
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energikombinat – en studie inom Carpe Futurum 

 
Martin Brolin 
Erik Böhlmark 

 
2011-06-14 
Energisystem 

 

 
 
 

Examinator 
Magnus Karlsson 

 
Handledare 

Elisabeth Wetterlund 
 

Handledare Vattenfall 
Elin Vestman 

 
Examensarbete 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
LIU-IEI-TEK-A--11/01090--SE 



Sammanfattning 

Kraftvärme är en energieffektiv metod att producera både el och fjärrvärme men användningen 
av  denna  produktionsform  begränsas  av  att  fjärrvärmebehovet  vanligtvis  är  lägre  under  den 
varma  delen  av  året.  På  senare  tid  har  både  forskning  och  nybyggda  anläggningar  visat  på 
synergieffekter av att samordna produktion av biodrivmedel eller förädling av trädbränslen med 
kraftvärmeproduktion i en så kallad energikombinatanläggning. Då Vattenfall Värme Uppsala är i 
behov av att ersätta sitt befintliga kraftvärmeverk utreds i denna studie möjliga ekonomiska och 
miljömässiga  fördelar med  att bygga  en  energikombinatanläggning.  I  studien utreds ett  antal 
olika tekniker som kan tänkas ingå i energikombinatet och ett antal alternativ väljs ut för vidare 
analys.  Alternativen  jämförs  sedan med  ett  referensalternativ  bestående  av  enbart  ett  nytt 
biobränsleeldat kraftvärmeverk. 

Studien visar att en energikombinatanläggning bestående av ett kraftvärmeverk  i kombination 
med tillverkning av pellets eller black pellets kan leda till ökad lönsamhet jämfört med enbart ett 
kraftvärmeverk. Den ökade lönsamheten uppgår till 178 MSEK/år för konventionell pellets samt 
281 MSEK/år för black pelletstillverkning. Resultaten visar på ökad lönsamhet även vid ändrade 
förutsättningar  såsom  ökade  investeringsbehov  eller  ökade  råvarupriser.  Den  ökade 
lönsamheten  beror  dels  på  stor  försäljning  av  förädlade  biobränslen  men  också  på  att 
produktionen  av  dessa  bränslen  genererar  ett  ökat  värmeunderlag  och  drifttid  för 
kraftvärmeverket  och  därmed  en  ökad  elproduktion.    Exempelvis  ökade  elproduktionen  i 
kraftvärmeverket  för alternativet med pelletsproduktion med 117 GWh/år vilket genererar en 
ökad elförsäljningsintäkt motsvarande 99 MSEK/år.  

Lönsamheten  för  investeringarna  i  de  olika  kombinatalternativen  har  även  bedömts  med 
avseende på alternativens nuvärde, paybacktid  samt nuvärdeskvot. Även med dessa metoder 
visar  black  pellets‐  samt  konventionell  pelletstillverkning  goda  resultat  varpå  black 
pelletstillverkning anses som den  lönsammaste. Alternativet visar på ett ökat nuvärde  jämfört 
med referensalternativet på 3300 MSEK och alternativets paybacktid är endast drygt 3 år.  

Det  är  viktigt  att  poängtera  att  prognostiserade  framtida  försäljningspriser  för  producerad 
pellets respektive black pellets ligger till grund för beräkningarna då en ny anläggning förväntas 
tas  i drift  runt år 2020. Om  försäljningspriserna  inte utvecklas  som prognostiserat utan  ligger 
kvar  på  dagens  nivå  så  ser  resultaten  betydligt  sämre  ut.  Endast  pelletstillverkning  där 
biobränslet torkas med en bäddtork visar då på lönsamhetspotential.  

För att uppnå  lönsamhet  i detta  fall bör kombinatanläggningen vara  i stor skala då den måste 
förläggas till en ny site vilket medför en extra investering på cirka 700 MSEK. Denna investering 
undviks vid  referensalternativet då enbart ett kraftvärmeverk byggs då detta kan uppföras på 
den befintliga siten. I alternativen med pellets respektive black pelletsproduktion erfordras cirka 
3  TWh  biobränsle/år  vilket  är  tre  gånger  så  mycket  som  för  enbart  ett  biobränsleeldat 
kraftvärmeverk.   Denna  storskalighet  i  råvarutillförseln  leder  till  stora utmaningar beträffande 

I 



logistiken  kring  råvarutillförseln  till  anläggningen  och  vidare  studier  får  visa  om  dessa 
frågeställningar kan lösas.  

Tekniken  för  torrefieringssteget  i  black  pelletstillverkningen  är  i  dagsläget  inte  kommersiellt 
tillgänglig. Men en sådan anläggning i kombination med ett kraftvärmeverk kommer att byggas i 
Örnsköldsvik med start sommaren 2011. Då anläggningen är i drift kan slutsatser dras angående 
när tekniken kan bli kommersiellt tillgänglig. Vad gäller pelletstillverkningen är det osäkert om 
en bäddtork kan användas för att uppnå de låga fukthalter som pelleteringen kräver. Att istället 
använda en ångtork är kommersiellt beprövat, dock erhålls enligt studien en lägre lönsamhet än 
vid bäddtorkning men  fortfarande högre än vid enbart kraftvärme. Vattenfall  rekommenderas 
att noggrant  följa  teknikutvecklingen  inom  torrefiering  samt utvecklingen  av bäddtorkar  eller 
andra torkningsmetoder som använder lågvärdig värme som värmekälla.  

Studien visar även att produktion av drivmedel genom förgasning av biobränsle har en potential 
för  god  lönsamhet men  att det  redan  vid  små  förändringar  av det  antagna  försäljningspriset 
medför  försämrad  lönsamhet.  Dessutom  bedöms  det  som  osannolikt  att  tekniken  finns 
kommersiellt tillgänglig år 2015 vilket anses nödvändigt, då den nya anläggningen bör stå klar år 
2020. Alternativen  att  torka och  lagra oförädlat biobränsle  för  eget bruk  samt  att  producera 
syntetisk naturgas för försäljning och eget bruk analyserades i studien. Dessa alternativ visar på 
försämrad lönsamhet och anses därför inte som konkurrenskraftiga. 

Även produktion av etanol, biogas, biodiesel samt drivmedel genom förvätskning har studerats 
men  har  av  ekonomiska,  tekniska‐  eller  miljömässiga  skäl  inte  kunnat  ingå  i  en 
konkurrenskraftigt kombinatanläggning. 

Beträffande klimatpåverkan visar alternativet med black pelletstillverkning på störst minskning 
av  de  relativa  koldioxidutsläppen  per  använd  enhet  biobränsle  samt  den  totala 
utsläppsminskningen.  
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Summary 

Combined  heat  and  power  generation  (CHP)  is  an  energy  efficient  method  of  producing 
electricity and district heating, however the usage of CHP  is  limited by the demand for district 
heating which  is  normally  limited  during  the warm  part  of  the  year.  Recently  both  research 
reports and new plants have shown that there are synergy effects of co‐production of biobased 
engine fuels or refined wood fuels and CHP, in a so called polygeneration plant. Since Vattenfall 
Heat Uppsala  is  in need of  replacing  their existing CHP plant,  this  study analyses  the possible 
economic and environmental advantages of replacing  the existing plant with a polygeneration 
plant. Possible technologies which might be  included  in the polygeneration plant were studied 
and  the  most  suitable  options  were  further  analysed.    The  options  were  compared  to  a 
reference option in which a conventional biobased CHP plant will replace the existing plant. 

The study´s conclusion  is that a polygeneration plant consisting of a CHP plant  in combination 
with production of conventional wood pellets or so called black pellets can result  in  increased 
profitability compared to only a CHP plant and that these options should be analysed in further 
studies. The  increased profitability extends up  to 281 MSEK/year  for black pellets production 
and  178  MSEK/year  for  conventional  wood  pellets.  The  results  show  that  the  profitability 
increases  even  under  changed  conditions  such  as  increased  investments  or  increasing  raw 
material prices.  

The increased profitability is partly due to large revenues from the sale of these refined bio‐fuels 
but also  to  the  increased heat demand and a  longer operation  time  for  the CHP plant which 
results  in an  increase of  the electricity production.   For example,  in  the  case of  conventional 
wood  pellets  production  the  electricity  production  increased  with  117  GWh/year  which 
generates 99 MSEK/year in increased electricity sales revenues compared to only a conventional 
CHP plant.  

The profitability of the investments in the different options has also been evaluated with respect 
to net present value, payback time and the ratio of net present value to  the  investment. Also 
when  these  methods  are  used  the  options  with  black  pellets‐  and  conventional  pellets 
production results in good profitability where black pellets production where considered as the 
most profitable option. This option  results  in a 3300 MSEK  increase of  the net present  value 
compared to the reference option moreover the payback time is only 3 years. 

It  is  important  to keep  in mind  that the calculations are based on  forecasted  future prices  for 
pellets since a new plant  is expected  to commence  in operation around  the year 2020.  If  the 
prices do not develop as forecasted and remain on the current level the results are significantly 
worse.    With  the  current  price  the  only  option  that  still  shows  potential  for  increased 
profitability is conventional wood pellets production with the technology of bed drying. 

To obtain increased profitability in this case a polygeneration plant must be built in a large scale 
since it must be located to a new site which requires an extra investment of approximately 700 
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MSEK.  This  extra  investment  is  avoided  if  only  a  CHP  plant  is  constructed  since  it  could  be 
located  to  the  existing  site.  In  the  cases  of  pellets  and  black  pellets  production  the 
polygeneration plant  requires  about  3  TWh/year of biofuel which  is  three  times  the  amount 
required for the case with only a CHP plant. The  large scale of the biofuel supply creates great 
challenges regarding the logistics of biofuel to the plant and this issue is left to further studies. 

The  technology of  the  torrefaction process  in  the production of black pellets  is  currently not 
commercially available. However, construction of a torrefaction plant in combination with a CHP 
plant will be started in the city of Örnsköldsvik during the summer of 2011. Once this plant is in 
operation,  conclusions  about  this  technology´s  commerciality  will  be  drawn.  Regarding  the 
production of conventional pellets it is still uncertain whether or not a bed dryer can be used to 
reach the low levels of moisture content which are required for pellet production. A steam dryer 
could be used instead, which is a commercially proven technology for this application. However, 
the steam dryer would not generate as high profit as if the bed dryer was used, but it would still 
lead to  increased profit.   Vattenfall has been recommended to closely follow the development 
of the technology of torrefaction and the development of bed dryers or other drying methods 
which can use a low temperature heat source.  

The study also shows that production of biobased engine fuels through gasification of biomass 
has a potential for increased profitability. However, small changes of the assumed price of sold 
biofuel  will  lead  to  decreased  profitability.  It  is  also  unlikely  that  this  technology  will  be 
commercially  available until  the  year 2015 which  is necessary  since  the new plant has  to be 
operative in the year 2020.  

The option of drying and storing biofuel for using it in the biomass fuel fired CHP plant and the 
option  of  producing  synthetic  natural  gas  to  use  it  in  a  gas  fired  CHP  plant  and  selling  the 
redundant gas as engine  fuel were analysed as well. The  study  concluded  that  these options 
lead  to  substantially  decreased  profitability  compared  to  only  a  new  biobased  CHP  and  are 
therefore not considered as competitive options. 

In  addition  to  these  options,  production  of  ethanol,  biogas,  biodiesel  and  biofuel  through 
liquidification have also been analysed. Due to economical, technical and environmental reasons 
these  technologies  have  not  been  considered  as  competitive  options  for  the  polygeneration 
plant. 

Analysing  all  these  different options  from  the  climate point of  view  and  their  effects on  the 
emissions  of  greenhouse  gases,  the  study  shows  that  the  option  of  black  pellets  production 
leads to the greatest decrease of global emissions of CO2 both in terms of total reduction and in 
terms of reduction per used unit of biofuel.   
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Förord 

Denna  studie  om  energikombinat  genomförs  inom  ramen  för  ett  examensarbete  vid 
avdelningen  för  Energisystem  på  Linköpings  Tekniska  Högskola  på  uppdrag  av  Vattenfall  AB 
Värme, Uppsala.  Examenarbetet  är  en  delstudie  i  projektet  Carpe  Futurum  vars  syfte  är  att 
utreda  vilka  produktionsanläggningar  som  ska  utgöra  det  framtida  energisystemet  i Uppsala. 
Examensarbetet syftar till att bidra med kunskap och utgöra beslutsunderlag angående möjliga 
energikombinatalternativ som kan ersätta det befintliga kraftvärmeverket som måste ersättas. 

Denna  tid  har  varit  mycket  givande  för  oss  och  vi  har  fått  en  inblick  i  ett  flertal  olika 
teknikområden samt att vi har erhållit stor förståelse för modellering av energisystem både med 
avseende på dess fördelar men även på begränsningarna. 

Vi  vill  framförallt  tacka  våra  handledare,  Elisabeth Wetterlund‐  Linköpings  Tekniska Högskola 
och Elin Vestman‐ Vattenfall Värme Uppsala som har varit till mycket stor hjälp under arbetets 
gång. Dessutom vill vi  tacka alla andra personer  som har varit behjälpliga och  tagit  sig  tid att 
svara på frågor och därmed bidragit till examensarbetet.  

 

                     
          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐              ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                    Erik Böhlmark                                      Martin Brolin 

 

                                                   Linköping den 14 juni 2011 
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1 

1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden och behovet av studien samt dess syfte. Dessutom redogörs 
avgränsningar och målgruppen som studien är ämnad  för. Vidare ges en kort beskrivning över 
företaget Vattenfall och slutligen redovisas en disposition av rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Kraftvärmeproduktion är ett miljömässigt och ekonomiskt  fördelaktigt sätt att generera el och 
värme, dock kräver denna produktionsform att det finns underlag för den producerade värmen.  
Värmebehovet  varierar  över  året  och  är  betydligt  lägre  under  sommarhalvåret  och 
kraftvärmeverk kan ofta endast utnyttjas i begränsad omfattning eller inte alls under denna del 
av  året.  Vid  Vattenfalls  anläggning  beläget  i  Boländerna  i  Uppsala  är  avfallsförbränningen 
produktionsformen med lägst rörlig kostnad och utgör därför basproduktionen under hela året. 
Anläggningen  i Uppsala är  i behov av att ersätta sitt kraftvärmeverk då dess tekniska  livslängd 
börjar nå slutet. Det torveldade kraftvärmeverket, som skall ersättas, är i dagsläget endast i drift 
cirka en tredje del av året då värmeunderlag saknas resterande tid. Om drifttiden kan förlängas 
kan  fördelar  som  ökad  elproduktion  uppnås.  En möjlighet  att  förlänga  drifttiden  för  det  nya 
kraftvärmeverket  är  att  det  integreras  i  ett  energikombinat  där  produktion  av  andra 
energibärare  samordnas med  kraftvärmeverket. Därmed  kan  värme  användas,  som  ej  annars 
funnits underlag för, till produktionen av andra energibärare.  

1.1.1 Carpe Futurum 
Carpe Futurum är benämningen på det på det projekt, där detta examensarbete  ingår som en 
delstudie,  vars  primära  syfte  är  att  finna  den  främsta  vägen  att  ersätta  det  befintliga 
kraftvärmeverket. I dagsläget är huvudalternativet att kraftvärmeverket ska ersättas omkring år 
2020 med ett biobränsleeldat kraftvärmeverk med en maxeffekt på 180 MW fjärrvärme och 100 
MWel. 

