftersom det lätt bildas en ojämn 

gasfördelning i reaktorn [15]. Lämplig övre gräns är satt till cirka 10 MWe [17]. 

 

Här nedan beskrivs förgasningsprocessen för en fastbäddsförgasare baserad på 

medströmsförgasning.  
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Figur 1: Figuren illustrerar en medströmsförgasare. Luft matas in i mitten av 

förgasaren och gör att bränslet oxiderar. Luften strömmar sedan tillsammans med 

bränslet nedåt i förgasaren. De olika processzonerna, torkning, pyrolys, oxidation 

och reduktion visas i bilden. Produktgasen, även kallad trägas, lämnar i botten av 

förgasaren. Aska lämnar som restprodukt från förgasningen. [Bildkälla [15]] 

 

I figur 1 visas principen för en medströmsförgasare. Som ses i figuren torkas 

först biomassan i förgasningsreaktorn. Torkningen sker vid en temperatur av 

cirka 100–200 °C och minskar bränslets fukthalt [17].  

 

Steget därefter är pyrolysen, vilken är en termokemisk process som sker vid en 

temperatur av 400–600 °C utan närvaro av syre eller luft. Under pyrolysen, då 

bränslet bryts ned termiskt lämnar flyktiga ämnen bränslet och bildar en gas 

(produktgas/trägas/gengas) samtidigt som tjära och koks bildas [17]. Koksen är 

en fast bränslerest som består av kol. Produktgasens huvudbeståndsdelar är H2O, 

CO2, H2, kolväten och små mängder av organiska syror. Kolvätegaserna 

kondenserar vid låg temperatur och genererar tjäror i vätskeform [17]. 

Uppehållstiden för bränslet i pyrolyssteget är ofta mindre än 2 sekunder [19]. 

 

Därefter sker förbränningen (oxidationen) av den fasta bränsleresten, koksen, 

genom tillförsel av ett oxidationsmedium [17]. Vanligtvis används luft som 

oxidationsmedium. CO2 och H2O bildas. Förbränning är en exoterm reaktion där 

värme avges. Energin som behövs vid pyrolys- och reduktionsreaktionen 

(förgasningen), som är endoterma reaktioner, genereras av förbränningssteget 

som nämnt är exotermt. Torkningen får också sin värme från förbränningssteget.  

 

Sista processteget är sedan förgasningen (reduktion), vilken sker vid en högre 

temperatur än pyrolysen, runt 700–1 300 °C. I förgasningssteget sker flera 

reduktionssteg. I förgasningssteget förgasas koksen som bildas under pyrolysen. 

Koksen omvandlas till huvudsakligen CO, CH4 och H2. Uppehållstiden är vid 

förgasningen varierande och kan t.ex. vara kortare än 1 sekund, men kan även 
uppgå till upptill 30 minuter [19]. Via förgasningen förgasas sedan majoriteten 

av tjärorna och koksen. 

 

  

 



10 

Jakob Johansson 

 

Huvudreaktionerna vid förgasning är dem följande [19]: 

 

C + ½O2   =>  CO ∆H = -109 kJ/mol 

 

C + O2   =>  CO2 ∆H = -390 kJ/mol 

 

C +H2O (g)   =>  CO + H2 ∆H = +130 kJ/mol 

 

C + 2H2O(g)   <=>  CO2 + 2H2 ∆H = +88 kJ/mol 

 

C+ CO2  <=>  2CO ∆H = +172 kJ/mol 

 

CO + H2O (g) <=>  CO2 + H2 ∆H = -41 kJ/mol 

 

CO + 3H2   =>  CH4 + H2O ∆H = -205 kJ/mol 

 

C+ H2   <=>  CH4 ∆H = -71 kJ/mol 
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2.3 Biomassan – råvaran 
 

Råvarans sammansättning har stor påverkan för hur gasblandningen ser ut vid 

förgasning [2]. När det gäller biomassa, som är ett heterogent material med både 

organiskt och icke-organiskt innehåll, har fukthalten stor betydelse för 

gasblandningen [17]. Bränsleformen och area-volymförhållandet har stor 

betydelse för förgasningsprocessen [20]. Med en större area, desto snabbare sker 

förgasningen av bränslet [20]. Träflis förgasas snabbare än träpellets [20]. 

Träflis/skogsflis är råvaran som studeras i denna studie, se kapitel 2.3.1 för mer 

info om träflis. 

 

Resprodukter från skogsindustrin, såsom GROT, spån, flis och bark, kan 

användas för förgasning för att få fram högvärdiga produkter. Det finns en viss 

skillnad gällande askhalten, asksammansättning och fukthalten i de olika 

bränslena. Den askfria delen är emellertid ungefär densamma. Svartlut, 

pyrolysolja och biooljor är också produkter som kan förgasas. Dessa är till 

skillnad mot restprodukterna från skogen i vätskefas. [15] 

 

Fukthalten har stor inverkan för energiåtgången i förgasningsprocessen. Ju högre 

fukthalt, desto mer energi behövs för förångningen av vattnet och 

ångförgasningsreaktionerna. Processernas ökade energibehov, som följer av ökad 

fukthalt, leder till att drifttemperaturen i förgasningsprocessen sänks. [17] 

 

Om det är biomassa som används som bränsle vid förgasningen behövs 

vanligtvis ett torksteg innan bränslet matas in i förgasaren. Biomassa har relativt 

hög fukthalt. Vanligtvis ligger fukthalten för nyavverkad biomassa mellan 30 till 

60 % [17]. Lämplig fukthalt på inkört bränsle till förgasaren bör vara mellan 10-

15 % [21]. Med en bränslefukthalt under 15 % fås en stabil bäddtemperatur [22].  

 

 
2.3.1 Skogsflis 

Skogsflis eller träflis är ett samlingsnamn för träprodukter vilka har flisats för 

hantering- och förbränningsskäl [1]. Flis lämpar sig väl för elproduktion 

eftersom den kan förbrännas vid höga temperaturer [1].  

Träflis som hämtas från skogen kan vara stamvedsflis, flis från stubbar eller 

GROT (grenar och toppar). Av de olika träflistyperna är stamvedsflis renast [1].  

Jämfört med till exempel kol och olja har flis ett lågt värmevärde. Transporter 

över längre sträckor är därför mer ineffektivt när det gäller biomassa än olja och 

kol. 
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Figur 2: Figuren visar prisutvecklingen (kr/MWh) för flera träbränslen. Den 

röda kurvan visar prisutvecklingen för skogsflis. [Bildkälla: [23]] 

 

I figur 2 ses hur priset på skogsbränslen har utvecklats mellan 1993 – 2014. Den 

röda kurvan visar prisutvecklingen för skogsflis. År 2014 låg skogsflispriset 

omkring 200 kr/MWh. Vad som kan utläsas från figuren är att priserna på flera 

skogsbänslen har stadigt rört sig uppåt med tiden. För skogsflis nåddes en 

pristopp 2011. Därefter har priset sjunkit en aning beroende av minskad 

efterfrågan [24].  

2.4 Bränsletorkning 

Som nämnt i kapitel 2.3 behövs torkningssteg när det handlar om förgasning av 

biobränslen som är fuktiga (fukthalt över 15 %) [25].  

Med torkning menas vanligtvis termisk avdrivning av en vätska från ett fast 

material, torkgodset [26]. Vätskan, oftast vatten, förångas och avgår i ångform. 

För att vattnet i bränslet ska förångas behöver en värmemängd motsvarande 

vattnets ångbildningsvärme komma i kontakt med bränslet. Torkmedier, 

vanligen rökgas, luft eller ånga, tar upp fukten som har förångats och 

transporterar iväg den [27].  

Torkning resulterar i en energivinst eftersom bränslet har ett högre effektivt 

energiinnehåll efter att det har torkats. Med torkning ges alltså ett bränsle som är 
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mer förädlat. Samtidigt minskar rökgasvolymen vilket gör det möjligt att bygga 

mindre och billigare pannanläggningar [26].   

I en studie av Ingman, D., Larsson, E. m.fl. [28] ökade exempelvis 

bränsleeffekten för GROT/flis med en inkommande bränslefukthalt på 50 % från 

242 MW till 274 MW då det torkats ned till en fukthalt på 10 %. Med torkning 

minskar också avgasförlusterna vid förbränning [29].  

Lufttorkning kan ske enligt följande princip (se figur 3): En värmekälla värmer 

upp torkmediet, luften, i en värmeväxlare innan det kommer i kontakt med 

torkgodset (bränslet). Det uppvärmda torkmediet används för att avdriva och 

bortföra torkgodsets, dvs. bränslets fukt.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Illustration av torkningsprincip med luft som värmemedium. 

Utomhusluft sugs in i en fläkt och körs därefter in i en värmeväxlare där luften 

värms upp. Sedan körs den uppvärma luften in i torken där det kommer i kontakt 

med torkgodset och torkgodsets fukt kan då bortföras. Luften, som nu har 

upptagit fukt från torkgodset, lämnar sedan torken och går ut till omgivningen 

[Bildkälla: [27]]   

Som ses i figur 3 behöver torkningen energitillförsel. Torken står alltså för ett 

värmeunderlag. Med användning av värme från kraftvärmeproduktion ger ett 

sådant underlag fördelar eftersom driftsäsongen blir längre, elutbytet ökar 

samtidigt som bränslet blir torrare [29].  

För att driva fläkten behövs el och för att värma luften behövs värme. Elenergin 

kommer under processens gång att omvandlas till värmeenergi [27]. Mängden 

värme som åtgår vid lufttorkning är [27]:  

1) Förångningsenergin  

2) Uppvärmning av torkmediet, luften 

3) Uppvärmning av torkgodset 

4) Värmeförluster till omgivningen 

Normalt sett utgörs den största värmemängden av förångningsenergin. 

Luftuppvärmningen blir högre med större luftmängder. Torkgodsets 

värmeupptag liksom värmeförluster till omgivning kan oftast försummas i 
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torksammanhang [30]. Värmeenergin som åtgår vid torkningen består då av 

punkterna 1 och 2. 

 

2.5 Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden är en vanlig investeringsberäkningsmetod som används för att 

ta reda på om en investering är lönsam. Med kännedom om grundinvesteringen, 

investeringens livslängd, kalkylränta, årliga in- respketive utbetalningar kan 

metoden användas. Med annuitetsmetoden blir grundinvesteringen, dvs. 

kapitalkostnaden, ut- och inbetalningarna varje år lika stora under investeringens 

ekonomiska livslängd. [31] 

Med hjälp av kalkylräntan (räntesatsen som uttrycker avkastningskravet på 

investeringen) och den ekonomiska livslängden kan investeringens 

kapitalkostnad (summan av avskrivningar och ränta) beräknas genom att 

använda en annuitetsfaktor. Faktorn multipliceras sedan med 

investeringskostanden för att få fram investeringens kapitalkostnad.   

I tabell 1 kan annuitetsfaktorer avläsas. 

Tabell 1: Med tabellen går det att utläsa en investerings gällande annuitetsfaktor. 

De två axlarna gäller investeringens kalkylränta samt ekonomiska livslängd. 

Med en kalkylränta på 6 % och ekonomisk livslängd på 15 år avläses en 

annuitetsfaktor på 0,10296. [Bildkälla: [32]] 
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2.6 Elpris 

Elpriset består av olika delar: elhandelskostnaden, elnätskostnaden, skatter och 

avgifter [33]. Elpriset varierar mellan olika delar av landet och för olika 

kundkategorier. Detta beror bland annat på elmarknadens struktur och att 

distribitionskostnaderna varierar på olika håll i landet [34].  

Elhandelskostnaden består av spotpriset som dagligen handlas på den nordiska 

elbörsen Nord Pool Spot. Denna del utgör cirka 40 % av det totala elpriset. I 

figur 4 visar hur spotpriset har utvecklats sedan 1996. Vad som ses i figuren är 

att spotpriset fluktuerar kraftigt. Figuren som är hämtad från [35] visar också hur 

spotpriset skulle kunna utvecklas de kommande åren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Figuren visar hur elspotspriset har rört sig mellan åren 1996 till och 

med början av 2016. Ett tänkbart scenario är också utmarkerat för spotpriset de 

närmaste åren, som man tror kommer en stiga.[Bildkälla: [36]] 

Elnätskostnaden står för cirka 20 % av det totala elpriset [37]. Elnätskostnaden är 

kostnaden för elöverföringen till elnätet. 

Skatter och avgifter står för cirka 40 % av den totala elkostnaden [38]. Sedan 

1996, då elmarknaden avreglerades, har skattenivån på elen nästan tredubblats 

[37]. Till skatterna och avgifterna hör energiskatt, moms och avgifter till 

myndigheter [39]. 
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2.7 Elcertifikat  

Elcertifikat är ett stödsystem som syftar till att öka elproduktionen från förnybara 

källor och har funnits i Sverige sedan 2003. Elproducenter har i dagsläget rätt till 

elcertifikat i 15 år [40]. 

Aktörer som producerar el från förnybara källor får elcertifikat av staten för varje 

producerad megawattimme el. Elcerttifikaten kan sedan säljas till kvotpliktiga 

elleverantörer och elanvändare vilket då ger elproducenten en intänkt.  

I figur 5 visas hur priset på elcertifikat har utvecklat sedan det infördes i Sverige 

2003. Vad som kan ses i figuren är att priset har varierat från cirka 100 kr/MWh 

till cirka 320 kr/MWh. Sedan 2010 har elcertifikatpriset gått nedåt. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Figuren visar hur priset (kr/MWh) på elcertifikat har varierat sedan 

införseln år 2003 till 2016. [Bildkälla: [41]] 
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3. Metod 

Detta arbete har resulterat i ett beräkningsprogram med vilken man ska kunna ta 

reda på hur en investering i en mikroförgasningsanläggning för 

kraftvärmeproduktion utmynnar med ändrade ingående variabler. Ingående 

variabler i detta arbete är bränslepris, elpris, elcertifikatpris, drift- och 

underhållskostnad och investeringskostnad. Genom en programkörning kan 

variabeln som spelar störst roll för det ekonomiska utfallet ses (en 

känslighetsanalys). Samtidigt presenteras verkningsgrader, kostnader och 

besparingar för investeringen presenteras i programmet.  

Programmet har skapats i Microsoft Excel och är tänkt att kunna användas av 

företag som har planer på kraftvärmeproduktion från mikroförgasning. 

Programmet är också tänkt att vara lättöverskådligt och enkelt att använda. I 

beräkningsprogrammet för mikroförgasningsanläggningen är också inräknat en 

bränsletork som torkar flisen innan den förgasas. 

Utgångspunkten för beräkningsprogrammet har varit Emåmejeriets 

nyinstallerade förgasningsanläggning för kraftvärmeproduktion. En fallstudie 

utifrån Emåmejeriets förutsättningar har därför ingått i arbetet. Data som 

används i beräkningarna gällande Emåmejeriet har fåtts genom studiebesök, 

mejl- och telefonkontakt. Inga egna mätningar har gjorts. För ett antal 

beräkningar har antaganden gjorts för att förenkla arbetet.  

Då anläggningen vid Emåmejeriet nyligen har satts i drift saknas tillförlitlig data, 

såsom drift- och underhållskostnader (DoU). Genom intervjuer med personer 

och läsning av liknande studier har sådana data antagits och sedan använts i 

beräkningarna.  

När det gäller att ta fram kapitalkostnaden har annuitetsmetoden använts, vilken 

beskrivs närmare i teoriavsnittet. Kalkylränta och avskrivningstid som används 

gäller Emåmejeriets investering. 

Tillvägagångssättet för arbetet har i stort sett bestått av följande steg: 

 Inledningsvis gjordes en litteraturstudie med fokus på småskaliga 

kraftvärmeanläggningar och ekonomin kring dessa. Från studien 

identifierades variabler för att kunna göra en känslighetsanalys (t.ex. 

ändrat elpris, bränslepris, kostnad för drift och underhåll (DoU) m.m.). 

Från studien identifierades också hur en teoretiskt energibalans över en 

förgasningsanläggning lämpligen utförs.  

 Därefter gjordes en teoretisk energibalans över förgasningsanläggningen 
som installerats vid Emåmjeriet. I denna balans ingick även 

bränsletorkningen som är processteget innan förgasningen. 

 En känslighetsanalys togs sedan fram i Microsoft Excel och då baserad på 
energibalansen.  
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 Fallstudien om Emåmejeriets förutsättningar och vilka resultat som gavs 
undersöktes sedan och diskusterades. Olika scenarior, exempelvis hur ett 

förändrat elpris påverkar utfallet, undersöktes också med den framtagna 

känslighetsanalysen. 

 

3.1 Kritid till vald metod 

Eftersom antaganden har gjort för att förenkla arbetsgången och beräkningarna, 

samt minska arbetets omfattning, finns det delar i arbetet som skulle kunna 

fördjupas för att få fram ett bättre resultat.   

Eftersom förgasningsbaserad småkalig kraftvärme ännu står i startgroparna, finns 
det osäkerheter bland flera parametrar. Bland dessa kan nämnas den tekniska 

livslängden. Det finns i dagsläget ett skralt underlag vad gäller anläggningar som 

varit i drift tillräckligt länge. 