1.2 Syfte 
Syftet  med  studien  är  att  utreda  möjliga  bioenergikombinatalternativ  som  kan  ersätta  det 
befintliga  kraftvärmeverket,  samt  att  analysera  alternativens  ekonomiska  och  miljömässiga 
fördelar  jämfört  med  det  biobränsleeldade  kraftvärmeverket  som  i  dagsläget  utgör 
huvudalternativet. 

1.3 Avgränsningar 
Studien  kommer  inte  att behandla  lokaliseringen  för de  studerade  kombinatalternativen  som 
kommer att förläggas till en ny site. Vidare antas att utrymmet vid en ny site inte är begränsat. 
Det  förutsätts även att  leveranser av råvara och distribution av producerade energibärare kan 
ske via  lastbil och godståg. Transport och distributionskostnader av producerade energibärare 
behandlas ej i studien.  

Med  hänsyn  till  att  den  nya  anläggningen måste  ersätta  den  befintliga  inom  en  tioårsperiod 
avgränsas de valda  teknikerna som utreds  till att vara kommersiellt  tillgängliga. Dessutom kan 



viss teknik som ej uppfyller detta ändå analyseras djupare om tekniken visar på stor potential för 
framtiden.  

1.4 Målgrupp 
Rapporten  riktar  sig  främst  till Vattenfall Värme Uppsala  för att ge beslutsunderlag angående 
lämpliga energikombinatalternativ  som kan ersätta det befintliga kraftvärmeverket. Dessutom 
utreds vissa  tekniker  som  i nuläget befinner  sig på  forskningsstadie  i  studien. Målgruppen  för 
dessa utredningsmoment är dels Vattenfall samt övriga energiintressenter. 

1.5 Företagsfakta 

1.5.1 Vattenfall AB 
Moderbolaget Vattenfall AB grundades 1909  som ett  statligt verk efter ett  riksdagsbeslut och 
ägs än  idag  till 100 % av den Svenska  staten. Vid grundandet bestod produktionen enbart av 
vattenkraft  men  i  dagsläget  produceras  el  från  vattenkraft,  kärnkraft,  vindkraft,  kolkraft, 
naturgas,  kraftvärmeverk  och  biomassa.  Vattenfall  agerar  inom  hela  värdekedjan  för  el; 
produktion,  transmission,  distribution  och  försäljning. Dessutom  producerar,  distribuerar  och 
säljer Vattenfall fjärrvärme samt bedriver brunkolsbrytning och energihandel.  

Vattenfalls vision är att vara ett  ledande europeiskt energiföretag där huvudprodukterna är el 
naturgas  och  värme. Vattenfalls  kärnmarknader  är  Sverige,  Tyskland  och Nederländerna  som 
står  för  cirka  85  %  av  kassaflödet.  Dessutom  har  Vattenfall  även  anläggningar  i  Danmark, 
Finland, Polen, Storbritannien och Belgien. Under 2010 hade Vattenfall  cirka 38 000 anställda 
och omsatte 214 miljarder SEK. (Vattenfall, 2011a) 

1.5.2 Vattenfall AB Värme Uppsala 
Uppsala Energi AB grundades 1968 och blev år 2000 uppköpta av Vattenfall och ingår sedan dess 
i  Vattenfall  Värme  som  i  dagsläget  har  160  anställda  på  anläggningen  i  Uppsala.  Vattenfall 
Värme  Uppsala  producerar  och  levererar  cirka  1900  GWh  årligen  i  form  fjärrvärme,  ånga, 
fjärrkyla, el och biprodukter såsom aska. Den dominerande produkten är fjärrvärme och värmer 
genom  ett  cirka  500  km  långt  fjärrvärmenät  9  av  10  hushåll,  kontor  och  företag  i  Uppsala. 
Huvuddelen av produktionen tillförs från avfallsförbränningsanläggningarna som  idag består av 
tre mindre och en ny stor panna. Totalt svarar avfallsförbränningen för knappt 50 % av energin 
för  det  använda  bränslet  varpå  torv  till  kraftvärmeverket  och  hetvattenpannan  svarar  för  en 
dryg tredjedel. (Vattenfall, 2011a)  

1.6 Disposition 
 
Kapitel 2  – Genomförande och metod 

Kapitlet  beskriver  översiktligt  arbetsgången  för  studien,  hur  olika  tekniker  väljs  ut  för  vidare 
studier och hur de utvalda teknikerna kommer att analyseras 

Kapitel 3– Referensram 
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I detta kapitel  redogörs  för omvärldsfaktorer  som kommer att påverka  studiens  resultat  samt 
den  i  rapporten använda definitionen  av energikombinat  redovisas. Dessutom  redovisas olika 
synsätt på hur koldioxidberäkningar utförs och ett huvudsynsätt  som passar  för denna  studie 
väljs ut. 

Kapitel 4– Befintligt  energisystem 

Kapitlet beskriver det befintliga energisystemet och dess förutsättningar då de olika alternativen 
ska  integreras med  det  befintliga  energisystemet.  Faktorer  som  specifikationer  för  befintliga 
anläggningar  samt  varaktighetsdiagrammet  för  den  befintliga  fjärrvärmeproduktionen  i 
systemet behandlas. 

Kapitel 5  – Kombinattekniker 

De  tekniker som studerats  för att eventuellt  ingå  i kombinatet beskrivs och analyseras  i detta 
kapitel och ett antal intressanta tekniker väljs ut för vidare studier. 

Kapitel 6  – Modell och analysbeskrivning 

I  detta  kapitel  beskrivs  i  detalj  vilka  metoder  som  används  för  att  modellera  de  olika 
alternativen. Här redovisas också vilka anläggningar som ingår i respektive alternativ samt vilka 
metoder som används för att beräkna kapitalkostnader. 

Kapitel 7  – Indata till modelleringen 

I detta kapitel  redovisas vilka  indata som har använts  i modelleringen av  respektive alternativ 
med  avseende  på  bränslepriser,  kapitalkostnader,  specifikationer  för  anläggningar  etc. 
Dessutom redovisas gemensam indata såsom hur fjärrvärmebehovet modelleras. 

Kapitel 8  – Resultat  och känslighetsanalys 

Här  presenteras  resultatet  för  de  olika  alternativen.  Ekonomiskt  resultat,  energibalans, 
varaktighetsdiagram samt koldioxidpåverkan för respektive alternativ redovisas. 

 

Kapitel 9  – Diskussion 

Diskussion förs i detta kapitel om de viktigaste resultaten, frågeställningar som uppkommit samt 
vilka osäkerheter som finns i resultaten. 

Kapitel 10 – Slutsats och rekommendationer 

De  viktigaste  slutsatserna  från  studien  redovisas  samt  rekommendationer  angående  vad  som 
bör behandlas i vidare studier presenteras. 
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2 Genomförande och metod 
I  detta  kapitel  redogörs  för  metodiken  i  studiens  genomförande  och  arbetsgång,  samt  hur 
analysen  kommer  utformas  och  hur  faktorer  viktas  för  att  åstadkomma  underlaget  till 
rekommendationerna.  

Ett brett spektrum av möjliga tekniker som kan tänkas ingå i energikombinatet analyseras. Detta 
utförs  genom  en  litteraturstudie  samt  kontakt  med  personer  som  besitter  kunskap  och 
erfarenhet  från  respektive  teknik.  Sedan  väljs de  tekniker  som  anses  vara  aktuella  för  vidare 
studier  utifrån  styrande  urvalskriterier.  Urvalskriterierna  är  att  kombinatet  anses  ha  rimlig 
möjlighet att uppnå lönsamhet samt att erfordrad tillgång av råvara existerar och att efterfrågan 
på  eventuella  produkter  finns.    Vidare  ska  tekniken  vara  kommersiellt  tillgänglig  eller  visa 
potential att nå kommersiell status  inom de kommande åren. Slutligen ska den valda tekniken 
till  kombinatet  försörjas  av  biobränsle.  Viss  teknik,  som  inte med  säkerhet  är  kommersiellt 
mogen, kan medtagas  för vidare  studier. Anledningen vid  sådant  fall är att  tekniken uppvisar 
stor potential för framtiden och är därmed intressant att studera vidare ur forskningssyfte. 

De  alternativ  som  studeras  vidare  kommer  att  jämföras  med  ett  referensalternativ. 
Referensalternativet  är  att  bygga  det  biobränsleeldade  kraftvärmeverket  som  i  dagsläget  är 
huvudalternativet  för Carpe  Futurum. Alternativen måste av  leveranssäkerhetsskäl ha  samma 
fjärrvärmekapacitet  som  referensalternativet.  Jämförelsen  ska  ligga  som  grund  för 
rekommendationen  av  energikombinatsalternativet.  De  främsta  styrande  faktorerna  för 
rekommendationen kommer att vara  lönsamhet och kommersiell tillgänglighet. Jämförelsen av 
lönsamheten kommer att göras genom att  jämföra det årliga resultatet men även metoder för 
investeringsbedömning  kommer  att  användas.  Även  övriga  faktorer  såsom  klimatpåverkan, 
fordrad biobränsletillförsel och kombinatets förmåga att klara ändrade förutsättningar kommer 
att beaktas.   

För  att  effektivt  kunna  genomföra  jämförelsen  kommer  de  studerade  alternativen  och 
referensalternativet  modelleras.    Modelleringsverktyget  ska  kunna  optimera  energisystemet 
med  avseende  på  produktion  och  dimensionering  av  anläggningar.  Nödvändig  indata  till 
modelleringen  kommer  att  inhämtas  från  personal  vid  det  befintliga  kraftvärmeverket, 
vetenskaplig  litteratur,  tillverkare  av  ingående  utrustning  samt  personal  vid  befintliga 
kombinatanläggningar.  

Stor  del  av  de  data  som  används  i modelleringen  är  osäker  då  de  bygger  på  prognoser  för 
exempelvis  framtida  energipriser  och  bedömd  storlek  på  investeringar.  Därför  utförs 
känslighetsanalyser med avseende på de faktorer som bedöms ha stor påverkan på resultaten.  

Efter  genomförd  modellering  och  känslighetsanalys  kommer  de  studerade  alternativen  att 
utvärderas utifrån deras resultat samt kvalitativa bedömningar om resultatens rimlighet.  

Vad  gäller miljömässiga  aspekter  kommer  endast  klimatpåverkan  i  form  av  påverkan  av  de 
globala fossila koldioxidutsläppen att beräknas och jämföras.  Övrig eventuell miljöpåverkan från 
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de olika studerade alternativen kommer att nämnas och det är upp till läsaren att värdera dessa 
effekter. 

3 Referensram 
I detta kapitel  redogörs bakomliggande  faktorer  som påverkar studien och utformandet av de 
studerade  alternativen.  Dels  grunden  för  värmekraft,  kraftvärme  och  energikombinat  samt 
omvärldsfaktorer som har inverkan på det studerade kombinatet. 

3.1 Värmekraft och kraftvärme 
Den  vanligaste  metoden  för  elproduktion  i  värmekraftverk  i  Europa  är  kondenskraft. 
Förbränning av bränslet  sker  i en panna  som genererar ånga  som  sedan driver en ångturbin. 
Efter turbinen kyls ångan mot luft eller vatten så att den kondenserar och kan därefter pumpas 
tillbaks  till pannan. Denna  form av elproduktion är  relativt billig att bygga men en stor del av 
energin  i  bränslet  kyls  bort,  om  fossilt  bränsle  används  leder  det  även  till  stora  utsläpp  av 
koldioxid.  En  energieffektiv  och  förhållandevis  vanlig  metod  för  elproduktion  i  Sverige  är 
kraftvärme.  

Ett kraftvärmeverk  fungerar enligt  samma princip  som ett värmekraftverk men  istället  för att 
kyla  bort  överbliven  värme  nyttiggörs  den  i  ett  fjärrvärmenät.  I  ett  kraftvärmeverk  blir 
elverkningsgraden  lägre  men  den  totala  verkningsgraden  betydligt  högre  än  i  ett 
värmekraftverk,  då  den  överblivna  värmen  tillvaratas.  Dock  kan  ett  kraftvärmeverk  endast 
användas då underlag  för  fjärrvärme  finns.   Oftast är behovet av  fjärrvärme begränsad under 
den  varma  delen  av  året  och  en  kraftvärmeanläggning  kan  då  endast  användas  i  begränsad 
omfattning i denna period.  

3.2 Energikombinat 
Det finns ingen enhetligt accepterad definition av en energikombinatanläggning. Grunden för ett 
energikombinat bygger på att nyttja synergieffekterna vid  integration av flera processer. Enligt 
Axelsson et al. (2009), vilket även stämmer bra in i denna studie, avser kombinat samproduktion 
av  ny  nyttighet med  el  och  värme  i  ett  fjärrvärmesystem  samt  att  energikombinat  avser  att 
synergier  för  användande  av  energier  identifieras.    Bioenergikombinat  är  definitionen  då 
energikombinatet  försörjs  av biobränsle. Med  ett bioenergikombinat  avses  i denna  studie  en 
anläggning  som  producerar  förädlade  biobränslen  eller  biodrivmedel  i  samverkan  med 
fjärrvärmeproduktion, samt att anläggningen försörjs av biobränsle. 

Fördelar  som  kan  uppnås  vid  en  kombinatanläggning,  jämfört  med  separata  processer,  är 
exempelvis högre totalverkningsgrad, bättre  lönsamhet samt  längre drifttid för kraftvärmeverk 
och därmed högre utnyttjandegrad. (Gode et al., 2008) 

Energikombinat är en  företeelse  som  förekommer allt mer bland  studier och utredningar om 
framtida anläggningar. Exempel på studier som behandlar framtida energikombinatanläggningar 
är Annerquists et al. (2010) studie av en anläggning i Otterbäcken i Gullspång kommun samt av 
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Ekboms et al. (2009) och Axelssons et al. (2009) studier som behandlar möjliga energikombinat 
anläggningar på ett flertal orter i Sverige. 

I  dagsläget  finns  det  i  Sverige  ett  antal  storskaliga  energikombinatanläggningar  exempelvis  i 
Storuman,  Skellefteå  och  Norrköping.    Skellefteåkrafts  bioenergikombinat  i  Skellefteå  och 
Storuman producerar  el,  fjärrvärme och pellets. Driftstarten  för  anläggningen  i  Skellefteå  var 
redan  år  1996.  Energikombinatet  i Norrköping  är  ett  samarbete mellan  E.ON Värme  Sverige, 
Lantmännen  Agroetanol  och  Svensk  Biogas.    Energikombinatet  producerar  el,  fjärrvärme, 
fordonsgas, etanol samt gödsel på ett energieffektivt sätt. (Skellefteå Kraft, 2011; E.ON, 2011) 

3.3 Omvärldsfaktorer 

3.3.1 Elcertifikat 
Systemet med elcertifikat, som vanligen benämns gröna elcertifikat, syftar till att öka andelen el 
som  baseras  på  förnybara  energikällor.  Producenter  som  producerar  el  från  förnybara 
energikällor  erhåller  en  extra  intäkt  för  den  producerade  elen,  och  på  så  sätt  blir  förnybar 
elproduktion mer lönsam.  