Eftersom det endast är en investeringsbedömning som gjorts i arbetet, saknas 

beräkningar på den miljömässiga vinsten.  
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4. Genomförande 

Detta avsnitt är uppdelat i tre delar. Den första delen (4.1) beskriver hur 

beräkningsgången i beräkningsdokumentet sett ut och hur kraftvärmesystemet är 

uppbyggt. Den andra delen (4.2) beskriver excelprogrammets struktur närmare 

och hur det kan användas och den sista delen (4.3) presenterar Emåmejeriet, 

fallstudien, närmare. 

4.1 Systemskiss och beräkningsgång 
Angreppssättet har handlat om att skissera processerna, markera upp lämpliga 

systemgränser, identifiera in- och utflöden och beräkna dessa för att få fram 

effekter i processen.  

För mikrokraftvärmeverket  används en bränsletork för att torka bränsle, vilket 

betyder att bränsletorken också är en process som beräkningar görs på. 

I figur 6 illustreras några av komponenterna i mikrokraftvärmeverket inom den 

streckade rutan. Utanför den streckade rutan visas bränsleförråd samt 

bränsletork.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Processchema över de olika delarna i installationen. Delarna inuti den 

streckade rutan ingår i mikrokraftvärmeverket. 

 

I detta kapitels underkapitel beskrivs beräkningsgången för bränsletorken och 

kraftvärmeverket. Beräkningarna för kraftvärmeverket har delats upp i två 

rubriker – en avgränsar sig till förgasaren, gasvärmeväxlarna och gasfiltret och 

den andra är avgränsad till beräkningarna på gasmotorn. 

 

4.1.1 Bränsletorkning 

Bränsletorken har i arbetet baserats på lufttorkning av flisen som sedan ska 

förgasas.  

Figur 7 visar hur lufttorken är uppbyggd och hur systemskissen är dragen i detta 

arbete. Utomhusluft sugs genom förgasaranläggningens inneslutning, värms upp 
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av spillvärme, körs sedan in i torken och torkar bränslet. Innan luften matas in i 

anläggningen håller luften en temperatur på t0. t1 är den uppvärmda luften efter 

att ha passerat genom förgasaranläggningen och t2 temperaturen på den utgående 

och fuktiga luften som lämnar torken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Flödesschema för lufftork. Beräkningar gjorda på torken utgår från 

systemgränsen som illustreras med den streckade linjen i figuren. t0, t1 och t2 är 

lufttemperaturen vid tre olika ställen i processen.     

I beräkningsbalansen för torken har bränslet som matas in i torken delats upp i 

två flöden för att underlätta beräkningarna: ett för det torra bränslet och ett för 

vatt1net som är bundet till bränslet.  

För att kunna använda studiens excelfil, behöver man alltså känna till fukthalten 

på det inmatade bränslet såväl som fukthalten på det utkörda, torkade bränslet.  

De olika massflödena (kg/s) som illustreras i figur 7 utmynnar i följande 

massbalans sett som en kontinuerlig process: 

𝑚  𝑏𝑟  𝑇𝑆,𝑖𝑛  + 𝑚  𝑏𝑟  𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ,𝑖𝑛  + 𝑚  𝑙𝑢𝑓𝑡 ,𝑖𝑛   =      

𝑚  𝑏𝑟  𝑇𝑆,𝑢𝑡    + 𝑚  𝑏𝑟  𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ,𝑢𝑡 + 𝑚  𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔  𝑙𝑢𝑓𝑡     

I balansen ses hur bränslet är uppdelat i två separata flöden enligt vad som 

nämnts innan, br TS, in och br vatten, där br är en förkortning av ordet bränslet. 

TS står för torrsubstans och är den torra bränslefraktionen. 

Från balansen kan utläsas att både in- och utgående bränsle- (TS) blir lika. 

Massbalansen kan då skrivas på följande sätt: 

𝑚  𝑏𝑟  𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ,𝑖𝑛  + 𝑚  𝑙𝑢𝑓𝑡 ,𝑖𝑛   = 𝑚  𝑏𝑟  𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ,𝑢𝑡   + 𝑚  𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔  𝑙𝑢𝑓𝑡     
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Massflödet för vattnet som är bundet till bränslet, 𝑚  𝑏𝑟  𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ,𝑖𝑛 , beräknas 

utifrån bränslets fukthalt.  

För förståelse för torkprocessen kan den ritas upp i ett Mollierdiagram, se figur 

8. Beteckningarna t0, t1 och t2 beskriver samma förlopp som de gjorde i figur 2. 

Alltså: t0 är utomhusluften som sugs in i fläkten, t1 är temperaturen på den 

uppvärma luften som tillförs torken och t2 är den fuktiga luften som lämnar 

torken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Torkningsförloppet för luften. Y-axeln är det torra termometerns 

temperatur. Då den relativa luftfuktigheten, ϑ, är 0 följs axeln linjärt mellan t0 

och t1. X-axeln, som ligger ovanför diagrammet, är luftens vatteninnehåll kg torr 

luft/kg vatten. Vid punkterna t0 och t1 är alltså vatteninnehållet 0. Mellan t1 och 

t2 är entalpin konstant. Det är vid förloppet t1 till t2 som luften börjar ta upp 

bränslets fuktinnehåll.    

Då luften värms upp, steg t0 – t1, förändras inte vatteninnehållet i luften, vilket i 

figur 8 illustreras som en rak, vertikal linje. Entalpin och den torra temperaturen 

ökar under denna uppvärmningen, vilket ses i figuren. 

Då bränslet torkas tar torkluften upp en del bränslefukten. För att det bundna 

vattnet till bränslet ska avdunstas behöver värme tillsättas, vilket luften som 

matas in i torken gör. Luften kyls då samtidigt ner samtidigt som luften tar upp 

vatten, vilket ses av förloppet t1 och t2 i Mollierdiagrammet.  

Med kännedom om inköpt årlig bränslemängd, beräknas hur bränsleflödena 

förändras från att det körts in i torken samt då flisen lämar torken i 

beräkningsprogrammet. Vidare beräknas vilken torkeffkten som behöver tillföras 

torken för att få ned flisen till önskad fukthalt. 
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4.1.2 Systemskiss och energibalans över förgasare, värmeväxlare och gasfilter 

Kraftvärmeanläggningen som detta arbete utgår ifrån är Emåmejeriets 

anläggning, en Volter 40, som beskrivs närmare i kapitel 4.3. Det är därmed 

Volter 40:s process och förutsättningar som energibalansen grundar sig på.  

Systemgränsen har för kraftvärmeanläggningen delats upp i två delar. Den ena 

har dragits runt förgasare, värmeväxlare och gasfilter. Den andra har dragits runt 

gasmotorn. Detta har gjorts för att underlätta beräkningarna.  

I figur 9 ses hur systemgränsen har dragits över förgasaren, värmeväxlare och 

gasfilter. t4, t5, t6 och t7 betecknar gastemperaturen vid olika punkter i systemet. 

Dessa har använts för att beräkna effekten som avges från de båda 

värmeväxlarna. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 9: Systemgräns som omsluter fögasare, värmeväxlare och gasfilter. I 

figuren syns också inkommande och utkörda flöden för systemet. 

För systemet har det antagits att det inkommande bränsleflödet helt omvandlas 

till trägas. Trägasen kommer inom systemgränsen att minska i temperatur genom 

värmeväxling och värmeförluster till omgivningen.  

 
4.1.2.1 Inkommande flöden 

Som ses i figuren ovan är inkommande energiflöden: 

 Torkat bränsle 

 Luftbehov för förgasningsprocessen 

 Elbehovet för anläggningen  

 Vatten som värmeväxlar mot gasen i två värmeväxlare, betecknade vvx 
1 respektive vvx 2. 
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Hur dessa olika flöden har räknats fram redogörs kortfattat under följande 

rubriker för endera flöde. 

 

4.1.2.1.1 Bränsleflödet 

Bränsleflödet som matas in i förgasaren är det bränsleflöde som går ut från 

torken, det vill säga bränslet har önskvärd bränslefukthalt för torkningen.  

Inkommande bränsleeffekt tas fram genom att multiplicera bränsleflödet med 

bränslets effektiva värmevärde. Det effektiva värmevärdet tar hänsyn till 

bränslets fukthalt enligt formeln nedan [42]: 

 

𝐻𝑖 = 19,22 − 0,217 ∙ 𝑓    (1)  

 

Där f är fukthalten i procent och Hi det effektiva värmevärdet. 