För varje MWh förnybar el som produceras tilldelas anläggningens ägare ett elcertifikat som kan 
säljas eller sparas. Alla elhandelsbolag, måste enligt lag, för varje MWh såld el köpa en viss andel 
elcertifikat, på  så  sätt  skapas en efterfrågan på elcertifikaten. Priset på elcertifikaten  styrs av 
tillgång och efterfrågan på elcertifikat och görs upp mellan köpare och  säljare  för varje affär. 
Under  2010  låg  genomsnittspriset  på  elcertifikat  på  cirka  300  SEK/MWh  (Svenska  kraftnät, 
2011). En anläggning tilldelas certifikat för sin produktion  i maximalt 15 år, dock senast till och 
med år 2035. (Energimyndigheten, 2010b)  

3.3.2 Koldioxid och energiskatter 
Koldioxid‐  och  energiskatt  är  punktskatter  som  läggs  på  priset  för  fossilbaserade  bränslen 
(Skatteverket,  2010).    Dessa  skatter  bestraffar  utsläpp  av  koldioxid  och  ger  ekonomiska 
incitament  för användaren att minska användningen av  fossila bränslen genom effektivisering 
eller konvertering till ickefossila alternativ. Koldioxidskatten baseras på hur mycket koldioxid ett 
bränsle släpper ut, i dagsläget är skatten 110 öre/kg CO2 (Svensk energi, 2010).  

Dock beskattas  inte fossila bränslen som används för elproduktion med varken koldioxid‐ eller 
energiskatt,  däremot  beskattas  elanvändning  istället.  Även  kraftiga  skatteavdrag  görs  för 
värmeproduktion  i  kraftvärmeanläggningar  samt  för  industrin.  (Skatteverket,  2010;  Svensk 
energi, 2010) 

3.3.3 Utsläppsrätter 
Handel  med  utsläppsrätter  är  ytterligare  ett  ekonomiskt  incitament  för  att  minska 
koldioxidutsläppen.  För  att  få  släppa  ut  ett  ton  koldioxid  måste  anläggningen  inneha  en 
utsläppsrätt, som inköpts eller tilldelats. Det totala antalet utsläppsrätter minskar successivt och 
aktörer  som  inte  lyckas minska utsläppen måste  köpa utsläppsrätter  från någon  annan  aktör 
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som  haft  framgång  i  att  minska  utsläppen  och  har  ett  överskott  av  utsläppsrätter. 
(Energimyndigheten, 2010c) 

3.4 Koldioxidpåverkan 
I  denna  studie  studeras  en  anläggnings  totala  koldioxidpåverkan.  Det  vill  säga  dels  de  egna 
utsläppen av koldioxid beräknas men hänsyn tas även till hur utsläppen minskar på annat håll 
genom att fossilbaserad produktion ersätts. 

3.4.1 Bränslen och drivmedel 
Att  fastställa  hur mycket  koldioxidutsläppen minskas  om  ett  fossilt  bränsle  ersätts med  ett 
klimatneutralt  bränsle  är  förhållandevis  enkelt  då  utsläppen  från  förbränningen  av  fossila 
bränslen  går  att  mäta.  I  denna  studie  används  de  emissionsfaktorer  som  naturvårdsverket 
använder i sin nationella klimatrapportering till FN, se Tabell 1 nedan.  

Tabell 1‐Emissionsfaktorer för drivmedel och bränslen. (Naturvårdsverket, 2011) 

  Emissionsfaktor (kg CO2/MWh) 
Stenkol  335 
Diesel  259 
Bensin  259 
Naturgas  205 
Flygbränsle  257 

3.4.2 Biobränslen 
Då biobränslen förbränns bildas koldioxid som släpps ut i atmosfären precis som vid förbränning 
av  fossila  bränslen.   Dock  anses  biobränslen  som  klimatneutrala  då  det  använda  biobränslet 
antas ha upptagit samma mängd koldioxid som släpps ut vid förbränningen och ingår därmed i 
ett kretslopp. (Naturvårdsverket, 2011) 

Dock  har  rapporter  såsom Wibes  (2010)  studie  på  senare  tid  tagit  upp  att  användningen  av 
jordbruksprodukter  för  energiändamål  ej  är  klimatneutralt. Då  alternativ utreds  i  studien där 
jordbruksprodukter  används  kommer  en  närmare  analys  att  göras  med  avseende  på 
koldioxidpåverkan. 

Även användandet av skogsprodukter ger upphov till en del fossila utsläpp i form av transporter 
etc., men Gode et al.  (2011) beräknar dessa utsläpp  som mycket  låga  i  förhållande  till  fossila 
alternativ samt att de ovan antagna emissionsfaktorerna för fossila bränslen är lägre än de som 
Gode  et  al.  (2011)  använde.    I  denna  studie  anses  användandet  av  skogsprodukter  som 
klimatneutralt.  

3.4.3 El 
Att bedöma hur mycket koldioxidutsläppen reduceras för varje producerad MWh klimatneutral 
el  är  betydligt  svårare  att  fastställa,  då  koldioxidutsläppen  varierar  kraftigt  mellan  olika 
elproduktionsformer. Två vanligt förekommande synsätt är marginalel respektive medelel. Med 
marginalel menas  att  om  elproduktionen  i  en  anläggning  ökar  så minskar  produktionen,  och 
dess  koldioxidutsläpp  på marginalen,  det  vill  säga  den  produktionsformen med  högst  rörlig 
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kostnad.  Med medelel menas att om elanvändning minskar, eller produktionen av klimatneutral 
el  ökar,  så  minskar  koldioxidutsläppet  med  medelvärdet  av  koldioxidutsläppen  i  hela 
elproduktionsmixen. (Sköldberg et al., 2006) 

Det främsta argumentet för marginalsynsättet, då en fungerande marknadsmekanism  ligger till 
grund, är att elproduktion på marginalen faktiskt försvinner då efterfrågan minskar eller om mer 
el  tillförs. Detta  är  tämligen  vedertaget på  kort  sikt.  På  lång  sikt blir  frågan mer  komplex då 
åtgärder som exempelvis utbyggnad av elproduktion kan påverka elpriset som i sin tur påverkar 
investeringar  i annan förnybar elproduktion.   Det huvudsakliga argumentet för medelsynsättet 
är  främst  rättviseskäl och  förespråkarna hävdar  att  koldioxidutsläppen bör delas upp på hela 
elkonsumtionen då alla användare har samma ansvar för utsläppen. Kritiken mot detta synsätt 
är att produktionen från de stora klimatneutrala produktionsformerna vattenkraft och kärnkraft 
knappast kommer att förändras som en följd av en åtgärd, då de rörliga produktionskostnaderna 
för dessa är låga i sammanhanget. (Sköldberg et al., 2006) 

Branschföreningarna Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme menar att miljövärdering av el kan 
göras enligt två olika synsätt som båda är relevanta (Svensk energi, 2010).  Det ena benämns av 
Ericsson et al. (2010) som energisystemsynsättet där el miljövärderas enligt den produktion som 
faller bort eller  tillförs på grund av ändrad elanvändning/produktion. Detta kan  jämföras med 
marginalsynsättet  beskrivet  ovan.  Det  andra  synsättet  benämner  Ericsson  et  al.  (2010)  
styrmedelsynsättet  och  med  detta  synsätt  ger  förändrad  elanvändning/produktion  ingen 
förändring av de globala utsläppen, då dessa bestäms centralt inom EU‐ETS1 system för handel 
med utsläppsrätter. En ökad produktion av klimatneutral el  skulle enligt detta  synsätt  inte ge 
någon minskning av de totala utsläppen av växthusgaser, dock skulle det leda till att priserna på 
utsläppsrätter  faller.  Ericsson  et  al.  (2010)  för  fram  att  detta  synsätt  förutsätter  att  de 
ekonomiska  styrmedlen  fungerar  perfekt  och  framför  vidare  att  ”Carbon  Leakage”  är  en 
begränsning  i  systemet  för  handeln  med  utsläppsrätter.  Med  Carbon  Leakage  menas  att 
producenter av exempelvis stål, som  ingår  i handeln med utsläppsrätter,  flyttar produktion  till 
länder  som  inte  ingår  i  handeln  då  priserna  på  utsläppsrätter  stiger.  Dessa  utsläpp  kan 
potentiellt bli större om produktion  flyttar  till mindre effektiva anläggningar  i  länder som  inte 
ingår  i  handeln  med  utsläppsrätter.  Även  utsläpp  från  elproduktion  kan  hamna  utanför 
handelssystemet på motsvarande sätt, där import av el från Ryssland är exempel på detta.  

Sammantaget så finns det för och nackdelar för alla synsätt och det finns inte ett synsätt som är 
tillämpbart  för  alla  fall.    I  denna  studie  anses marginal/energisystemsynsättet  som  det mest 
relevanta  då  anläggningar med  stor  elproduktion  ska  jämföras med  anläggningar med  stor 
produktion av biodrivmedel. Styrmedelsynsättet skulle därmed ge anläggningar som producerar 
biodrivmedel större klimatnytta per automatik än anläggningar som producerar el, då drivmedel 
inte  ingår  i handeln med utsläppsrätter. Detta trots att klimatneutral elproduktion har positiva 

                                                            

1 EU Emissions Trading System 

8 



effekter och bidrar till att målen inom systemet med handeln med utsläppsrätter kan uppnås på 
ett kostnadseffektivt sett. Medelsynsättet anses inte vara relevant då ingen hänsyn tas till vilken 
produktionsform som förändras. 

Dock är det  inte helt uppenbart vad  som är marginalel och än viktigare vad  som kommer att 
vara det i framtiden. Då den tilltänkta anläggningen beräknas tas i drift om cirka 10 år och vara 
verksam  i minst ytterligare 25 år bör ett  långsiktigt perspektiv användas. En kartläggning som 
Energimyndigheten  (2002)  genomförde  visade  på  att  marginalelen  på  den  nordiska 
elmarknaden producerades  i kolkondenskraftverk  i Danmark, men att den på  lång sikt troligen 
skulle  produceras  i  naturgaskondenskraftverk  i  Norge.  Detta  synsätt  påverkas  dels  av 
omfattningen  av  utbyggnaden  av  Norges  naturgaskondensanläggningar  men  även  framtida 
utbyggnader av elnät mellan den nordiska‐ och den nordeuropeiska marknaden. Om flaskhalsen 
mellan  den  nordiska‐  och  den  nordeuropeiska  elmarknaden  byggs  bort  kommer  antagligen 
kolkondenskraft utgöra marginalproduktionen  även  i  framtiden. Det  anses  i  denna  studie  att 
marginalelen på  lång sikt kommer från naturgaskondens vilket motsvarar 353 kg CO2/MWh, se 
avsnitt 6.5.  

4 Befintligt energisystem 
I detta kapitel kartläggs det befintliga energisystemet i Uppsala. Anledningen till kartläggningen 
är att de studerade alternativen skall integreras med det befintliga energisystemet. Därför är det 
av vikt att hänsyn tas till befintliga anläggningar och dess egenskaper. 

4.1 Energisystemet i Uppsala 
Nedan  i  Figur  1  illustreras  energisystemet  för  den  befintliga  anläggningen.  Detaljerad 
redogörelse av de ingående enheterna beskrivs vidare i kapitlet 4.1.2. 
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Figur 1‐Nodschema över den befintliga anläggningen 

4.1.1 Produkter 
Vattenfall  producerar  i  dagsläget  produkterna  fjärrvärme,  el,  ånga  samt  fjärrkyla  vid  sin 
anläggning  i Uppsala. För produkterna  fjärrvärme, ånga och  fjärrkyla måste Vattenfall  leverera 
den  efterfrågade  energin  till  sina  kunder  oavsett  om  produktionskostnaden  överstiger  priset 
kunden  betalar. Detta  kan  inträffa  då  kunden  har  fasta  priser  och  Vattenfall måste  använda 
reservproduktionsanläggningar med hög rörlig kostnad för att täcka behovet vid spetslast eller 
otillgänglighet i de ordinarie produktionsanläggningarna. 

4.1.2 Produktionsanläggningar 
 

Avfallsförbränning 

Avfallsförbränningen utgör basproduktionen då de rörliga produktionskostnaderna är överlägset 
lägst  i  systemet.  Avfallsförbränningen  består  av  fyra  förbränningsblock  som  genererar  ånga.  
Den  producerade  ångan  kan  användas  för  att  förse  ångkunder  med  processånga,  till 
egenförbrukning,  till  kraftvärmeproduktion  eller  värmeväxlas  direkt  till  fjärrvärmenätet. 
Överskådliga  specifikationer  för  avfallsförbränningen  redovisas  i  Tabell  2  nedan.  Energin  i  de 
rökgaser som uppstår vid  förbränningen används sedan  för att producera  fjärrvärme och/eller 
fjärrkyla. Detaljerad data samt figur över rökgasåtervinningen presenteras i Bilaga 1. 

10 



Tabell 2‐Specifikationer för avfallsförbränningen 

  Block 1  Block 3  Block 4  Block 5 
Minlast (MW Avfall in)  42  5,5  28  64 
Maxlast (MW Avfall in)  58  7,3  38  88 
Verkningsgrad Låg1 (%)  64  33  64  70 
Verkningsgrad Hög2 (%)  67  35  67  73 

1 0‐50 %  av lastintervallet, 0%=minlast 
2 50‐100 % lastintervallet, 100%=maxlast 

Kraftvärmeverk 

Det befintliga kraftvärmeverket har en produktionskapacitet på 240 MW värme och 120 MWel, 
denna  anläggning  utgör  produktionen  för  mellanlasten  av  värmeunderlaget.  Anläggningens 
drifttid  är  cirka  3000  timmar/år.    Kraftvärmeverket  försörjs med  pulveriserad  torv med  liten 
inblandning  av  biobränsle.    Då  kraftvärmeverket  ska  ersättas  kommer  det  inte  behandlas 
ytterligare i denna studie 

Hetvattenpanna  (HVC)och oljepannor 

Hetvattenpannan  används  för  att  täcka  höga  fjärrvärmelaster  samt  då  fjärrvärmebehovet 
underskrider  kraftvärmeverkets  minproduktion  utan  att  avfallsförbränningen  kan  täcka  hela 
behovet,  se  Figur  2  nedan.  I  dagsläget  används  torv  som  bränsle,  men  den  kommer  att 
konverteras  till  att  använda  träpellets  (Soisalo,  2011).  I  denna  studie  antas  därmed  att 
hetvattenpannan kommer att försörjas med träpellets. I övrigt antas att pannan kommer att ha 
samma specifikationer med avseende på kapaciteter och verkningsgrader som i dagsläget.  

Oljepannorna  används  endast  vid  extremt  höga  fjärrvärmelaster  eller  vid  otillgänglighet  på 
övriga produktionsanläggningar, se Figur 2 nedan. Totalt  finns sju oljepannor  i drift,  tre vid en 
reservanläggning  i Husbyborg och fyra vid huvudanläggningen  i Boländerna. I studien benämns 
pannorna  som  tre grupper  (Husbyborg 1‐3, Boland H3‐H4, Boland H5‐H6) där pannorna  inom 
varje grupp har  i stort sett samma egenskaper. Minproduktionen  inom varje grupp motsvarar 
minproduktionen  för  en  panna  medan  maxproduktionen  motsvarar  maxproduktionen  för 
samtliga  pannor.    Specifikationerna  som  används  i  denna  studie  för  oljepannorna  respektive 
HVC redovisas i Tabell 3 nedan.  

Tabell 3‐Specifikationer för Oljepannorna. (Larsson, 2011) 

  HVC    Husbyborg 1‐3  Boland H3‐H4  Boland H5‐H6 
Minproduktion (MW Fjärrvärme ut)  30    15  15  15 
Maxproduktion (MW Fjärrvärme ut)  100    120  120  100 
Verkningsgrad Låg (%)  89    87,6  87,6  87.5 
Verkningsgrad Hög (%)  92    91,6  91,6  91,2 

1 0‐50 %  av lastintervallet, 0%=minlast 
2 50‐100 % lastintervallet, 100%=maxlast 
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Värmepumpar(3 st) 

Värmepumparna  används  i  samma  lastområde  som  HVC.  Dessa  använder  el  för  att  utvinna 
värme från returvattnet i Uppsalas avloppssystem.  Värmepump 1 respektive 3 kan användas för 
att  producera  värme  eller  kyla medan  värmepump  2  endast  används  för  att  producera  kyla. 
Specifikationer som används i denna studie för värmepumparna redovisas i Tabell 4 nedan. 

Tabell 4‐Specifikationer för Värmepumparna. (Larsson, 2011) 

  VP1  VP2  VP3 
Minproduktion (MW Fjärrvärme ut)  8  ‐  8 
Maxproduktion (MW Fjärrvärme ut)  15  ‐  15 
COP1 värme  3,8  ‐  3,8 
Minproduktion (MW Fjärrkyla ut)  8  8  8 
Maxproduktion (MW Fjärrkyla ut)  11  11  11 
Verkningsgrad kyla (%)  58  58  58 

1 Coefficient of Performance – Genererad värmeenergi per tillförd elenergi 

4.2 Varaktighetsdiagram 
Under ett normalår2beskrivs varaktighetsdiagrammet för fjärrvärmeproduktionen i de befintliga 
anläggningarna enligt Figur 2 nedan.

 

Figur 2‐Varaktighetsdiagram för ett normalår för fjärrvärmeproduktionen i de befintliga anläggningarna. 
(Zetterberg, 2011) 

                                                            

2 Medelfördelningen av temperaturen under perioden 1980‐2010 
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5 Kombinattekniker 
I detta kapitel presenteras samtliga i studien utvärderade tekniker. Kartläggningen har fokuserat 
på att utreda teknikens lämplighet att ingå i kombinatet och analys av tekniken finns i slutet av 
varje presentation.  

5.1 Torkning och lagring av biobränsle för intern användning 
En möjlighet att använda värmeöverskottet på sommaren är att torka oförädlat biobränsle för 
intern  användning  i  ett  kombinat.  Torkning  av  biobränsle  kan  utföras  med  ett  antal  olika 
torktekniker där bäddtorkning och ångtorkning är de mest lämpade teknikerna och behandlas i 
studien.  Att  torka  biobränsle  för  att  reducera  dess  fukthalt  ingår  även  i  ett  flertal  av  de 
studerade kombinatalternativen. 

5.1.1 Process Bäddtork 
Processen  utformas  genom  att  godset  förs  genom  torken  på  transportband  där  torkmediet 
blåses  igenom under – eller ovanifrån. Processen har ett värmebehov då  torkmediet behöver 
värmas  samt  ett  elbehov  då  det  krävs  ett  fläktarbete  för  att  kunna  föra  torkmediet  genom 
torkgodset. Fläktarbetet utgör cirka 3,5 % av den totala energiåtgången i processen. (Jönsson et 
al., 2010)  

Vid  torkning  från 50 %  fukthalt  till  cirka 10 %  tenderar bäddtorkar dock att bli  volymmässigt 
stora. Hastigheten genom bädden är relativt långsam, cirka 0,5 m/s, vilket medför att det krävs 
stor tvärsnittsarea och torken blir därmed utrymmeskrävande. Storleken beror även till stor del 
på  torkmediets  temperatur. Temperaturen påverkar  starkt volymflödesbehovet av  torkmediet 
som  ökar  exponentiellt  vid  sjunkande  inkommande  temperaturer.  Bäddtorkar  kan  använda 
lågvärdig  energi  i  form  av  värme  vid  låga  temperaturer  och  kallas  därför  också 
lågtemperaturtork. (Berntsson et al., 2010) 

5.1.2 Process Ångtork 
Vid  en  ångtork  används  högvärdig  värme  i  form  av  ånga.  Processen  sker  snabbt  vid  höga 
temperaturer vid inert atmosfär. Vid Skellefteåkrafts anläggning, som tillverkar pellets, använder 
ångtorken ånga på 25 bar som avtappas från kraftvärmeverkets turbin. Torktiden där är så kort 
som 20 sekunder. (Karlsson, 2011) 

Processen  för  en  ångtork  beskrivs  schematiskt  i  Figur  3  nedan. Avtappad  ånga  från  turbinen 
värmeväxlas med materialet  som  ska  torkas  och  kondenserar  för  att  sedan  ledas  tillbaks  till 
pannan. Fukten  i materialet förångas vid värmeväxlingen och det torra materialet avskiljs. Den 
förångade  fukten  från materialet är  smutsig och kan  inte användas  i en  turbin, men den kan 
värmeväxlas  med  rent  kondensat  som  förångas  och  bildar  lågtrycksånga  som  sedan  kan 
användas i en turbin.  (GEA Barr‐Rosin, 2011) 
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Figur 3‐Processbeskrivning för ångtork 

5.1.3 Teknisk mognad 
Tekniken för bäddtorkning och ångtorkning är mogen. Ångtorkstekniken används vid ett flertal 
anläggningar exempelvis tidigare nämnda Skellefteåkraft. Tekniken för bäddtork är  i sig mogen 
och användbar, dock förekommer problem vid torkning av vissa råvaror samt då låga fukthalter 
skall  uppnås.  Torkningen  underlättas  om  godset  är  jämnt  storleksfördelat.  Krossat  grot  är 
exempelvis mindre uniformt än  flisade produkter. ENA energi har  stött på problem med den 
krossade  groten  de  använder  som  redan  vi  inmatningen  till  torken  medfört  oönskade 
fördelningar  av materialet  (Jönsson  et  al.,  2010).  Ett  annat  problem  som  kan  uppstå  då  flis 
torkas med bäddtork är finfraktion som uppkommer  i  luften runt bädden  (Holmèn, 2011). Det 
finns även positiva erfarenheter av bäddtokar för torkning till  låg fukthalt. Exempelvis används 
en bäddtork  för  torkning  av  sågspån  för pelletering  vid Norrsundets pappersbruk utan  större 
problem (Jönsson et al., 2010). 

Huruvida bäddtorken kan användas effektivt för att torka gods från en fukthalt på 50 till 10‐15 % 
anses som oklart men bedöms som en möjlighet i denna studie. 

5.1.4 Miljömässiga aspekter 
Torkning  av  biobränsle  för  intern  användning  har  ingen  direkt  negativ  påverkan  på miljön. 
Däremot kan närmiljön runt en bäddtork påverkas negativt på grund av finfraktionen som kan 
uppkomma i luften. En bäddtork bör därmed förläggas utanför tätbebyggt område. 

5.1.5 Ekonomiska aspekter 
Bäddtorken kan medföra att kraftvärmeverkets driftsäsong förlängs vilket kan medföra positiva 
ekonomiska effekter i form av högre elförsäljningsintäkter. Tidigare studier har visat att torkning 
av biobränsle för internt bruk har medfört ett marginellt positivt ekonomisk resultat. (Berntsson 
et al., 2010) 
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5.1.6 Samverkan med kraftvärme  
Till  bäddtorken  kan  fjärrvärme  eller  spillvärme  användas  som  värmekälla  och  kan  därmed 
medföra  fördelar  för  ett  energikombinat bestående  av  ett  kraftvärmeverk  integrerat med  en 
bäddtork. Möjligheter som uppstår är att värmen kan nyttjas längre tid under året och därmed 
utökas driftsäsongen.  Exempelvis under  sommarsäsongen  kan  värmen,  som  annars  inte  finns 
underlag  för,  användas  till  att  torka  biobränsle  som  sedan  kan  lagras  och  sedan  användas  i 
kraftvärmeverket. 

En nackdel med att använda lågvärdig värme är att verkningsgraden blir sämre då det krävs mer 
energi för att driva ut fukten. Denna värme är svår att återvinna då torkningsluftens temperatur 
är  lägre  än  fjärrvärmens  framledningstemperatur.  En  del  skulle  kunna  återföras  till 
returledningen men detta skulle höja returtemperaturen vilket inte är önskvärt vid elproduktion. 

Nackdelen  med  att  använda  ånga  är  utebliven  elproduktion,  ty  ångan  som  används  till 
ångtorken avtappas från turbinen. Värt att notera i sammanhanget är att cirka 80 % av energin i 
den avtappade ångan kan återvinnas i form av lågtrycksånga som kan användas i en turbin. (GEA 
Barr‐Rosin, 2011) 

Om bränsle  torkas  för  eget bruk  i  ett  kraftvärmeverk utan  rökgaskondensering  så  sker  ingen 
större  energiförlust  då  energin  som  används  till  att  torka  bränslet  kompenseras  av  att 
värmevärdet höjs i bränslet. Används rökgaskondensering i kraftvärmeverket används energi för 
torkningen som höjer värmevärdet i bränslet och mer energi frigörs vid förbränningen i pannan. 
Dock  så  minskar  effekten  i  rökgaskondenseringen  i  samma  storleksordning  då  mindre  fukt 
förångas i förbränningen.   

Att  torka  bränslet  till  pannan  kan  även  ge  en  panna  bättre  egenskaper  såsom  högre 
elverkningsgrad men denna effekt är marginell då bränslet inte torkas till mycket låga fukthalter. 
De  faktorer  som  är  mest  bidragande  till  möjligheten  att  öka  elproduktionen  är  det  ökade 
värmeunderlaget samt den förlängda drifttiden. (Berntsson et al., 2010) 

5.1.7  Lagring av torkat oförädlat biobränsle 
Lagring av torkat oförädlat biobränsle kan vara ett fördelaktigt alternativ vid ett energikombinat. 
Med  oförädlat  biobränsle  menas  i  denna  studie  biobränsle  som  ej  pelleterats.  Då 
fjärrvärmeunderlaget  är  lägre  under  sommarhalvåret  kan  värmen  utnyttjas  till  att  torka 
biobränslet  för  att  lagras  och  senare  förbrännas  under  vinterhalvåret.  Detta  kan  förlänga 
kraftvärmeverkets driftsäsong ytterligare. 

En del  frågeställningar ska dock beaktas vid  lagring. Brandrisk  i  lagret är en problematik att ta 
ställning  till. Vid  lagring  av material  ner  till  30 %  fukthalt  torde  det  vara möjligt  att  lagra  ur 
brandskyddssynpunkt enligt Ifwer (2011). Enligt Karlsson (2011) kan fukthalten ha den motsatta 
effekten.  Vid  högre  fukthalter  ökar  brandrisken  då  det  är  större  risk  för  begynnande  av 
biologiska  processer  som  kan medföra  brandfara.  Klart  är  att  brandrisken  bör  beaktas  och 
utredas vid lagring av stora volymer biobränsle. 
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Dessutom sker materialförluster  i  form av biologisk nedbrytning. Enligt en studie av Vattenfall 
vid kraftvärmeverket  i  Idbäcken var materialförlusterna 0,8‐0,9 %  för en veckas  lagring  för ett 
lager på cirka 500‐600 m3 (Khodayari, 2011). För andra fall vid större volymer uppåt 5500 m3 var 
förlusten uppåt 2‐4 % per månad. Enligt Khodayari  (2011)    sker den  största materialförlusten 
första veckan. Därför bör LIFO3 principen användas vid lagret.  

5.1.8 Analys av tekniken 
Möjligheten  att  torka  det  egna  bränslet  för  att  på  så  sätt  öka  elproduktionen  för  samma 
värmeunderlag har  lyfts  fram  i  flera  studier på  senare  tid exempelvis Berntssons et al.  (2010) 
rapport. Vid  höga  elpriser  visar  dessa  studier  på  att  torkning  av  eget  bränsle  kan  ge  en  viss 
lönsamhetsbättring.  Om  koldioxidneutral  elproduktion  ökar  så  minskas  även  de  globala 
utsläppen  av  koldioxid. Då  ingen  rökgaskondensering  kommer  att  användas  initialt  i  det  nya 
kraftvärmeverket  så  blir  energiförlusterna  mindre  då  torkning  används  se  resonemang  i 
avsnitt 5.1.6. Då detta alternativ kan ge både ekonomiska och miljömässiga  fördelar  samt att 
tekniken är i huvudsak mogen så bedöms det som intressant för vidare analys i denna studie. 

5.2 Förgasning av biomassa 
Förgasning av kol för att producera drivmedel har funnits länge och bedrivs idag kommersiellt i 
Sydafrika.  Även  produktion  av  FT 4 ‐drivmedel  från  naturgas  finns  sedan  en  tid  tillbaks 
kommersiellt  i Qatar. Förgasning av kol förekommer också  i syftet att höja elverkningsgraden  i 
kolkraftverk  vilket  i  dagsläget  förekommer  i  Vattenfalls  dotterbolag  Nuons  anläggning  i 
Eemshaven, Nederländerna. (Nuon, 2011; Gode et al., 2008) 

I  denna  studie  beaktas  i  fortsättningen  endast  förgasning  av  biobränsle  då  det  eventuella 
framtida energikombinatet ska försörjas med biobränsle. Tekniken för förgasning av biomassa är 
dock  inte kommersiellt tillgänglig  i dagsläget men mycket forskning bedrivs på området såsom 
studier av Tijmensen et al. (2002) och van Vliet et al. (2009) samt ett antal pilotanläggningar är i 
drift bland annat i Värnamo (Växsjö Värnamo gasification centre, 2011). 

5.2.1 Råvara 
De flesta typer av biomassa kan användas som råvara såsom skogsflis, grot, torv etc. Enligt Gode 
et al. (2008) måste en anläggning vara storskalig för att uppnå lönsamhet vilket innebär att det 
är viktigt att säkerställa tillgången av råvara samt att den kan köpas  in och  levereras till rimlig 
kostnad.  

Ett exempel som belyser råvarufrågan vid en storskalig anläggning är den av Ekbom et al. (2009) 
föreslagna anläggningen  i  Igelsta. Där skulle det behövas cirka 1,8 miljoner  ton grot/år  för att 
försörja en anläggning på 611 MW biobränsleanvändning med en drifttid på 8000  timmar/år. 

                                                            

3 Last In First Out 

4 Fischer‐Tropsch processen 
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Detta skulle motsvara 125 lastbilar per dag, 365 dagar om året med 40 ton grot per lastbil, vilket 
skulle medföra stora logistiska utmaningar.  

5.2.2 Process 
Processen består  av  ett  antal delsteg  som dessutom  varierar beroende på  vilken  slutprodukt 
som ska framställas. En schematisk illustration av förgasningsprocessen visas i Figur 4 nedan.   

 

Figur 4‐Blockschema över förgasningsprocessen. 

Torkning 

Råvaran måste först torkas till rätt fukthalt cirka 10‐ 15 % innan förgasning. (Ekbom et al., 2009;  
Gode et al., 2008) Olika möjligheter för torkning beskrivs i kapitlet 5.1. 