 

4.1.2.1.2 Luftbehovet 

För att räkna fram luftbehovet, det vill säga volymmängden luft (m3) som åtgår 

per kg bränsle, vid förgasningen har följande formel använts [42]: 

 

𝑙𝑣 = 𝑙𝑡 ∙ λ     (2) 

 

Där λ står för luftfaktorn, som beskriver förhållandet mellan verklig, lv, och 

teoretisk luftmängd, lt (m
3
 per kg bränsle) vid stökiometrisk förbränning. När det 

gäller förgasning ligger luftfaktorn vanligen på omkring 0,3 [42]  

Den teoretiska luftmängden i m
3
/kg kan tas fram med följande formel [42]: 

 

𝑙𝑡 =
4,76∙22,7

100
∙ (

𝑐

12
+



4
+

𝑠

32
−

𝑜

32
)    (3) 

 

där c, h, s och o är den procentuella mängden kol, väte, svavel och syre i det 

imatade bränslet. Rent träbränsle har följande ungefärligt innehåll: C = 50 %, H 

= 7 % och O = 43 [42].  



24 

Jakob Johansson 

 

Med användning av luftens densitet, specifika värmekapacitet, bränsleflödet och 

lufttemperaturen kan sedan värmeeffekten som följer med den inmatade luften 

beräknas med följande formel: 

 

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡 )   (4) 

 

Till exempel gäller för Emåmejeriets anläggning att den inmatade luften är 400 

°C. Den utgående temperaturen har i detta arbete satts till samma temperatur som 

den utgående gasen, 60 °C. 

 
4.1.2.1.3 Elbehovet 

Elbehovet för kraftvärmeanläggningen har hämtats från datablad som handlar om 

förgasningsanläggnngen Volter 40. Elbehovet anges där till 1,5-2 kW, varför 

1,75 kW har använts i fallstudien om Emåmejeriet. Denna siffra är enkel att 

ändra i excelberäkningsdokumentet. 

 
4.1.2.1.4 Värmeväxlande vatten 

Gasen kyls genom att värmeväxlas mot vatten. Vattenflödet har i arbetet antagits, 

liksom vilken temperatur det inkommande vattnet har. Dessa variabler kan 

ändras av användaren av beräkningsprogrammet. Kontakter med 

förgasartillverkaren har gett gastemperaturen vid ingången respektive utgångarna 

av värmeväxlarna. I beräkningsprogrammet betecknas de olika 

gastemperaturerna med namnen t4, t5, t6 och t7. t4 och t6 gasens temperatur 

innan gasen matas in värmeväxlarna och t5 respektive t7 är de utgående 

gastemperaturerna. t4 och t5 gäller den första värmeväxlaren medan t6 och t7 

gastemperaturerna vid den andra värmeväxlaren, se figur 9. Med kännedom om 

temperaturerna har värmeeffekten som avges till vattnet från gasen beräknats 

med användning av ekvation 4. Den utgående vattentemperaturen från 

värmeväxlarna har därefter beräknats utifrån antagandet att hela gasens 

värmeeffekt övergår till vattnet. 

När det gäller att uppskatta gasens värmeeffekt beskrivs detta närmare under 

rubrik 4.1.2.2.2,  som handlar om bränsleomvandlingen från fast tillstånd, flis, 

till gas, trägas. 

 

4.1.2.2 Utgående flöden 

När det sedan kommer till de övriga utgående flödena, frånsett det just nämnda 

värmeväxlade vattnet, så är dessa:  

 Omgivningsförluster från anläggningen 

 Aska, en restprodukt och en energiförlust från förgasningsprocessen 
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 Trägas, den gas som bildats i förganingsprocessen och som ska till 
gasmotorn och där förbrännas och generera el. 

 
4.1.2.2.1 Omgivningsförluster 

När det gäller omgivningsförluster har denna storlektsmässigt antagits till 10 % 

av den inmatade bränsleenergin, vilket grundar sig på S.M. Chern m.fl. studie 

med namnet Mass and Energy Balance Analyses of a Downdraft Gasifier [43]. 

 
4.1.2.2.2 Askan 

För träbränslen brukar askmängden anges till 1 % av torrsubstansen [42]. Med 

användning av bränsleflödet sett till torrsubstans och genom att anta att askan 

består av oföbränt kol (34 MJ/kg) kan effektförlusten som askandelen står för 

beräknas. 

 
4.1.2.2.2 Trägas 

In i förgasaren körs ett fast bränsle, flisen, som förgasas och blir till gas, kallat 

trägas i detta arbete. I beräkningarna har antagits att bränsleflödet som förs in i 

förgasaren är konstant genom hela kraftvärmeanläggningen. För att räkna om det 

fasta bränslet till gas har flera olika ekvationer använts: 

Först räknades den teoretiska luftmängden, lt, fram i enheten kg/kg bränsle enligt 

samma princip som för ekvation 3 [42]: 

 

𝑙𝑡 =
32+3,76∙28

100
∙ (

𝑐

12
+



4
+

𝑠

32
−

𝑜

32
)  

 (5) 

Därefter användes ekvation 6 för att räkna fram den teoretiska avgasmängden, gv 

[42]. 

 

𝑔𝑡 = 𝑙𝑡 +  (1 −
𝑎

100
)    (6) 

Där gt är den teoretiska avgasmängden (kg/kg bränsle) a är den bränslets 

procentuella askmängd och lt den teoretiska luftmängden. 

De båda framräknade värdena kan sedan sättas in i ekvation 7 för att få fram den 

verkliga avgasmängden, gv (kg/kg bränsle), densamma som gasmängden som fås 

från förgasningen [42]. 

 

𝑔𝑉 = 𝑔𝑡 + (λ − 1) ∙ 𝑙𝑡     (7) 
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I ekvation 7 används också λ som är luftfaktorn som tidigare nämnts. 

För att sedan räkna om gv till ett flöde, multiplcerades gv med det bränsleflödet 

som matas in i förgasaren med avdrag för askinnehållet. En densitet som tas fram 

utifrån förväntat gasinnehåll används sedan för att räkna om gasflödet från kg/s 

till m
3
/s.  

För att beräkna avgiven värmeeffekt från gasen genom de båda värmeväxlarna 

har gasens innehåll uppskattas utifrån uppgifter från kraftvärmetillverkaren. I 

Emåmejeriets fall kan trägasens ungefärliga innehåll ses i tabell 2. 

Tabell 2: Trägasens procentuella molekylinnehåll. 

Molekyl Andel av trägas volym/volym % 

H2 17 

N2 47,5 

CH4 2,5 

CO 25 

CO2 8 

Med känd volymandel av gasen och varje enskild molekyls densitet kan sedan 

trägasens totala densitet beräknas. Genom avläsning av figur 10, som visar hur 

trägas specifika värmekapacitetet (kJ/(C·m
3
) varierar med gastemperaturen, för 

gällande gastemperaturer kan sedan värmeeffekten som avges från gasen vid 

värmeväxlingen beräknas enligt ekvation 4.  
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Figur 10: Figuren visar hur den specifika värmekapacitetet varierar för olika 

temperaturer. Genom avläsning vid känd temperatur kan lämpligt värde tas fram. 

Värden är hämtade från [44].   

 

4.1.3 Systemskiss och energibalans över gasmotor 
För gasmotorn visas in- och utflöden i figur 11. Värme och el tas ut medan 

trägas, luft och värmeväxlande vatten tillförs motorn. 

Som figur 6 visar tas värme ut på två ställen från motorn: dels från rökgaserna 

som lämnar motorn och dels genom värmeväxling av motorkylvätskan. 

Uppgifter från tillverkaren om hur den inmatade gaseffekten fördelas har hämtats 

och vardera värmeväxlande del står för 30 % av den ingående trägasenergin. Den 

just nämnda procentandelen har använts i beräkningsprogrammet, men kan 

ändras av användaren av excelberäkningsdokumentet. 
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Figur 11: Figuren visar hur systemgränsen, den streckade linjen, är satt runt 

gasmotorn. Inkommande och utgående flöden illustreras med pilar. 

Som ses i figur 11 tillförs luft till motorn som oxidationsmedel. Luften är cirka 

40 °C då den förs in i motorn enligt uppgifter från tillverkaren. För att beräkna 

luftflödet har först ekvation 3 använts för att räkna fram den teoretiska 

luftmängden. Detta värde har sedan multiplicerats med luftfaktorn, vilken 

lämpligen ligger kring 1,05 – 1,07 [45] för att få fram det verkliga luftmängden. 

Den tillförda effekten som luften tillför motorn beräknas på samma sätt som 

luften till förgasaren.  

Gasmotorn som ingår i kraftvärmemodulen hos Emåmejeriet har en 

motorverkningsgrad på omkring 25 %, enligt uppgifter från tillverkaren. 

Liknande verkningsgrader omnämns gälla i studier såsom [46]. Med kännedom 

om den inkommande effekten på gasen så kan motorverkningsgraden 

multipliceras med denna för att få fram den utgående eleffekten. 

 

4.2 Beräkningsprogrammet i Excel 
Beräkningsprogrammet som skapats i Microsoft Excel är uppdelat i sex blad med 

följande ordningsföljd och namn: 

 Information om exceldokumentet 

 Ekonomisk & teknisk indata 

 Annuitetsfaktor 

 Torkberäkningar 

 Förgasarenhetsberäkningar 

 Gasmotorberäkningar 
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I det första bladet ges information om hur excelfilen är uppbyggd, kortfattat hur 

de olika bladen ser ut samt hur de kan användas.  