Förgasning  

Förgasningen  sker genom att bränslet  förbränns utan  tillräcklig  tillgång på  syre. Förgasningen 
kan ske  i en  trycksatt miljö eller vid atmosfärstryck och  luft eller  rent syre kan användas  som 
oxidationsmedium. Gasen  som bildas  är en blandning  av  koloxid och  vätgas,  som hädanefter 
benämns  som  syngas.  Syngasens  egenskaper bestäms beroende på hur  förgasningsprocessen 
utformas och vilka produkter som ska framställas.  (Tijmensen et al., 2002) 

Rening och uppgradering 

Dessa steg kan ske i olika ordning beroende på vilken produkt som skall framställas. Gasen renas 
från partiklar i ett filter. Gasen innehåller även metan och tjära som omvandlas till syntetgas i en 
reformer.  Gasen  kyls  därefter  från  cirka  900°C  till  cirka  350°C,  temperaturerna  varierar 
beroende på vilken process som avses. Detta möjliggör produktion av högtrycksånga som kan 
användas för elproduktion. (Gode et al., 2008) 
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Skiftreaktion 

I  detta  steg  ökas  kvoten  mellan  vätgas  och  koloxid  beroende  på  vilken  slutprodukt  som 
eftersträvas, exempelvis för FT‐diesel ändras kvoten från lite mindre än 1 till cirka 2 (Gode et al., 
2008). Denna reaktion är exoterm5 och gasens temperatur ökar i olika omfattning beroende på 
vilken produkt som eftersträvas då olika mängd gas går genom  reaktorn. Efter detta steg kyls 
gasen i olika omfattning beroende på vilken produkt som eftersträvas (Ingman et al., 2006). 

Syntesreaktion 

I  syntesreaktionen omvandlas  syngasen  som består av vätgas och kolmonoxid  till de kolväten 
som  respektive  slutprodukt  består  av.  Processen  genererar  ett  överskott  av  värme  som  kan 
användas för att generera ånga. (Gode et al., 2008) 

Då längre kolvätekedjor ska byggas som vid produktion av FT‐diesel uppstår biprodukter såsom 
nafta  och  fotogen  (flygbränsle)  då  kolvätekedjor  av  varierande  längd  bildas.  Dessa  skiljs  åt 
genom destillering som vid ett konventionellt raffinaderi. Ekbom et al.  (2009) visar att det vid 
produktion  av  FT  drivmedel  kan  vara  lönsammare  att  producera  en  blandning  av  dessa 
kolvätekedjor som sedan skickas till ett konventionellt raffinaderi.  

Utbyten och verkningsgrader 

De potentiella utbytena och totalverkningsgraderna är generellt sett höga. Ingman et al. (2006) 
beräknade att utbytet för DME6 från grot och flis blir cirka 65 % och den totala verkningsgraden 
cirka 80 % då fjärrvärme och SNG7 produceras. För produktion av FT‐drivmedel anger Ekbom et 
al.  (2009)  drivmedelsutbytet  till  cirka  45  %  och  totalverkningsgraden  till  cirka  70  %.  Även 
Axelssons et al.  (2009) beräkningar  för FT‐ dieselproduktion visar på ett drivmedelsutbyte om 
cirka 45 % och en totalverkningsgrad på cirka 70 %. 

5.2.3 Produktegenskaper och marknadspotential 
 
Flygbränsle 

Efterfrågan  på  flygbränsle  som  producerats  av  biobränsle  finns  så  länge  priset  är  i  nivå med 
konventionellt flygbränsle. Flygbranschen kommer från och med 2012 att omfattas av handeln 
med utsläppsrätter (Svensk energi, 2011). Detta medför att flygbolagen sannolikt är beredda att 
betala mer för biobaserat flygbränsle än för konventionellt.  

                                                            

5 I en exoterm reaktion frigörs värme till omgivningen 

6 DiMetylEter 

7 Syntetisk NaturGas 
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Bränslet måste dock först godkännas för användning som flygbränsle. Idag är biobränslebaserat 
flygbränsle  godkänt  för  en  inblandning  på  upp  till  50  %  och  i  Ekboms  et  al.  (2009)  studie 
angående produktion av biobaserat flygbränsle anser författarna att det bör vara möjligt att få 
bränslet certifierat. Dock tror Hermann (2011), en av rapportens författare, att det kan uppstå 
vissa problem med certifieringen om raffinering sker tillsammans med andra flöden vid ett stort 
raffinaderi. Detta skulle undvikas om anläggningen producerar flygbränslet på plats men studien 
visar att en sådan anläggning ger en betydligt högre produktionskostnad för flygbränslet än vid 
raffinering externt.  

FT diesel 

FT‐diesel har de goda egenskaperna att det är fritt från svavel och aromater samt att de besitter 
samma bränsleegenskaper  som  konventionell diesel. Därmed  kan  FT‐diesel användas  som ett 
direkt substitut till konventionell diesel och därmed anses avsättningsmöjligheterna som mycket 
goda. 

DME 

DME kan ersätta diesel dock krävs vissa modifieringar av en dieselmotor för att använda DME 
som bränsle (Volvogroup, 2011). DME är gasformigt vid atmosfärstryck och rumstemperatur, vid 
5  bars  tryck  övergår  den  i  flytande  form.  Volvo  lastvagnar  utvecklar  och  testar  i  dagsläget 
lastbilar som drivs med DME och  i samband med Preem utvecklar man ett distributionsnät för 
DME. Marknaden för DME i stor skala anses än så länge som begränsad. 

Metanol  

Värmlandsmetanol  har  testat  inblandning  av  metanol  upp  till  35  %  i  en  bil  med 
insprutningsmotor utan problem (VärmlandsMetanol, 2011). Om denna inblandning godkändes 
skulle avsättningsmöjligheterna för inhemskt producerad metanol vara goda. 

Metanol kan  i dagsläget blandas  in  i vanlig bensin  till max 3 %  (de Serves et al., 2007). Dock 
verkar utvecklingen gå mot ökad etanolinblandning och nyligen höjdes inblandningen av etanol 
till 10 % (BilSweden, 2011). 

Nafta 

Nafta,  även benämnt  råbensin, bildas  som  en biprodukt  vid produktion  av  FT diesel och  kan 
reformeras  till  konventionell  bensin  (Axelsson  et  al.,  2009).  Därmed  anses 
avsättningsmöjligheterna för denna biprodukt som mycket goda. 

Syntetisk naturgas(SNG) 

SNG kan användas i ett naturgaseldat kraftverk, levereras till ett naturgasnät eller användas som 
drivmedel  i  gasdrivna  fordon  (Gode  et  al.,  2008).  I  detta  fall  kan  användning  i  ett 
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gaskombikraftvärmeverk samt försäljning som fordonsgas bli aktuellt då Uppsala ej är anslutet 
till naturgasnätet.  

5.2.4 Teknisk mognad 
För  kol  är  förgasningstekniken  idag  kommersiellt  tillgänglig.  Tekniken  har  länge  används  i 
Sydafrika.  Från början  användes den  för  att  trygga  försörjningen då  ett oljeembargo  riktades 
mot Sydafrika, men på  senare år har det höga oljepriset gjort  tekniken  kommersiellt  lönsam. 
Även  i Qatar används tekniken  för produktion av FT‐drivmedel  i stor skala, där utgör naturgas 
råvaran. (Gode et al., 2008) 

Förgasning  av  biomassa  är  fortfarande  på  utvecklingsstadiet.  Problemet  med  förgasning  av 
biomassa är att materialet är heterogent och innehåller föroreningar vilket medför att syngasen 
inte blir tillräckligt ren för produktion av biodrivmedel. (Hermann, 2011) 

I  Lahti  i  Finland  finns  en  förgasningsanläggning  på  40‐70 MWt
8  som  förgasar  biomassa  samt 

diverse avfallsbränslen.  I denna anläggning används  inte gasen till produktion av biodrivmedel 
utan  förbränns  för  att producera  kraftvärme  (Power  technology,  2011). Därmed undviks den 
problematiska reningen av syngasen.  

Det bedrivs en hel del forskning på olika håll med förgasning av biomassa. I Göteborg pågår ett 
projekt kallat GoBiGas som är ett samarbete mellan Göteborg energi och E.O.N.   Man planerar 
där att förgasa biomassan dels för att producera bränsle till Ryaverkets gaskombianläggning och 
dels  för  att uppgradera  syngasen  till  fordonsgas. Den  första produktionsanläggningen  ska  stå 
klar 2012 med en kapacitet på 20 MW gas, om försöket faller väl ut planerar Göteborg Energi att 
bygga ytterligare en anläggning med kapaciteten 80 MW gas. (Göteborg energi, 2010) 

5.2.5 Miljömässiga aspekter 
De producerade drivmedlen kan ersätta fossila drivmedel som diesel, flygbränsle och naturgas. 
Då  dessa  drivmedel  produceras  av  skogsprodukter  genererar  de  dessutom  lägre 
koldioxidutsläpp än befintliga biobaserade alternativ som etanol och biodiesel som är baserade 
på jordbruksprodukter, se resonemang i avsnitt 5.5.5. 

5.2.6 Ekonomiska aspekter 
Producerade  drivmedel  kommer  att  kunna  generera  höga  försäljningsintäkter  då  de 
konventionella fossila bränslena är beskattade med koldioxid‐ och energiskatt. Då producerade 
biodrivmedel antas bli befriade från dessa skatter kan dessa drivmedel säljas till kund för samma 
pris som de fossila alternativen, men generera en betydligt högre försäljningsintäkt.  Baserat på 
2010  års  dieselpriser  och  skatter  skulle  försäljning  av  biobränslebaserad  diesel  generera  en 
intäkt på 9,3 SEK per  liter vilket motsvarar 930 SEK/MWh  (Svenska petroliuminstitutet, 2011). 
Under samma period låg priserna på möjliga råvaror som grot och skogsflis på runt eller mindre 
än 200 SEK/MWh (Energimyndigheten , 2010a). 
                                                            

8 Termisk bränsleeffekt 
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Grundinvesteringen  för  en  förgasningsanläggning  är betydligt  större  än  för  ett  konventionellt 
kraftvärmeverk.  Exempelvis  beräknade  Axelsson  et  al.  (2009)  investeringsbehovet  för  en  FT 
anläggning  i  Jönköping  till  2500  MSEK  medan  ett  nytt  kraftvärmeverk  med  samma 
fjärrvärmekapacitet  hade  kostat  1400  MSEK.  Tijmensen  et  al.  (2002)  beräknar 
investeringsbehovet för byggandet av en anläggning för produktion av FT‐diesel till 280‐ 450 M 
US$, motsvarande  cirka  1800‐2900 MSEK,  för  en  anläggning med  kapaciteten  367 MWt.  Ett 
annat exempel på stora grundinvesteringar är Ekboms et al.  (2009) studie som behandlade en 
FT‐  anläggning  som  producerar  syntetisk  råolja  för  vidareförädling  till  flygbränsle.  Den 
anläggningen beräknades kosta 7500 MSEK och kunna  leverera 180 MW fjärrvärme samt cirka 
280 MW bränslen. Klart  är  att det  kommer  att  krävas en betydligt  större  investering  jämfört 
med att bygga ett konventionellt kraftvärmeverk 

5.2.7 Samverkan med kraftvärme 
Samtliga  förgasningsprocesser  genererar  värme  och  bidrar  därmed  inte  till  att  öka  ett 
kraftvärmeverks värmeunderlag. Enligt Gode et al. (2008) samt Ekbom et al. (2009) krävs stora 
anläggningar  för  att  uppnå  lönsamhet,  större  än  200  MW  bränsle  är  vedertaget,  och 
förgasningsanläggningen  kan  således  dimensioneras  för  att  ersätta  ett  kraftvärmeverks 
fjärrvärmeproduktion. 

5.2.8 Analys av tekniken 
Förgasning  av  biobränsle  är  intressant  ur  både  ekonomisk  och  miljömässig  synvinkel.  Ur 
ekonomisk  synvinkel  är  det  intressant  då  de  producerade  drivmedlen  kan  inbringa  höga 
försäljningsintäkter  och  råvarorna  införskaffas  till  förhållandevis  låga  priser.  De  potentiella 
miljömässiga fördelarna är också stora då drivmedel kan produceras från skogsavfall och ersätta 
fossila drivmedel utan att ge upphov till höga egna utsläpp av koldioxid.  Tekniken är dock långt 
från att vara kommersiellt tillgänglig men forskning bedrivs på många håll och ett genombrott är 
inte helt orimligt och det anses därför intressant att analysera detta alternativ vidare.  

Det finns dock en mängd olika drivmedel som kan framställas vid förgasning av biobränsle och 
det  finns  inte utrymme  inom ramen  för denna studie att undersöka alla alternativ  i detalj. De 
som  bedöms  som  mest  intressanta  att  analysera  vidare  i  denna  studie  är  förgasning  för 
produktion av FT drivmedel såsom FT‐diesel och flygbränsle, då dessa kan ersätta konventionella 
bränslen  och/eller  inblandas  i  konventionella  bränslen  utan  någon  ny  infrastruktur  för 
distribution.  Dessutom  har  processen  ett  hög  värmeutbyte  som  kan  tas  tillvara  i 
fjärrvärmenätet. Det andra alternativet som bedöms som  intressant att studera vidare  i detta 
fall är produktion av SNG  som dels kan användas  för att  försörja ett gaskombikraftvärmeverk 
och dels  för att sälja som  fordonsgas. Processen  för att  framställa SNG har ett högt utbyte av 
SNG  samt  en mycket  hög  totalverkningsgrad,  vidare  har  ett  gaskombikraftvärmeverk  en  hög 
elverkningsgrad. Detta sammantaget gör att produktion av SNG är ett  intressant alternativ att 
studera vidare. 
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5.3 Pelletstillverkning 
Tillverkning  av  pellets  från  biomassa  är  en  väl  beprövad metod  för  att  förädla  råvaror  som 
sågspån  till ett bränsle  som är  lätt att  lagra,  transportera  samt besitter högt värmevärde. Då 
produktion av pellets har ett stort värmebehov  finns goda möjligheter  till samverkan med ett 
kraftvärmeverk och därmed förlänga dess årliga drifttid. 

5.3.1 Råvara 

De  vanligaste  råvarorna  för  pelletstillverkning  är  idag  sågspån,  kutter  och  bark.  Potentiella 
bränslen  är  grot,  skogsflis  och  klenstammar.  Dessa  råvaror  behöver  dock malas  till mindre 
fraktioner vilket är energikrävande varför exempelvis sågspån är att föredra. Grot är den råvaran 
som har högst potentiell tillgång (Jönsson et al., 2010) 

5.3.2 Process 
Ingående  råvara  torkas  till  en  fukthalt  på  10‐  15 %, möjliga  torkningsprocesser  beskrivs mer 
ingående  i kapitel 5.1. Efter torkningen mals råvaran till mindre fraktioner om cirka 3 mm. För 
att  få  bättre  hållfasthet  i  pelletsen mjukgörs  råvaran med  ånga  eller  så  tillsätts  bindemedel, 
exempelvis lignin. Därefter pressas råvaran genom avsmalnande kanaler, det ökade trycket och 
temperaturen som uppnås förändrar materialets sammansättning, och pellets bildas. Pelletsen 
kyls sedan och småfraktioner siktas bort och återförs till produktionen. I Figur 5 nedan visas en 
schematisk illustration av processen. (Gode et al., 2008) 

 

Figur 5‐Blockschema över pelletstillverkning. 

5.3.3 Produkt och marknadspotential 
Efterfrågan på både svenskproducerad och importerad pellets har ökat stadigt de senaste åren. 
Sammantaget  var  den  totala  användningen  av  pellets  i  Sverige  år  2010  cirka  3 miljoner  ton 
(Pelletsindustrins  riksförbund,  2011).  Pellets  har  ett  relativt  högt  värmevärde  på  knappt  5 
kWh/kg  vilket möjliggör  distribution  utanför  närområdet  (Steiner,  2010). Detta  sammantaget 
medför att det inte borde vara något problem att finna avsättning för producerad pellets. Pellets 
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kan även användas  för eldning  i egna anläggningar, detta  gör exempelvis  Skellefteåkraft  som 
använder en tredjedel av sin producerade pellets till sina mindre fjärrvärmenät. 

5.3.4 Teknisk mognad 
Tekniken  för  tillverkning  av  pellets  har  hög  mognadsgrad.  Bioenergikombinat  med 
pelletstillverkning  förekommer  på  flera  håll  i  landet  bland  annat  i  Skellefteå,  Storuman  och 
Vansbro. Tekniken för torkningsprocessen är dock osäker när det gäller lågtemperaturtorkar se 
resonemang i avsnitt 5.1.3. 

5.3.5 Miljömässiga aspekter 
Produktionen i sig ger normalt ingen negativ miljöpåverkan. Användningen av pellets som källa 
för  värmeproduktion,  då  den  ersätter  fossila  bränslen,  leder  till  mindre  klimatpåverkan. 
Torkningen av råvaran kan leda till finfraktioner i luften i närmiljön, se avsnitt 5.1.4.  

5.3.6 Ekonomiska aspekter 
I Jönssons et al. (2010) studie jämfördes produktionskostnaden för el, där pellets och fjärrvärme 
ansågs  som  biprodukter, mellan  ett  konventionellt  kraftvärmeverk med  ett  som  producerar 
pellets samt torkar bränsle för eget bruk. Slutsatsen var att kombinatalternativet var marginellt 
lönsammare men att det inte gick att säga med säkerhet då uppskattningen av investeringen för 
torkningsanläggningen  är  osäker.  Vidare  visade  studien  att  det  antagna  försäljningspriset  på 
pellets kraftigt påverkade lönsamheten. 

Vad  gäller  lönsamheten  i  befintliga  pelletskombinatanläggningar  är  det  svårt  att  bedöma 
lönsamheten  i de enskilda anläggningarna då dessa  inte är offentliga  siffror.   För att göra en 
överskådlig bedömning av  lönsamheten kan Skellefteå Krafts affärsområde värme studeras där 
pelletsproduktion i energikombinat står för en stor del av omsättningen. Affärsområdet har visat 
på låg rörelsemarginal de senaste åren och 2010 var rörelsemarginalen negativ delvis på grund 
av höga råvarupriser och låga pelletspriser. (Skellefteå Kraft, 2011) 

5.3.7 Samverkan med kraftvärme 
Vid  pelletstillverkning  finns mycket  goda möjligheter  till  samverkan med  ett  kraftvärmeverk. 
Torkningen av biobränslet utgör en värmelast och kan därmed medföra en förlängd driftsäsong 
för  ett  kraftvärmeverk.  Det  kan  dock  bli  olönsamt  att  driva  torkningsanläggningen  med 
fjärrvärme  under  den  kallare  delen  av  året  då  kraftvärmeverket  använder  dyra 
reservanläggningar  för  att  täcka  fjärrvärmebehovet.  Det  kan  vara  fördelaktigt  att  erbjuda 
lagringsmöjligheter  för  det  torkade  biobränslet,  då mer  råvara  kan  torkas  under  perioder  då 
detta är fördelaktigt för att sedan användas i perioder då torkning är mindre fördelaktigt. 

Befintliga kombinat med pelletsproduktion och kraftvärme visar på höga totalverkningsgrader. 
Exempelvis har energikombinatet  i Storuman en verkningsgrad på hela 98 %  (Karlsson, 2011). 
Dessa anläggningar använder dock högtrycksånga som torkmedium. Men även om ånga tappas 
av från turbinen visar Atterhems ( 2001) studie att elproduktionen ökar från 134 till 175 GWh/år 
jämfört med samma kraftvärmeverk utan pelletsproduktion. 
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5.3.8 Analys av tekniken 
Pelletsproduktion  i  kombination  med  kraftvärme  ger  även  det  en  möjlighet  till  ökad 
elproduktion på befintligt värmeunderlag då råvaran till pelleteringen behöver torkas. Förutom 
de  möjliga  ekonomiska  och  miljömässiga  fördelarna  kan  extra  intäkter  genereras  genom 
försäljning av pellets samt att det egna behovet av pellets  i egna anläggningar kan tillgodoses. 
Fördelarna jämfört med separat pelletsproduktion blir stora då värmebehovet tillgodoses på ett 
kostnadseffektivt sätt från ett kraftvärmeverk, där elproduktionen ökar som en följ av det ökade 
värmeunderlaget. Detta alternativ bedöms  som ett  intressant alternativ att analysera vidare  i 
denna studie. 

5.4 Black pelletstillverkning  
Black  pellets  är  ett  samlingsnamn  för  värmebehandlad  eller  värme‐  och  tryckbehandlad 
biomassa  (Nordic View, 2010). Den behandlade biomassan  får en  struktur  som  liknar  kol och 
som  sedan  pelleterats  för  att  kunna  användas  som  energibränsle  i  befintliga  kol‐  eller 
pelletspannor. Men även andra beteckningar förkommer såsom TOP‐pellets (Bergman , 2005). 

5.4.1 Råvara 
Enligt Bergman (2005) kan de flesta typer av trädbränslen användas i torrefieringsanläggningar, 
även om de delvis  innehåller avfall såsom plaster etc. eller  returträ som  innehåller  färgrester. 
Dock  skulle  dessa  förorenade  bränslen  kräva mer  komplex  gasrening  enligt  Bergman  (2005), 
vilket  skulle  leda  till  ökade  kostnader.  Tillgången  på  trädbränslen  kan  anses  som  god  då 
anläggningen kan designas för en viss flexibilitet för olika trädbränslen. 

5.4.2 Process 
Black  pellets  kan  produceras  med  hjälp  av  två  olika  typer  av  processer  genom  antingen 
torrefiering eller ”steam explosion”. Steam explosion innebär att biomassa utsätts för ånga med 
högt  tryck  under  en  tid  och  att  trycket  sedan  snabbt minskar  och  råvaran  delas  upp  i  dess 
beståndsdelar  och  flyktiga  delar  kan  avdrivas.    Torrefiering  är  en  process  där  biomassan 
värmebehandlas och flyktiga komponenter drivs bort, torrefiering kan jämföras med rostning.  

I  denna  studie  behandlas  fortsättningsvis  endast  torrefieringstekniken  då  steam  explosion 
tekniken  visar  på  lägre  energiutbyten  än  torrefiering.  Energiutbytet  för  steam  explosion 
tekniken anges av Biswas et al. (2011) till cirka 80 % exklusive ångförbrukningen medan utbytet 
för torrefiering anges av Bergman et al. (2005) samt Uslu (2005) till över 90 %  inklusive extern 
energiinsats.  

I Figur 6 visas en allmän torrefiering‐ och pelleteringsprocess. Det inkommande bränslet torkas 
först till cirka 10 % fukthalt för att sedan  ledas till torrefieringsreaktorn där råvaran torrefieras 
(rostas)  vid  en  temperatur  på  250  –  300  °C.  Efter  torrefieringssteget  återstår  cirka  90 %  av 
energin och 70 % av massan från den inkommande torkade biomassan.  Resterande energi och 
massa  finns  i de  gaser  som uppstår  vid  torrefieringen. Dessa  gaser  kan  förbrännas  för  att  ta 
tillvara  på  dess  energiinnehåll  till  värmeproduktion  eller  föra  att  driva  torkningsprocessen. 
(Bergman, 2005) 
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Pelleteringsprocessen  är  ungefär  densamma  som  för  konventionell  pellets.  Exempelvis 
pelleterar Bioendev sitt  torrefierade material  i en konventionell pelleteringsanläggning avsedd 
för träpellets. (Olofsson, 2011) 

 

Figur 6‐ Blockschema för torrefiering och pelletering 

Torrefiering‐ och torkningsprocessen kan utformas på olika sätt. För att ge ett exempel om hur 
en  torrefieringsprocess  kan  utformas  så  illustreras  i  Figur  7  den  process  som  det  holländska 
förtaget ECN använder sig av. I denna process förbränns den största delen av torrefieringsgasen 
tillsammans  med  ett  annat  bränsle  exempelvis  naturgas  för  att  täcka  värmebehovet  i 
torkningsprocessen  med  de  rökgaser  som  uppstår  vid  förbränningen.  En  mindre  del  av 
torrefieringsgasen värmeväxlas med rökgasen och återcirkuleras till torrefieringsreaktorn för att 
tillföra den energi som behövs för att hålla torrefieringsprocessen igång. 

 

Figur 7‐ Exempel på torrefieringsprocess. (Bergman, 2005) 

5.4.3 Produktegenskaper och marknadspotential 
Den kanske största fördelen med black pellets är att det kan ersätta kol i många applikationer då 
det  är  lätt  att  mala  i  befintliga  kolkvarnar  och  förbränningsegenskaperna  liknar  kolets. 
Exempelvis testades black pellets  i det befintliga kraftvärmeverket  i Uppsala med mycket goda 
förbränningsresultat, dock uppstod problem med dålig lukt i närmiljön (Sjöstedt, 2011). 
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Black  pellets  har  en  högre  energidensitet9  än  traditionell  pellets  vilket  gör  den  lättare  att 
hantera  och  transportera,  dessutom  uppstår  ingen  biologisk  nedbrytning  av  materialet. 
(Bergman, 2005) 

5.4.4 Teknisk mognad 
I  dagsläget  finns  ingen  storskalig  anläggning  för  torrefiering  av  biobränsle  dock  finns  en  del 
forskningsanläggningar.  I  Sverige  bedrivs  forsknings  och  utvecklingsarbete  av 
utvecklingsföretaget Bioendev och  i Nederländerna utvecklar  företaget ECN  i  samarbete med 
Vattenfall en teknik för torrefiering av biomassa (BioEndev, 2011; Kiel, 2011). Bioendev planerar 
tillsammans med Övik  energi  en  anläggning med  produktionskapaciteten  20 MW,  där  bland 
annat energimyndigheten bidrar med finansiering (Länstyrelsen Västerbotten, 2010). Byggstart 
för denna anläggning planeras till sommaren 2011 (Nordwaeger, 2011). 

5.4.5 Miljömässiga aspekter 
Då black pellets ersätter  kol  så minskar utsläppen av växthusgaser kraftigt då kol har en hög 
emissionsfaktor. Då black pellets har en högre energidensitet än konventionell pellets bidrar det 
också till lägre utsläpp på grund av transporter jämfört med transport av konventionell pellets. 

5.4.6 Ekonomiska aspekter 
Då  black  pellets  inte  finns  på  marknaden  i  dagsläget  så  är  det  svårt  att  bedöma  vilket 
försäljningspris som kan förväntas. Men då bränslets egenskaper med avseende på malbarhet, 
energidensitet  och  förbränningsegenskaper  överträffar  konventionella  förädlade  biobränslen 
borde priset åtminstone hamna i nivå med dessa. I de applikationer där black pellets ersätter kol 
kan  black  pellets  prissättas  som  kol  plus  energi‐  och  koldioxidskatt  som  tillkommer  för 
kolanvändning. 

Med  tanke  på  den  höga  energidensiteten  borde  även  transport,  distribution  och 
lagringskostnader vara lägre än för konventionella förädlade trädbränslen. 

5.4.7 Samverkan med kraftvärme 
Då torkningen av biobränslet har ett värmebehov så kan fördelar uppnås genom att samordna 
produktionen  med  kraftvärmeproduktion  för  att  på  så  sätt  utöka  värmeunderlaget  för  ett 
kraftvärmeverk.  

5.4.8 Analys av tekniken 
Detta  alternativ  har  de  fördelar  som  konventionell  pelletsproduktion  har,  dessutom  har  det 
producerade bränslet mycket bra egenskaper till exempel att det kan ersätta fossilt kol och är 
dessutom  lättare att hantera och distribuera än konventionell pellets. Tekniken för torrefiering 
är dock  fortfarande under utveckling och  inga  storskaliga  anläggningar existerar. Det  är dock 
rimligt att tekniken  inom en  inte alltför avlägsen framtid når kommersiell status då det bedrivs 

                                                            

9 Bergman et al. (2005) anger energidensiteten till cirka 2,5 MWh/m3 för konventionell pellets och cirka 
4,5 MWh/m3 för black pellets. 
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en hel  del  forskning på området  samt  att processen  är  förhållandevis  enkel. Detta  alternativ 
bedöms därmed som ett intressant alternativ att studera vidare. 

5.5 Jäsning till etanol 
Etanol kan produceras från jordbruksprodukter vilket sker i stor omfattning i Brasilien och USA i 
dagsläget. Etanolproduktion från skogsråvara är också möjligt men tekniken är inte kommersiellt 
tillgänglig i dagsläget. Emellertid pågår stora satsningar på utvecklingen av tekniken för att 
producera etanol från skogsråvaror i världen samt en del mindre försök i Sverige bland annat i 
Örnsköldsvik (SEKAB, 2011). 

5.5.1 Råvara 
Etanol  kan  produceras  av  allt  biologiskt material  som  är  uppbyggt  av  socker,  stärkelse  eller 
cellulosa. Nedan beskrivs de olika råvarorna mer ingående. 

För  att en  sockerråvara  ska  vara  aktuell och  lönsam  att  använda  för etanolproduktion måste 
dess  sockerinnehåll  vara  minst  17‐18  %.  Detta  medför  att  sockerrör  och  sockerbetor  kan 
användas  och  för  Sveriges  fall  är  sockerbetor  en möjlig  råvara.  Sockerbetsodlingen  i  Sverige 
begränsas  av  naturliga  skäl  till  de  allra  sydligaste  delarna  av  landet,  vilket medför  logistiska 
problem. Ytterligare nackdelar är att betorna inte är lagringsbara vilket begränsar tillgången året 
runt samt det  låga utbytet, det går åt 10 kg betor  för  framställning av 1  liter etanol.  (Nilsson, 
2006)  

Stärkelseråvaror är exempelvis spannmål, majs, vete och potatis. Tillgången på stärkelseråvara 
anses som god och är mer en prisfråga.   Priset på spannmål har ökat på sistone och spås öka 
ytterligare  under  de  kommande  10  åren  (Jordbruksverket,  2010).  Detta  kan  leda  till  att 
etanolproduktion  från  spannmål  blir  olönsam  på  grund  av  de  ökade  priserna.  Dessutom 
inkräktar användningen av stärkelseråvaror för etanolproduktion på livsmedelstillgången. 