I det andra bladet, ekonomisk & teknisk indata, får användaren fylla i vissa data. 

Bland dessa är verksamhetens årliga el- och värmeförbrukning, betalt elpris, 

värmekostnader, drift- och underhållskostnad för befintligt värmesystem. I detta 

blad har också användaren möjlighet att ändra en del indata för 

mikrokraftvärmevärket, såsom bränslepris, elcertifikatprist, investeringskostnad, 

uppskattad drifttid, bränsleåtgång, bränslefukthalt och avskrivningstid. 

I samma blad, det första, presenteras också utfallet för den indata som matats in. 

Utfallet består av bland annat utgående el- och värmeeffekt, el-, värme- och 

totalverkningsgraden samt vilken elproduktion (MWh/år) och värmeproduktion 

(MWh/år) som mikrokraftvärmeverket kommer att ge. Vidare presenteras 

elproduktionskostnaden, den årliga kostnaden för verket, återbetalningstiden på 

investeringen och den årliga besparingen som systemet skulle resultera i. I bladet 

ges också möjlighet att göra en enklare känslighetsanalys för att se hur ett 

förändrat elpris, elcertifikatpris, bränslepris, investerings- och DoU-kostnad 

påverkar resultatet. 

Det tredje bladet i excelprogrammet, Annuitetsfaktor, behövs för att räkna fram 

kapitalkostnaden. I detta blad får användaren avläsa ur en tabell vilken 

annuitetsfaktor som ska användas i beräkningarna för att räkna fram 

kapitalkostnaden för investeringen av kraftvärmeverket. Annuitetsfaktorn tas 

fram genom att veta investeringens kalkylränta samt ekonomisk livslängd, vilka 

är tabellens axlar, se tabell 1. 

I de tre nästkommande bladen redovisas hur beräkningsgången för de olika 

stegen för kraftvärme ser ut. Här kan användaren ändra vissa indata efter behov, 

såsom bränsledensitet, gastemperaturer, vattentemperaturer och cirkulerande 

vattenflöden. 

 

4.3 Fallstudie Emåmejeriet  
Emåmejeriet är en lokal producent av mjölk och mejerivaror med 

mejerianläggning i Hultsfred. Mejeriet bildades 2007 av lokala lantbrukare. 

Emåmejeriet har nyligen installerat en mikroförgasningsanläggning för 

kraftvärmeproduktion. 

Data som använts som utgångspunkt i beräkningsprogrammet som skapats i 

Microsoft Excel gäller Emåmejeriet. Eftersom det är Emåmejeriets 

förutsättningar som har använts i arbetet har också en teoretisk fallstudie för 

deras investering gjorts, vilken preseteras i avsnitt 5.1.2 och diskuteras i avsnitt 

6. 
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I detta kapitel beskrivs Emåmejeriets förgasningsanläggning och förutsättningar 

närmare. 

 

4.3.1 Emåmejeriets värme- och elbehov 
Emåmejeriets värmebehov, cirka 750 MWh, behövs till mejeriprocessen, bland 

annat till yoghurt- respektive filpastöriseringen, diskning och till uppvärmning 

av kontorlokaler. Värmen som används har för vissa områden kravet att lägst 

hålla en temperatur på 105 C°. Detta krav fällde också avgörande vid valet av 

mikrokraftvärmeverk. 

När det kommer till Emåmejeriets elanvändning, så har all el tidigare köpts in 

och elförbrukningen per år har legat på cirka 1 700 MWh [47]. Elpriset har för 

Emåmejeriet de senaste åren legat på 42,6 öre/kWh och på detta ligger en 

elnätskostnad på 3,8 öre/kWh. Elförbrukningen för mejeriet varierar stort över 

dygnets timmar vilket medför till att Emåmejeriet årligen får betala en en relativt 

hög effektavgift till elnätsägaren. Genom att installera ett mikrokraftvärmeverk 

kan topparna i elförbrukningen täckas upp vilket kommer minska den årliga 

effektavgiften. Utöver den just nämnda besparingen blir Emåmejeriet berättigat 

elcertfikat för den producerade elen, vilket ger en intäkt per producerad MWh. 

 

4.3.2 Gammalt värmesystem  
Innan installationen av mikrokraftvärmeverket har Emåmejeriets värmesystem 

bestått av en 500 kW oljepanna. Denna oljepanna är nyinstallerad och innan 

detta värmesystem användes en oljepanna från 1970-talet som hade en effekt på 

1 MW.  

Förbrukningen av olja (eldningsolja 1) har på årsbasis legat på 75 m
3
. Den 

uppskattade verkningsgraden på pannan är cirka 90 %, vilket betyder att värmen 

som producerades per år låg på omkring 750 MWh räknat med ett värmevärde på 

oljan på 10 MWh/m
3
. Betalt oljepris har legat på cirka 5 500 kr/m

3
. 

 

4.3.3 Nytt värmesystem med elproduktion 

Det nya systemet som nyligen har installerats och driftsats består av ett 

mikrokraftvärmeverk. Utöver värmen kommer också el att produceras från 

kraftvärmeverket. Utnyttjningstiden uppskattas för kraftvärmeverket vid 

Emåmejeriet uppgå til 7 000 timmar per år [47]. 

Till värmesystemet ingår också två ackumulatortankar som ska kunna täcka 

lastsvägningar i mejeriprocessen. Ackumulatortankarnas volym är på 

sammanlagt 10 m
3
. Oljepannan ska användas som reserv mot kraftvärmeverket. 

Oljepannan kan förutom eldningsolja också eldas med biooljor.  
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I figur 12 illustreras det nya värmesystemet, där kraftvärmeverket ligger innanför 

den streackade rutan. Värmelagret på 10 m
3
 består av två ackumulatortankar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Emåmejeriets nya värmesystem, där oljepanna, bränsleförråd, 

bränsletork, mikrovärmekraftverk och värmelager finns med. Inom den streckade 

linjen ligger kraftvärmeverket. 

Med det nya el- och värmesystemet uppskattas: 

 Oljeförbrukningen minska med ungefär 80 % jämfört med det gamla 
värmesystemet. [47] 

 Mikrokraftvärmeverket producera omkring 200–300 MWh/år el per år, 
vilket skulle täcka 12–18 % av Emåmejeriets totala elanvändning. [47]  

 Värmeproduktionen beräknas vara cirka 500 MWh och då täcka omkring 

70 % av värmeanvändning. Resterande värme, 200 MWh, kommer då 

produceras med den nya oljepannan. [47] 

 Kostnaden för effektavgiften som betalas för inköpt el minska med 
26 000 kr/år, vilket ger en besparing utöver att man inte behöver köpa in 

samma elmängd som innan installationen. [47] 
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4.3.3.1 Mikrokraftvärmeverket 

Mikrokraftvärmeverket som installerats är baserat på förgasarteknik av 

biobränsle och går under produktnamnet Volter 40. Verket är helautormatiskt i 

drift och kan både fjärrövervakas och fjärrstyras. Anläggningen kan både 

anslutas till elnätet och köras som ö-drift. Anläggningen kan också köras på 

dellast och kombineras med värmelager, såsom en ackumulatortank, vilket 

Emåmejeriet har valt att göra. 

I tabell 3 visas en del information om Volter 40. 

Tabell 3: Information om mikrokraftvärmeanläggningen Volter 40  

Modell: Volter 40 

Generatoreffekt 40 kW(e) 

Värmeeffekt 100 kW(v) 

Totalverkningsgrad 80-90 % 

Bränsle Träflis (björk, gran och tall) 

Fukthalt bränsle <18 % 

Partikelstorlek på bränsle 8 < P < 50 mm   

Bränsleinmatning Matarskruv 

Elbehov 1,5 – 2 kW 

Bränsleförbrukning 4,5 m
3
/dygn vid fulldrift (100 %) 

Maximal drifttid 7 800 timmar 

Investeringskostnaden för kraftvärmeverket (inräknat bränsletork, 

bränslematning och montering) som installerats vid Emåmejeriet ligger på cirka 

2,25 miljoner kr och då medräknat investeringsstödet från EU-programmet 

LIFE+ som ligger på 25 % av investeringskostnaden. Den ekonomiska 

livslängden för investeringen är satt till 15 år och kalkylräntan till 6 %. 

Mikrokraftvärmeverket är byggd som en modul där bränsleinmatare, 

förgasarreaktor, gasreningssteg, förbränningsmotor och generator ingår. Se figur 

13 där vissa av modulens komponenter visas. Modulstorleken är 4,8 x 1,3 x 2,5 

m och väger cirka 4,5 ton. Utöver modulen behövs ett flisförråd och eventuellt 

en torkningsanläggning om bränslet inte är torkat då det levereras. 
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Figur 13: Enkelt processchema över vilka komponenter som ingår i 

mikrokraftvärmeanläggningen och hur de samverkar. Enheterna som finns inuti 

den streckade rutan är komponenter som ingår i Volter 40-anläggningen. 

En av fördelarna med en liten mikrokraftvärmeanläggning baserad på 

förgasning, såsom den som installerats vid Emåmejeriet, är att den kan placeras i 

en befintlig byggnad. Ifall det finns gott om byggnader på platsen där 

anläggningen ska installeras, behöver det således inte byggas någon ny byggnad.  

 
4.3.3.2 Bränsle till kraftvärmeverk 

För Emåmejeriets del gäller det att torka bränslet innan det tillförs förgasaren. Ett 

bränsleförråd samt en bränsletork har därför byggts. Torkningen sker genom 

lufttorkning med specialcontainrar där värmen hämtas från kraftvärmeverket. 

Bränslet som levereras till Emåmejeriet och som används för kraftvärmeverket är 

stamvedsflis som köps in från lokala producenter. Bränslekostnaden ligger på 

ungefär 200 kr/MWh. Flisen har en fukthalt på cirka 40 % då det anländer. Flis 

med fukthalt på cirka 40 % har en densitet på cirka 300 kg/m
3
 [48]. Torkningen 

av flisen ska ske tills fukthalt är cirka 10 %. Volterförgasaren har kravet att 

bränslet bör ha en fukthalt under 18 % för att anläggningen ska fungera väl, se 

tabell 3.  

Uppskattningsvis kommer Emåmejeriet köpa in 1000 m
3 
flis per år [47]. 

 
4.3.3.3 Hur mikrokraftvärmeverket fungerar 

Då flisen har torkats, körs det hjälp av en matarskruv in i förgasaren där flisen 

förgasas. Förgasarreaktorn är av typen medström och oxidationsmediet är luft. 

Luftfaktorn i förgasaren ligger på omkring 0,3 [49]. 

Figur 14 illustrerar ett enklare processcema över mikrokraftvärmeverket som 

installerats. 

Förgasningstemperaturen ligger omkring 900 – 1 200 °C. Aska är en restprodukt 

som bildas och lämnar i botten av förgasarreaktorn. Då gas har bildast lämnar 

gasen förgasaren för att därefter kylas ned genom att värmeväxlas mot vatten. 
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Genom värmeväxlingen minskar gastemperaturen med mer än 300 °C, från att ha 

varit cirka 550 °C ner till 200 °C [49]. Därefter renas gasen genom att passera ett 

torr-textilfilter. Enligt tillverkaren, Volter, är den bildade gasen tjärfri varför 

gasen endast renas från sot, dammpartiklar och mineral. 

Efter filtersteget, då gasen är cirka 150 °C, passerar den ytterligare en 

värmeväxlare och kyls ner till att hålla 60 °C [49]. Genom att sänka 

temperaturen på gasen ytterligare, ökar gasens energivärde samtidigt som 

vatteninnehållet minskar genom att kondensera. 

Gasen körs till sist in i gasmotorn som är sammankopplad med en generator med 

märkeffekten 40 kW. Gasmotorn tillförs luft som cikra 40 °C [49] vilken blandar 

sig med den inmatade gasen. Gasmotorn har en luftfaktor som ligger lite över 1 

[49]. Motortemperaturen är vid förbränningen omkring 90 °C. 

Motorverkningsgraden ligger på omkring 25 %, resterande energi är värme som 

tas tillvara från avgaskylning (30 %) och motorkylvätskan (30 %) [49].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Enklare processbild över inkommande och utgående flöden genom 

mikrokraftvärmeverket. De vita pilarna i figuren visar gasens väg genom 

kraftvärmeverket.  
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4.3.3.4 Drift och underhåll av kraftvärmeanläggningen 

Kraftvärmeanläggningen är fullt automatiserad men visst underhåll tillkommer. 

Asktömning, motoroljebyte och daglig tillsyn är några av de aktiviteter som hör 

till det normala underhållet.  

Drift- och underhållskostanden för kraftvärmeanläggningen uppskattas ligga på 

100 000 per år [47], vilket motsvarar omkring 3 % av investeringskostnaden. 
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5. Resultat och analys 

 

5.1 Fallstudie Emåmejeriet 
I detta kapitels underkapitel, 5.1.1 Tekniskt utfall och ekonomiskt utfall, 5.1.2 

Känslighetsanlys, presenteras utfallet av programkörningen utifrån Emåmejeriets 

förutsättningar.  

Indatan som matas in i programmet består av data som presenterades i 

genomförandeavsnittet gällande Emåmejeriets anläggning, kostnader, el- och 

värmebehov. I följande tre tabeller sammanfattas dessa indata. Tabellerna är 

hämtade från det framtagna beräkningsprogrammet. 

I tabell 4 ges data om Emåmejeriets gamla värmesystem såsom DoU-kostnader. 

Dessutom presenteras betalt elpris och värmebehov för verksamheten. 

Tabell 4: Tabellen visar ett utklipp ur beräkningsprogrammet där Emåmejeriets 

indata har matats in. Informationen gäller bland annat betalt elpris, årligt el- och 

värmebehov. 

 

 

 

 

 

När det kommer till investeringen av mikrokraftvärmeverket framgår data för 

Emåmejeriets del i tabell 5. Som ses i tabellen kan här användaren justera 

drifttiden för anläggningen samt vilken bränslemängd som beräknas åtgå per år. 

Här får också användaren uppskatta hur stor driftkostnaden blir för det gamla 

värmesystemet, om det nu behålls, när kraftvärmesystemet har installerats. Om 

det gamla systemet planeras att helt ersätts av ett mikrokraftvärmeverk sätts 

denna siffra alltså till 0 kr/år. 

 

 

 

 

 

Information om verksamhet (befintligt system)     

Verksamhetens årliga elförbrukning 1 700 MWh/år 
Betalt elpris 43 öre/kWh 
Betald elnätskostnad 3,8 öre/kWh 
Verksamhetens årliga värmeförbrukning 750 MWh/år 
Årlig bränslekostnad för befintligt värmesystem 426 250 kr/år 

Drift- & underhållskostnad för värmesystem 100 000 kr/år 
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Tabell 5: Urklipp från beräkningsprogram där indata för mikrokraftvärmeverket 

är ifyllt.  

 

 

 

 

 

 

4 

Den sista indatatabellen, tabell 6, gäller bränsletorkningen. Här fylls bränslets 

inkommande fukthalt samt fukthalt som bränslet önskas torkas till. Med ändrad 

bränslefukthalt på det köpta bränslet måste bränslets densitet ändras. Denna 

parameter är med i tabellen.  

Tabell 6: Indatatabell vad gäller bränsletorkningen. 

  

 

 

Utfallet från den införda indatan presenteras i kommande avsnitt.   

 

5.1.1 Tekniskt och ekonomiskt utfall 
Utifrån ingångsvärdena för Emåmejeriet blir utfallet det som redovisas i  7 och 8.  

 

 

 

 

 

 

Indata mikroförgasare för kraftvärmeproduktion     

Kapitalkostnad kraftvärmesystem 231 660 kr/år 

Drift- & underhållskostnad kraftvärmesystem 100 000 kr/år 
Drift- & underhållskostnad för gammalt system 20 000 kr/år 
Bränslepris kraftvärme 200 kr/MWh 
Elcertifikatpris 160 kr/MWh 
Uppskattad drifttid per år för förgasnings-
anläggningen 6 000 timmar/år 
Uppskattad åtgång av bränsle per år (flis) 1 000 m3/år 

Avskrivningstid på investering 15 år 

Kalkylränta för kraftvärmeinstallationen 6 % 
 

Bränsletorkning     

Inkommande bränslefukthalt 40 % 
Önskad fukthalt efter tork 10 % 
Bränsledensitet 300 kg/m3 
Temperatur på torkluften 105 °C 
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Tabell 7: Ekonomiskt utfall för verksamhet med och utan installation av 

mikrokraftvärme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 7 redovisas det ekonomiska utfallet som programkörningen med 

Emåmejeriet indata gav. Bland annat kan utläsas att den årliga besparingen som 

fås genom att investera i ett mikrokraftvärmeverk uppgår till 57 731 kr/år. Detta 

skulle resultera i en återbetalningstid på 13 år. I tabellen visas också den årliga 

kostnaden för kraftvärmeverket respektive kostnaden för det gamla 

värmesystemet före och efter en installation av kraftvärmeverket. 

Med den den indata som matades in i 4 och 5 fås också ett tekniskt utfall som 

visas i tabell 8. 