Cellulosa  finns  i  träprodukter  som exempelvis  skogsflis, energiskog, grot etc. Dessa produkter 
innehåller både lignin och cellulosa där endast cellulosan kan omvandlas till etanol. Dock måste 
cellulosan  först  brytas  ned  med  hjälp  av  enzymer  eller  hydrolys  för  att  frigöra  dess 
sockerinnehåll.  För  barrved  är  det  teoretiska  etanolutbytet  omkring  510  liter  etanol/ton. 
Ligninet  som  inte  kan  användas  till  etanolproduktion  kan  förbrännas  då  det  har  ett  högt 
energiinnehåll. (Gode et al., 2008) 

Sulfitlut kan även användas som råvara för etanolproduktion. Detta kräver dock tillgång till sulfit 
från någon närliggande sulfitfabrik vilket begränsar lokaliseringsmöjligheterna betydligt.  Sekab i 
Örnsköldsvik  använder  rester  från  den  närliggande  sulfitfabrikens  massatillverkning  och 
producerar årligen 10 000 ton etanol. (Bioenergiportalen, 2010)  

5.5.2 Process 
Principen är att bryta ner biomassa till fria sockermolekyler som sedan jäses av mikroorganismer 
till etanol. Etanolen avskiljs och koncentreras sedan genom destillering. Processen varierar  lite 
beroende  på  vilken  råvara  som  används med  utgår  i  stort  sätt  från  samma  princip.  Första 
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processteget  är  råvaruberedning  följt  av  förvätskning  och  försockring  med  råvaror  från 
spannmål  respektive  förbehandling/hydrolys med  råvaror  från  lignocellulosa. Nästkommande 
processteg  är  fermentering  och  destillering  följt  av  hantering  av  restprodukter.  (Gode  et  al., 
2008) 

5.5.3 Produktegenskaper och marknadspotential 
Etanol  kan  används  som  fordonsbränsle  i  konventionella  förbränningsmotorer.  De  flesta 
moderna  bilar  kan  hantera  0‐10  %  etanolinblandning.  Sedan  2006  sker  låginblandning10  av 
etanol  i 95‐oktanig bensin  i Sverige, samt att  från och med 1:a maj 2011 kommer  inblandning 
upp till 10 % etanol att tillåtas (BilSweden, 2011). Den svenska etanolproduktionen är i dagsläget 
73 miljoner liter/år medan etanolanvändningen är drygt 300 miljoner liter/år, merparten av det 
importerade etanolen kommer från Brasilien (Hagberg, 2008). 

Avsättningsmöjligheterna anses därför mycket goda för etanol då efterfrågan för etanol kommer 
att öka på grund av ökad  inblandning och den  inhemska produktionen  inte täcker efterfrågan  i 
dagsläget.  

Vid etanolproduktion uppstår ett antal användbara biprodukter. Då spannmål och lignocellulosa 
används som råvara bildas koldioxid och en proteinrik drank. Koldioxiden kan renas och säljas. 
Dranken kan användas  till djurfoder,  rötas  till biogas eller  förbrännas  i ett kraftvärmeverk. Då 
stärkelse  används  bildas  även  andra  alkoholer  som  kan  avskiljas  och  säljas. Då  lignocellulosa 
används  bildas  en  ligninrest  som motsvarar  40 %  av  den  totala  trädråvarans  energiinnehåll. 
Ligninresten kan användas till pelletstillverkning eller förbrännas för värme‐ eller elproduktion. 
(Gode et al., 2008) 

5.5.4 Teknisk mognad 
Tekniken  för  etanolproduktion  från  sockerråvaror  och  stärkelse  är  välbeprövad  och 
kommersiellt  tillgänglig.  Storskalig  produktion  från  sockerrör  finns  i  Brasilien  och  i  USA 
produceras etanol i stor skala från majs (stärkelse), tillsammans svarar dessa länder för 70 % av 
världens  etanolproduktion.  I  Agroetanols  anläggning  i  Norrköping  produceras  55  000  m3 
etanol/år, dessutom sker en utbyggnad av produktionen som ska kunna producera ytterligare 
150 000 m3 etanol/år då den är i full drift (Bioenergiportalen, 2010). Det finns planer på ett antal 
spannmålsbaserade  etanolanläggningar  i  Sverige  däribland  Sala,  Karlshamn,  Härnösand  och 
Karlskoga (Gode et al., 2008).  

I  dagsläget  finns  ingen  storskalig  produktion  av  etanol  från  cellulosa,  dock  bedrivs  en  del 
utvecklingsprojekt exempelvis pilotanläggningen i Örnsköldsvik (SEKAB, 2011). Enligt Fritz (2011) 
är  Kina  det  land  som  kommit  längst  i  utveckling  av  tekniken.  Fritz  hävdar  att  i  Kina  kan 
storskaliga anläggningar vara  färdigställda redan 2014, men poängterar att Sveriges utveckling 
ligger flertalet år efter. Även i USA sker stor satsning på etanolproduktion från cellulosa. Under 
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åren 2007 till 2010 satsade USA 385 M$ i ett program kallat ”Twenty in Ten Initiative”, vars mål 
var att främja etanoltillverkning från cellulosa (Ahlvik et al., 2011). När tekniken för produktion 
av etanol från cellulosa kommer att vara kommersiellt tillgänglig och aktuell  i Sverige är oklart, 
men bedöms vara ett antal år bort.    

5.5.5 Miljömässiga aspekter 
Etanoltillverkning från cellulosa genererar mycket små fossila utsläpp av växthusgaser då det är 
mestadels skogsavfall som används. Etanolen ersätter sedan fossila drivmedel såsom bensin och 
bidrar därmed till att de fossila utsläppen minskar totalt sett.  

Då  de  miljömässiga  effekterna  från  etanolproduktion  från  stärkelsebaserade  råvaror  ska 
värderas  så  blir miljönyttan  inte  lika  uppenbar.  På  uppdrag  av  regeringens  expertgrupp  för 
miljöstudier  utförde Wibe  (2010)  en  studie  för  att  klarlägga  utsläppen  av  växthusgaser  från 
etanolproduktion. GREET11‐modellen, den mest använda modellen  för att beräkna utsläpp av 
växthusgaser  från  produktion  av  råvaror,  användes  i  studien.    De  viktigaste  resultaten  från 
studien,  som  redovisas  i  Tabell  5  nedan,  visar  att  den  totala  klimatpåverkan  från 
etanolanvändning från majs är något mindre än för fossil bensin, då hänsyn ej tas till brytande 
av  ny mark.  Tas  hänsyn  till  att  ny  mark måste  brytas  någon  annanstans  i  världen,  för  att 
kompensera  för  produktionsbortfallet,  så  uppstår  ett  stort  engångsutsläpp  som  för 
stärkelsebaserade  råvaror  tar 163 år att  tjäna  in. Det vill säga att  först efter 163 år så har en 
övergång  till  stärkelsebaserad  etanol  genererat mindre  utsläpp  än  om  fossil bensin  skulle  ha 
använts.  Dessa siffror är dock baserade på produktion av etanol från majs i USA, som ofta sker i 
ineffektiva äldre anläggningar, och siffrorna skulle troligen se bättre ut för etanolproduktion i ett 
energikombinat  som det  i Norrköping. Dock  kvarstår  effekterna  från odling  av  spannmål och 
effekten av markanvändningen även för en anläggning med effektiv produktion. 

Tabell 5‐ Utsläpp g CO2 per km utfört transportarbete samt återbetalningstid (år) för markbrytning. (Wibe, 2010) 

Råvara+transport+produktion  Förbränning  Upptag  Summa  "Återbetalningstid" 

Bensin  58  220  0  278 

Etanol stärkelse  193  215  ‐188  220  163 

Etanol sockerrör  60  215  ‐215  60  23 

Etanol energigrödor  54  215  ‐188  81  52 

 
Vidare konstaterar Wibe (2010) att mycket tyder på att då grödor används till etanolproduktion 
så  driver  detta  på  prisutvecklingen  på  livsmedel  vilket  försämrar  levnadsförhållandena  i  den 
fattiga delen av världen.  

Wibes  (2010)  slutsatser  är  dock  omstridda men  även  Silveira  (2011),  som  i  sin  studie  starkt 
propagerar  för  etanolens  fördelar,  anger  att  utsläppen  av  växthusgaser  vid  etanolproduktion 

                                                            

11 Greenhouse Gases, Regulated Emissions and Energy Use in Transportation(computer model) 
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från  vete  i  bästa  fall minskar med  47 %  jämfört med  fossila  drivmedel. Dessutom  tas  ingen 
hänsyn till effekten av brytning av ny jordbruksmark i Silveiras studie.  

5.5.6 Ekonomiska aspekter 
Produktionskostnaderna  för  svensk  etanol  är  cirka  4,50  ‐  5,50  SEK/liter.  Kostnaden  för  att 
importera etanol  till EU  från Brasilien  inklusive  fraktkostnader är  cirka 3 SEK/liter.  I dagsläget 
finns en tull för import till EU på cirka 1,80 SEK/liter som utjämnar prisskillnaden mellan import 
och  inhemsk  produktion.  Dock  tyder  en  del  på  att  denna  tull  kan  komma  att  avskaffas  de 
närmaste åren vilket  skulle medföra att det blir  svårare  för europeiska etanolproducenter att 
konkurrera med den brasilianska etanolen. Bränsleetanolen är i Sverige befriad från energiskatt 
och  koldioxidskatt.  Detta  ger  sammantaget  en  skattelättnad  motsvarande  6,24  SEK/liter. 
(Hagberg, 2008) 

5.5.7 Samverkan med kraftvärmeverk 
Etanolproduktion  kan  på  ett  fördelaktigt  sett  samverka  med  ett  kraftvärmeverk  i  ett 
energikombinat.  Etanolproduktionen  kräver  förutom  råvaran  tillförd  ånga.  Vid  Agroetanols 
anläggning i Norrköping, som använder vete som råvara, krävs cirka 3,1 MWh ånga, 0,42 MWh 
el samt 13,7 MWh vete per  ton producerad etanol.  I Agroetanols anläggning  levererar E.ON:s 
närliggande  kraftvärmeverk  ångan  och  Agroetanol  levererar  kondensatet  tillbaks  till 
kraftvärmeverket där det används som fjärrvärme. (Hagberg, 2008) 

För både stärkelsebaserad och cellulosabaserad etanolproduktion  finns stora  fördelar med ett 
energikombinat då ångbehovet kan tillgodoses av ett kraftvärmeverk och restprodukterna som 
genereras  kan  förbrännas,  pelleteras  eller  rötas  till  biogas.  Enligt  Gode  et  al.  (2008)  är 
integrationen  i  ett  kombinat  närmast  en  förutsättning  för  att  uppnå  lönsamhet  i 
etanolproduktion under svenska förhållanden.  

5.5.8 Analys av tekniken 
Etanolproduktion  från sockerråvaror bedöms  inte utgöra en  fördelaktig  teknik  för kombinatet, 
då tillgången anses för knapp och utbytet för  lågt från betor. Därför kommer tekniken  inte att 
studeras vidare. 

Etanolproduktion  från  stärkelse  är  en  teknisk  och  ekonomiskt  rimlig  lösning  då  tekniken  är 
kommersiellt  tillgänglig  samt  att  det  troligen  finns  tillräcklig  tillgång  av  råvaran.  Dock  har 
miljövinsterna från produktion av etanol av jordbruksprodukter på senare år kraftigt ifrågasatts 
och  studier  visar  på  att  det  till  och med  kan  leda  till  större  fossila  utsläpp  av  växthusgaser 
jämfört  med  fossila  drivmedel.  En  annan  negativ  aspekt  med  etanolproduktion  från 
jordbruksprodukter är att användningen driver upp  livsmedelspriset och inkräktar på tillgången 
av  livsmedel. Dessutom  bedöms  det,  om  tullen  för  import  till  EU  upphör  att  gälla,  svårt  att 
priskonkurrera med den brasilianska etanolen.   På grund av ovan nämnda aspekter analyseras 
inte etanolproduktion från stärkelseråvaror vidare i studien.  
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Tekniken för att producera etanol från cellulosa är i dagsläget inte kommersiellt tillgänglig samt 
att det anses vara ett flertal år innan tekniken blir det. Därför anses inte etanolproduktion från 
cellulosa utgöra ett tänkbart alternativ till kombinatet och kommer inte att studeras vidare. 

5.6 Framställning av biodiesel 
Framställning av biodiesel från vegetabiliska oljeprodukter är en kommersiellt tillgänglig teknik. 
Det framställda drivmedlet kan blandas in i konventionell diesel vilket utförs i stor skala i 
Tyskland (Strindberg, 2011). 

5.6.1 Råvara 
För  att  framställa  biodieselbränslet  som  generellt  benämns  FAME12  kan  råvaror  som  soja‐, 
solros‐,  raps‐, och palmolja  samt animaliska  fetter användas. Då  rapsolja används  som  råvara 
benämns  produkten  RME13.    För  svensk  biodieselproduktion  är  raps  den  enda  råvara  där 
tillgången kan vara  tillräckligt  stor. Därför utreds  framöver endast RME‐produktion. En hektar 
jordbruksmark ger  cirka 3,2  ton  rapsfrö  som pressas och extraheras  till drygt 1,3  ton  rapsolja 
som processas till cirka 1,5 m3 RME. Idag odlas cirka 90 000 ha raps och 200 000 ha anses vara 
den maximala möjliga yta  i Sverige  som kan användas  för  rapsodling. Det med hänsyn  till att 
raps endast kan odlas var 4‐7 år. Det finns i dagsläget två storskaliga anläggningar i Sverige med 
produktionskapaciteter på 130 000 respektive 170 000 m3/år. Dessutom planeras ytterligare en 
storskalig  RME‐producerande  anläggning med  kapaciteten  330 000 m3/år.  Enligt  Gode  et  al. 
(2008) kommer dessa tre anläggningar tillsammans då att kräva en areal av 420 000 ha, vilket är 
mer än dubbelt så stor areal än vad som finns tillgängligt för rapsodling i Sverige. 

I dagsläget importeras stora delar av den svenska efterfrågan på raps från Danmark. Dessutom 
konkurrerar  RME  producenter  och  livsmedelsproducenter  om  tillgången  på  raps.  I  dagsläget 
används 90 % av den svenska rapsen till livsmedelsproduktion. I Tyskland finns även en mycket 
stor RME produktion som använder en stor del av Europas rapstillgång. Därför  finns det stora 
svårigheter  att  till  ett  rimligt  pris  erhålla  den  önskade mängden  rapsråvara  som  en  nybyggd 
storskalig RME‐produktionsanläggning skulle kräva. (Strindberg, 2011) 

5.6.2 Process 
Framställningsprocessen  har  ett  ångbehov  motsvarande  cirka  0,26  MWh/ton  rapsfrö.  Först 
måste  rapsfröna bearbetas  genom  rensning,  konditionering och  valsning.  Efter det upphettas 
massan i pannor till cirka 85 °C innan de pressas. Pressningen ger cirka två tredjedelar av fröets 
olja  och  denna  olja  används  för  livsmedelsindustrin.  För  utvinning  av  resterande  olja  skickas 
pressresten till extraktionsenheten och med hjälp av lösningsmedlet hexan utvinns i stort sett all 
resterande olja. (Gode et al., 2008) 

                                                            

12 Fettsyrametylester 

13 Rapsmetylester 
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5.6.3 Produkt och marknadspotential 
RME kan användas med viss inblandning i vanliga dieselmotorer. B2014 kan generellt användas i 
vanliga dieselmotorer. Dock  krävs  speciella dieselmotorer  för  att  använda B10015.  I Tyskland, 
som  är  Europas  överlägset  största  biodieselanvändare,  blandas  10  %  biodiesel  in  i  den 
konventionella dieseln (Strindberg, 2011). I Sverige är sedan 2006 inblandning med upp till 5 % 
tillåten och på EU‐nivå diskuteras att tillåta 10 % i standarden för konventionell diesel (Carlgren, 
2008). Därmed kan avsättningsmöjligheterna anses som mycket goda då dieselanvändningen är 
stor och ökande då fler väljer dieseldrivna fordon. 