Tabell 8: Utfall för kraftvärmeverket utifrån Emåmejeriets förutsättningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall för verksamhet med 
och utan installation           

Kostnad för inköp av el 789 429 kr/år 
Utan installation  

av mikrokraftvärmeverk 
Kostnad för värme (gammalt 
system) 526 250 kr/år 

Utan installation  
av  mikrokraftvärmeverk 

Kostnad för inköp av el 692 041 kr/år 
Med installation  

av mikrokraftvärmeverk 
Kostnad för  värme (gammalt 
system) 92 136 kr/år 

Med installation 
 av mikrokraftvärmeverk 

Årlig besparing för gammalt 
system 531 502 kr/år       

Kostnad mikrokraftvärme 473 771 kr/år       
Årlig besparing med 
installation 57 731 kr/år       

Återbetalningstid 13 år       
 

Mikrokraftvärmeverkets utfall (tekniskt)     

Anläggningens elproduktion 210 MWh/år 
Elproduktionskostnad med värmekreditering inkl. 
Kreditering av gammalt värmesystem 189 kr/MWh(el) 
Elproduktionskostnad med värmekreditering exkl. 
Kreditering av gammalt värmesystem 589 kr/MWh(el) 

Anläggningens värmeproduktion 595 MWh/år 

Pcv = Tillförd bränsleeffekt 142 kW 

Pe = Utgående eleffekt 30 kW 

Pq = Utgående värmeeffekt 85 kW 

Effektförlust 27 kW 

Alfavärde, α 0,4 
 Elverkningsgrad 21 % 

Värmeverkningsgrad 60 % 

Totalverkningsgrad 81 % 
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Vad som ses i tabell 8 är att mikrokraftvärmeverket skulle med de angivna 

ingångsvärdena årligen producera 210 MWh el och 595 MWh värme. Med en 

sådan produktion minskar elinköpet med cirka 12 % och oljeinköpet med 85 %.  

Elproduktionskostnaden landar på 189 kr/MWh då krediteringen av besparingen 

av inköp av olja görs samtidigt som andelen värme som produceras från 

kraftvärmeverket krediteras. Räknat utan oljebesparingen blir 

elproduktionskostnaden cirka 589 kr/MWh. 

Elverkningsgraden hamnar på 21 % och totalverkningsgraden på 81 %. För 

totalverkningsgraden är dock inte inräknat att en del av omgivningsförlusterna 

går åt till att torka bränslet, vilket, om det hade medräknats, skulle höja 

totalverkningsgraden. 

 

5.1.2 Känslighetsanalys Emåmejeriet 
Den känslighetsanalys som excelprogrammet presenterar visar hur olika 

parametrar påverkar utfallet av den årliga besparingen som fås av investeringen 

av ett mikrokraftvärmeverk för Emåmejeriets fall. Parametrar som 

känslighetsanalysen belyser är förändrat el-, elcertifikat- och bränslepris, 

förändrad drift- och underhållskostnad och investeringskostnad. 

I detta kapitel presenteras utfallet av känslighetsanalysen gällande Emåmejeriets 

förutsättningar. I känslighetsanalysen undersöks hur en procentuell förändring 

med ± 10, 30 , 50 och 70 % ändrar utfallet för den årliga besparingen jämfört 

med det inmatade värdet, 1,0. 

 

5.1.2.1 Elcertifikatpris 

I figur 15 visas hur ett förändrat elcertifikatpris påverkar den årliga besparingen. 

Med en höjning av elcertifikatpriset (160 kr/MWh) med 70 % resulterar i att den 

årliga besparingen ökar med cirka 40 % (från 57 731 kr till 81 219) medan en 

70-procentig sänkning medför en minskad årlig besparing med 40 % (57 731 

från till 34 242 kr). 
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Figur 15: Figuren visar hur ett förändrat elcertifikatpris påverkar utfallet för den 

årliga besparingen för Emåmejeriets fall. Faktorn 1,7 betyder att elcertifikatpriset 

är 70 % högre än det som har matats in att gälla. En faktor på 0,3 betyder 

däremot en 70 % sänkning av elcertifikatpriset.  

 
5.1.2.2 Bränslepris 

En känslighetsanalys av ett ändrat bränslepriet (200 kr/MWh) visas i figur 16. 

Redan en tioprocentig höjning/sänkning av priset påverkar besparingen med 

cirka 30 %. En trettioprocentig höjning/sänkning på bränslepriset påverkar 

besparingen med 90 %.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Figuren visar hur den årliga besparingen för investering i en 

mikrokraftvärmeanläggning varierar med förändrat bränslepris. 
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5.1.2.3 Elpris 

Figur 17 visar känslighetsanalysen för ett förändrat elpris. Jämfört med figur 11 

blir figur 12 omvänd; med ett högre elpris, fås en högre besparing. I figuren kan 

avläsas att en höjning/sänkning av elpriset med 30 % (dvs. 63 respektive 21 öre) 

skulle resultera i att den årliga besparingen skulle bli cirka 50 % högre/lägre 

jämfört med inmatat elpris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Figuren visar hur den årliga besparingen för investering i en 

mikrokraftvärmeanläggning varierar med förändrat elpris. 

 

5.1.2.4 Drift- och underhållskostnader 

En förändrad kostnad för drift och underhåll med ± 10, 30, 50 och 70 %  ger 

figur 18 dess utseende. Ökningen respektive sänkningen av den årliga 

besparingen blir inte lika stor som till exempel ett förändrat bränslepris, figur 11. 

Likheter med ett förändrat elpris finns dock fast i detta fall fås en omvänd figur. 

En höjning/sänkning av DoU-kostnaden med 30% resulterar i att den årliga 

besparingen justeras med cirka 50 % jämfört med inmatat värde. 
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Figur 18: Figuren visar hur den årliga besparingen för investering i en 

mikrokraftvärmeanläggning varierar med förändrad drift- och underhållskostnad. 

 

5.1.2.5 Investeringskostnaden 

Den sista parametern i känslighetsanalysen är hur en förändrad 

investeringskostnad påverkar besparingen av investeringen. Figur 19 visar hur 

känslighetsanalysen utfaller för Emåmejeriets del. Ur figuren kan utläsas att 

investeringskostnaden har stort påverkan på den årliga besparingen. Exempelvis 

ger en höjning/sänkning av investeringskostnaden med 10 % en ändrad 

besparing på cirka 40 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Figuren visar hur den årliga besparingen för investering i en 

mikrokraftvärmeanläggning varierar med förändrad investeringskostnad. 
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5.1.2.6 Summering av känslighetsanalys 

De fem olika parametrarna i känslighetsanalysen – el-, elcertifikat-, bränslepris, 

DoU- och investeringskostnad – har presenterats i varsitt avsnitt. En summering 

av hur stor påverkan de olika parametrarna har på den årliga besparingen ges i 

tabell 9. En faktor på 1,7 betyder att parameter har höjts med 70 % medan en 

faktor på 0,3 medför en sänkning av parametern med 70 %. 

Tabell 9: Summering av hur de fem parametrarna påverkar den årliga 

besparingen procentuellt 

 

 

 

 

 

 

Som ses i tabell 9 är parametern som påverkar den årliga investeringen mest 

investeringskostnaden följt av bränslepriset. Den parameter som har minst 

påverkan på den årliga besparingen är elcertfikatpriset följt av elpriset.  

Faktor Elpris Bränslepris Elcertifikatpris Investeringskostnad DoU-kostnad 

1,7 108 -213 41 -281 -121 

1,5 77 -152 29 -201 -87 

1,3 46 -91 17 -120 -52 

1,1 15 -30 6 -40 -17 

1,0 0 0 0 0 0 

0,9 -15 30 -6 40 17 

0,7 -46 91 -17 120 52 

0,5 -77 152 -29 201 87 

0,3 -108 213 -41 281 121 
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6. Diskussion och slutsatser 

 

Beräkningsdokumentet som har skapats beräknar ett tekniskt och ett ekonomiskt 

teoretiskt utfall för inmatad indata för investering av ett mikrokraftvärmeverk 

baserat på förgasning av flis. Fallstudien som studeras i detta arbete handlar om 

Emåmejeriets förutsättningar för investering i ett sådant. Information om 

beräknad bränsleåtgång, kostnader, hur bränslet ska torkas, gammalt 

värmesystem och så vidare är bland annat sådant som hämtats in.  

Sett till det tekniska utfallet, tabell 8, överensstämmer det väl med vad som står 

skrivet i produktbladet om just mikrokraftvärmeverket som har installerats där en 

totalverkningsgrad på cirka 80 % nämns av tillverkaren [49]. I tabell 8 räknades 

en totalverkningsgrad på 81 %. 

Med angiven bränslemängd, bränslefukthalt och torkfuthalt kommer 

Emåmejeriet, enligt beräkningarna i Excelfilen, årligen producera 595 MWh 

värme respektive 210 MWh el. Med det installerade kraftvärmeverket kommer 

cirka 12 % av elbehovet kunna produceras från verket. Då elförbrukningen 

varierar över dagen och man får effekttoppar, kommer den el som produceras 

också att minska topparna och betald effektavgift. Värmen som produceras, 595 

MWh/år, kommer täcka cirka 80 % av Emåmejeriets värmebehov. Resterande 

värmebehov kommer då behöva täckas av oljepannan, vilken är dyrare att 

använda än kraftvärmeverket.  

Återbetalningstiden för Emåmejeriets investering blev vid programkörningen 13 

år (se tabell 7). Den ekonomiska livslängden för investeringen är för 

kraftvärmeverket som installerats satt till 15 år. Att återbetalningstiden 

understiger den ekonomiska livslängden innebär att investeringen kommer att 

betala sig innan den är förbrukad vilket gör investeringen lönsam.   

Att investeringskostnaden följt av bränslepriset skulle ha störst påverkan av de 

studerade parametrarna på kalkylen är inte överraskande eftersom samma 

resultat har fåtts fram i studier såsom [1]. Likaså är det inte överraskande att 

elpriset respektive elcertifkatpriset spelar minst roll för kalkylen eftersom de 

båda endast inverkar på elen som produceras och inte värmen. De övriga 

parametrarna täcker både den producerade värmen respektive elen, vilket då bör 

betyda att de också har större inverkan i kalkylen. 

Tabell 9 visar att investeringskostnaden har störst påverkan för Emåmejeriets 

kalkyl för investering av mikrokraftvärmeverk. Om tekniken för småskalig 

kraftvärme med gasmotor når full kommersialisering kommer tillverkare få 

bättre möjligheter att serietillverka sina krafvärmeverk vilket möjligör för lägre 

kostnader. På så sätt kan kalkylen för investering i ett småskaligt kraftvärmeverk 

förbättras ytterligare.  
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Då Emåmejeriets investering i kraftvärmeverket stöds ekonomiskt till 25 % av 

EU-programmet Life+ påverkar detta det ekonomiska utfallet för investeringen. 

Sett till tabell 9 skulle en 30 % höjning av investeringskostnaden påverka den 

årliga besparingen med 120 %, vilket alltså betyder att investeringen inte skulle 

leda till någon besparing och därmed lönsamhet utan det ekonomiska stödet. 

Åtebetalningstiden för investeringen utan det ekonomiska stödet skulle bli 16 år 

och därmed är investeringen inte lönsam utan investeringsstöd. Om 

investeringeskostnaden däremot skulle sänkas med tio procent (225 000 kr), 

skulle besparingen öka med 40 % årligen.  

Parametern som därefter har störst påverkan på kalkylen är som sagt 

bränslepriset. När man investerar i ett småskaligt kraftvärmeverk är det således 

en mycket viktig del att hitta billiga bränsleleverantörer. Likaså är det viktigt att 

innan investeringen studera hur ett framtida flispris kan se ut och hur 

konkurrenssituationen ser ut. Med högre konkurrens mellan flisleverantörerna är 

det tänkbart att priset går ner. En större efterfrågan skulle däremot leda till att 

flispriset stiger viket då missgynnar en investering i småskalig kraftvärme.  

 

Drift och underhållskostnaderna är en osäker parameter eftersom tekniken inte är 

fullt kommersiell. Det finns för icke-kommersiella tekniker inga garantier. 

Oförutsedda driftstopp och underhållsstopp är därför en stor osäkerhet då det 

idag inte finns särskilt många verk som varit i drift länge. För fallstudien för 

Emåmejeriet visar känslighetsanalysen att den ansatta drift- och 

underhållskostnaden har relativt stor påverkan på den årliga besparingen för 

investeringen. En ökad drift- och underhållskostnad  med 30 % skulle minska 

den årliga besparingen med cirka 50 %  (se tabell 9).  

Elcertifikatpriset, som i studien är satt till 160 kr/MWh, är den parameter som 

har minst påverkan på den ekonomiska besparingen (se tabell 9). Ett högre satt 

elcertifkatpris skulle inverka mer på utfallet.  

Det råder i dagsläget osäkerhet om hur det framtida elcertifikatpriset kommer att 

utvecklas. Som ses i figur 5 har priset per elcertifikat varit i en nedåtgående trend 

sedan toppen år 2010, dock har rörelsen i priset varit stabilt de senaste åren. Då 

man har rätt till elcertifikat i 15 år per produktionsenhet, betyder det att 

Emåmejeriet kommer ha rätt till elcertifikat hela den ekonomiska livslängden 

respektive avskrivningstiden som är satt till 15 år. 

Elpriset är parametern som har näst minst påverkan på den årliga besparingen 

med investeringen. Ett höjt elpris skulle sannolikt leda till att intresset för 

småskalig kraftvärme intresserar fler till att producera sin egna el för att bli 

mindre beroende av elmarknadspriset. En sådan utveckling skulle då kunna 

underlätta att tekniken baserad på förgasning och gasmotor för 

kraftvärmeproduktion når fullsträndig kommersiell. Ett ökat elpris kan tänkas 

vara extra gynnsamt för utvecklingen av småskalig kraftvärme baserat på 

förgasning av biobränslen.  
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Sett till värmesidan skulle till exempel ett högre framtida oljepris kunna ge 

motsvarande effekt som elpriset. Hur det framtida olje- och elpriset utvecklar sig 

för de närmaste åren är dock omöjligt att förutsäga. 

För fallstudien för Emåmejeriet blev elproduktionskostnaden för 

kraftvärmeanläggningen 189 kr/MWh (tabell 8) då besparingenen av oljeinköpen 

beaktas. Värmesidan som krediteras består för denna kostnad både av vad man 

sparar in genom att inte använda det gamla värmesystemet lika mycket som 

tidigare samt att värmeandelen som produceras får ett värde som dras av den 

totala produktionskostnaden. Utan att det minskade oljeinköpen beaktas landar 

elproduktionskostnaden på 589 kr/MWh. Elen som Emåmejeriet köper in kostar 

468 kr/MWh. Detta betyder att Emåmejeriets investering i ett 

mikrokraftvärmeverk är en god investering eftersom man minskar elinköpen som 

alltså kostar mer än elproduktionskostnaden på 189 kr/MWh. Dock ser man från 

de två olika elproduktionskostnaderna att investeringen förmodligen inte skulle 

ha varit lönsam om det gamla värmesystemet skulle varit billigare, såsom en 

flispanna där bränsepriserna är betydligt lägre jämfört med olja.  

När man i studien ”El från nya och framtida anläggningar 2014” [3] kollar på 

biobränsleförgasning med gasmotor, som i studien betraktas som 

semikommersiell, beräknas elproduktionskostnaden till 1200 kr/MWh (eleffekt 1 

MW) respektive 940 kr/MWh (eleffekt 5 MW). Emåmejeriets anläggning har 

således en betydligt lägre elproduktionskostnad än anläggningarna som 

studerades av Elforsk i studien. Noterbart är att den specifika investeringen 

(kr/kWel) för de båda anläggningarna, 55 000 respektive 45 000 kr/kWel, 

understiger Emåmejeriets installation som har en motsvarande siffra på 56 250 

kr/kWel (2 225 000 kr/40 kWel). 

Slutsatsen för fallstudien är Emåmejeriets kraftvärmeverk är en lönsam 

investering. Utan investeringsstödet skulle investeringen dock inte vara lönsam.  

Samtidigt är Emåmejeriets alternativa värmesystem (oljepannan) ett kostsamt 

system på grund av att oljan (412 500 kr/år (pris: 5 500 kr/m
3
, förbrukning: 75 

m3/år)) är dyrare jämfört med flisen (200 000 kr/år (pris: 200 kr/m
3
, förbrukning 

1000 m
3
/år) som används i kraftvärmeverket. Industrier med sämre 

förutsättningar än Emåmejeriet kommer ha svårt att nå lönsamhet vid en 

liknande investering. Ett högre elpris och elcertifikatpris samt en lägre 

investeringskostnad skulle dock göra tekniken allt mer gynnsam. Framförallt en 

lägre investeringskostnad, som alltså är den parameter som spelar störst roll för 

det ekonomiska utfallet enligt känslighetsanalysen som har gjorts. 

I ett fortsatt arbete skulle det vara intressant att utforska hur parametrar, såsom 

ett alternativt bränslepris (t.ex. olja), livslängden och ändrade ingångsvärden för 

kapitalkostnaden skulle påverka utfallet av investeringen. Likaså tittat på hur 

olika skattesatser påverka känslighetsanalysen såsom skatten på oljepriset som är 

Emåmejeriets alternativ bränsle till sitt värmesystem.  
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