5.6.4 Teknisk mognad 
Biodieselproduktion är en välanvänd och mogen process som används världen över (Gode et al., 
2008). Då tekniken är väl beprövad skulle troligtvis inga tekniska hinder föreligga. 

5.6.5 Miljömässiga aspekter 
Då produktionen baserar sig på  jordbruksgrödor vilket kan medföra betydande fossila utsläpp, 
se  avsnitt  5.5.5,  bör  dessa  utvärderas  vidare  för  att  beräkna  koldioxidpåverkan  av  RME 
produktion.  

5.6.6 Ekonomiska aspekter 
Då det redan finns kommersiellt tillgängliga anläggningar för RME produktion så tyder det på att 
det  är  möjligt  att  nå  lönsamhet  i  verksamheten.  Då  RME  är  skattebefriat  kommer  det  att 
möjliggöra hög  försäljningsintäkt  för  sålda produkter då det ersätter  fossil diesel  som är hårt 
beskattat.  

5.6.7 Samverkan med kraftvärme 
Då tillverkningsprocessen har behov av både ånga och värme så finns det fördelar i form av ökat 
värmeunderlag  för  ett  kraftvärmeverk  om  RME‐produktion  samordnas  med 
kraftvärmeproduktion i ett energikombinat. (Gode et al., 2008) 

5.6.8 Analys av tekniken 
Som tidigare nämnt är råvarutillgången ytterst begränsad för ytterligare en storskalig anläggning 
för produktion av biodiesel och den  inhemska råvarutillgången räcker  inte ens till de befintliga 
anläggningarna  då  större  delen  av  råvaran  används  till  livsmedelsproduktion.    Även 
möjligheterna för storskalig import av raps är begränsade då RME producenter i Tyskland köper 
upp stora delar av hela den Europeiska tillgången av raps. Det anses därför inte rimligt med en 
ytterligare en svensk storskalig anläggning för produktion av RME och detta alternativ behandlas 
därför  inte vidare  i denna  studie.   Dessutom är de miljömässiga  fördelarna vid produktion av 
drivmedel baserade på jordbruksråvara omstridda se avsnitt 5.5.5. 

                                                            

14 20 % biodiesel, 80 % konventionell diesel 
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5.7 Rötning till Biogas 
Biogas kan produceras från ett flertal olika råvaror och storskalig produktion bedrivs redan i ett 
flertal orter i Sverige, exempelvis i Linköping, Norrköping och Örebro (Swedish Biogas, 2011). 

5.7.1 Råvara 
Råvaran  som  genomgår  en  biologisk  behandling  och  omvandlas  till  biogas  kallas  substrat. 
Rötning  till biogas är en mycket  flexibel process med avseende på användbara  substrat, dock 
måste  anläggningen  från början designas  för  att hantera en  viss  sammansättning  av  substrat 
(Fridfjell,  2011).  De  flesta  typer  organiskt  material  kan  rötas.    Den  vanligt  förekommande 
råvaran är slam  från avloppsreningsverk men även gödsel, slakteriavfall, kasserade  rester  från 
livsmedelsindustrin och källsorterat hushållsavfall används i samrötningsanläggningar. Dessutom 
kan processpill och restprodukten drank från etanolframställning rötas till biogas. 

Substrat är en tämligen begränsad råvara då substratet måste hämtas lokalt då energidensiteten 
är  låg  (Gode  et  al.,  2008).  Biogasframställning  från  slam  från  reningsverk  nyttjas  i  dagsläget 
redan  i de  flesta  fallen. Övriga  restprodukter  som kan användas  som  substrat är oftast  redan 
avsätta  i  någon  form. Används  jordbruksprodukter  leder  det  till  konkurrens  om  produkterna 
med  livsmedelsindustrin,  dessutom  uppstår  även  utsläpp  från  odlingen  och  de miljömässiga 
fördelarna blir mindre om jordbruksprodukter används. 

5.7.2 Process 
Biogasframställning  delas  översiktligt  in  i  förbehandling,  rötning,  biogasförädling  och 
rötresthantering.  De  olika  stegen  varierar  beroende  på  egenskaper  hos  substratet,  vald 
rötningsprocess  och  val  av  användning  av  rötresten.  I  Figur  8  nedan  visas  en  översiktlig 
illustration av biogasframställningen. 

 

Figur 8‐ Blockschema för biogasproduktion 
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Nedan presenteras de olika stegen i biogasframställningen mer ingående 

Förbehandling 

Syftet  med  förbehandlingen  är  att  höja  gasutbytet  och  nedbrytningshastigheten  samt  att 
hygienisera 16 .  Förbehandlingen  utgörs  av  sönderdelning,  siktning,  konditionering  och 
hygienisering. Konditioneringen används för att uppnå rätt ts17‐halt genom att substratet spädes 
med vatten. Hygieniseringen  innebär att substratet upphettas  till cirka 70  °C  i cirka en  timme 
och krävs vid rötning av substrat där smittorisk finns, exempelvis då gödsel används.  (Gode et 
al., 2008) 

Rötning 

Vid  rötning bryter bakterier ned organiskt material  i en anaerob18 process  som bygger på de 
nedbrytande bakteriernas aktivitet. Rätt sorts önskade bakterier kan  leva och föröka sig under 
rätt förhållanden gällande temperatur, partikelstorleken på det organiska materialet, pH‐värdet 
samt  tillgång  till  vatten  och  näringsämnen.  Rötning  sker  antingen  under  enkla  förhållanden 
genom uppläggning i bioceller och energilimpor eller under mer kontrollerade förhållanden i ett 
slutet system s.k. reaktorrötning. Vid storskalig rötning är reaktorrötning att föredra. (Nordberg, 
2006) 

Rötningen  sker  huvudsakligen  vid  två  olika  temperaturnivåer  dessa  benämns  som  mesofil 
respektive termofil rötning. Vid mesofil rötning håller substratet en temperatur på 35‐40 °C och 
vid  termofil  rötning  är  temperaturen  55‐60  °C.  En  mesofil  process  är  mindre  känslig  för 
temperaturvariationer  och  föroreningar  i  substratet  dessutom  är  den  energisnålare.  Total 
omsättningstid  för mesofil rötning är 10‐30 dygn och den  termofila rötningen  tar ungefär den 
halva tiden. (Gode et al., 2008) 

Biogasförädling 

Efter  rötningen måste  biogasen  förädlas  för  att  den  skall  kunna  säljas  som  fordonsbränsle. 
Korrosiva  ämnen  måste  avskiljas  samt  att  metanhalten  måste  höjas  genom  avskiljning  av 
koldioxid. Till sist måste gasen komprimeras för transport till kund. (Gode et al., 2008) 

Rötresthantering 

Rötresten  är  utspädd  och  måste  koncentreras  innan  användning.  Det  kan  utföras  med 
centrifugering, filtrering eller membranteknik för att separera den fasta och flytande fraktionen. 
(Gode et al., 2008) 

                                                            

16 Processen används för att minska smittorisken 

17 Torrsubstans 

18 Processen sker under syrefria förhållanden 
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5.7.3 Produkter och marknadspotential 
Biogas kommer att vara en attraktiv produkt  i framtiden på grund av stigande priser på fossila 
drivmedel samt en ökad miljömedvetenhet. I Sverige producerades 2009 knappt 1,4 TWh biogas 
i 230  rötningsanläggningar  (Biogasportalen, 2011). Användningsområdet  för den producerade 
biogasen är  främst värme och uppgradering  till  fordonsgas men även  till viss elproduktion.    I 
detta fall är det främst avsättning till försäljning av fordonsgas som kan bli aktuellt. 

Avsättningsmöjligheterna för biogas som drivmedel begränsas till lokal användning på grund av 
höga transportkostnader men med kryotekniken, som är under utveckling, kan flytande gas fås 
vid  uppgraderingen  vilket  skulle minska  transportkostnaderna  betydligt  (Gode  et  al.,  2008).  
Även antalet  fordon som kan använda biogasen är begränsat då anpassade motorer krävs. Ett 
vanligt användningsområde för biogas är lokal och regionalbussar, exempelvis drivs lokaltrafiken 
i Linköping med biogas samt att UL  i Uppsala planerar att driva 80 % av sin regionaltrafik med 
biogas år 2014 (Lundbäck, 2011). Biogas kan även användas  i ett naturgasnät, dock är Uppsala 
inte  anslutet  till  naturgasnätet.  Däremot  skulle  det  eventuellt  vara möjligt  att  sälja  en  viss 
mängd gas till Stockholms stadsnät (Skyl, 2011). 

Återstoden efter rötningen bildar en energi och näringsrik rötrest med ett effektivt värmevärde 
upp  till  5  kWh/kg  ts.  Rötresten  kan  säljas  som  gödsel  eller  biomull  efter  avvattning  och 
kvalitetskontroll.  Svensk  Biogas  i  Linköping  och  Norrköping  säljer  rötresten  som  gödsel. 
Rötresten kan även användas som ingrediens i jordtillverkning. Vissa anläggningar avskiljer lösta 
näringsämnen såsom ammoniak från rejektvattnet som kan säljas som växtnäring. Då biogasen 
renas till fordonsgas eller till naturgaskvalitet erhålls en stor mängd ren koldioxid som möjligen 
kan utnyttjas kommersiellt. (Gode et al., 2008) 

5.7.4 Teknisk mognad 
Tekniken för rötning till biogas är kommersiellt tillgänglig och väl beprövad. I Sverige har biogas 
producerats  sedan  1960‐talet  på  avloppsreningsverk  med  det  primära  syftet  att  reducera 
slamvolymerna. På 1970‐talet under de två oljekriserna ändrades inriktningen och forskning och 
utvecklingsprojekt  stimulerades.  I  dagsläget  finns  det  230  stycken  biogasproducerande 
rötningsanläggningar  i  Sverige.  Dominerande  produktionsformer  är  avloppsreningsverk  och 
vanligaste  i  övrigt  är  deponier,  samrötningsanläggningar,  gårdsanläggningar  och 
industrianläggningar i nämnd ordning. (Biogasportalen, 2011)  

5.7.5 Miljömässiga aspekter 
Biogas anses som en förnybar energikälla. Dessutom har biogasen andra miljömässiga fördelar 
såsom minskade kväveoxid‐, kolväte‐ och partikelutsläpp jämfört med bensin (Tekniska verken, 
2011). En annan positiv miljöaspekt är att metanutsläppen minskar då metanet samlas upp och 
förbränns istället för att släppas ut från gödselstackar, avloppsreningsverk och deponier.  Metan 
är en stark växthusgas som leder till större klimatpåverkan per utsläppt ton än koldioxid. 

5.7.6 Ekonomiska aspekter 
Råvarukostnaden  i  biogasproduktion  är  sannolikt  låg  då mestadels  avfall  och  restprodukter 
används som substrat och dessa borde gå att  införskaffa  till en  låg kostnad.   En annan positiv 
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aspekt  är  att  grundinvesteringen  i  en  anläggning  är  relativt  liten, exempelvis uppger  Swedish 
Biogas (2011) att grundinvesteringen för en anläggning med en kapacitet på 6 miljoner Nm3/år 
(58  GWh)  till  80  MSEK.    Såld  biogas,  som  är  skattebefriat,  har  goda  möjligheter  till  höga 
försäljningsintäkter  då  försäljningspriset  påverkas  av  priset  på  fossila  drivmedel  som  är 
beskattade med  energi och  koldioxidskatt. Kostnader  för  försäljning och distribution  kommer 
antagligen att vara höga då gasen i detta fall inte kan levereras via ett befintligt gasnät. Ett nät 
med  tankningsstationer  behöver  också  antagligen  byggas  upp  för  att möjliggöra  försäljning  i 
större volymer. 

5.7.7 Samverkan med kraftvärmeverk 
Rötningsprocessen  och  hygieniseringsprocessen  har  ett  behov  av  värme  som  skulle  kunna 
uppfyllas  med  hjälp  av  fjärrvärme  och  därmed  medverka  till  att  ett  kraftvärmeverks 
värmeunderlag  ökar.  Enligt Gode  et  al.  (2008)  är  värmebehovet  cirka  10 %  av  energin  i  den 
producerade  biogasen,  dock  menar  storskaliga  biogasproducenter  att  värmebehovet  är 
betydligt  lägre  i  stora  anläggningar.  (Enoksson  2011;  Sjöholm  2011)  I  Svensk  Biogas 
produktionsanläggning  i  Linköping  används  endast  värme  för  att  hygienisera  substratet  och 
därefter behövs ej ytterligare värme för processen (Enoksson, 2011).  En biogasanläggning anses 
därför inte på ett påtagligt sätt bidra till att öka värmeunderlaget för ett kraftvärmeverk. 

Dock kan synergieffekter uppnås i ett kombinat med etanolproduktion där biprodukten (drank) 
från  etanolproduktion  används  som  substrat  i  biogasproduktionen.    Detta  sker  redan  i 
kommersiell skala i Norrköping där E.ON Värme Sverige levererar ånga från sitt kraftvärmeverk 
till Agroetanols etanolfabrik  som  i  sin  tur  levererar drank  till en biogasanläggning  som ägs av 
Svensk Biogas. 

5.7.8 Analys av tekniken 
Då värmebehovet i en modern storskalig rötningsanläggning är relativt lågt så bedöms teknikens 
integreringsfördelar med enbart ett kraftvärmeverk som marginella.   Den stora potentialen för 
en biogasanläggning  i ett energikombinat är om dranken  från etanolproduktion kan användas 
som substrat. Då etanolproduktion troligtvis inte blir aktuell i detta fall finns det ingen anledning 
att studera möjligheten för biogasproduktion i ett energikombinat i detta fall.  

5.8 Förvätskning  
Förvätskning  utgör  ett  alternativ  till  förgasning  av  biomassa  för  att  producera  biodrivmedel. 
Produkten som erhålls är brännoljeliknande eller dieselliknande produkt. 

5.8.1 Råvara 
Enligt tillverkaren Alphakat (2011) kan i stort sett allt avfall med organiskt material användas till 
processen  exempelvis  plaster,  spilloljor,  hushållsavfall  eller  skogsavfall.  Oljebaserade  råvaror 
som plaster och spilloljor är mer fördelaktiga jämfört med biomassa då processen för biomassa 
endast  är  testad  i  laboratoriemiljö  (Gode  et  al.,  2008). Dessutom behövs  en  katalysator  som 
mestadels består av natrium‐aluminium‐ silikat (Zeolit) med vissa tillsatser som är hemliga. Det 
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ingår i Alphakats affärsmodell att sälja denna katalysator och priset för denna är okänt (Östman, 
2007).  

5.8.2 ProcessKDV 
Processen ska efterlikna den naturliga processen som bildar korta kolväten av  långa organiska 
molekylkedjor.  I  naturen  tar  detta miljontals  år  under  högt  tryck.  Enligt  Gode  et  al.  (2008) 
hävdar  företaget  Alphakat  att  deras  teknik  KDV 19   kan  användas  för  att  producera 
dieselprodukter från restoljor och andra råvaror. Denna teknik bedöms vara den mest aktuella 
förvätskningstekniken och därmed  läggs  fokus på denna  i studien. Första steget är att råvaran 
mals  och  rensas  från  oorganiskt  material  och  katalysatorn  tillsätts.  Blandningen  upphettas 
därefter till cirka 290 °C innan den leds till en reaktor. I reaktorn bryts de långa kolvätekedjorna 
ner till kortare under  inverkan av värme och katalysatorn. Under denna reaktion frigörs värme 
och  temperaturen  stiger  till  cirka 350  °C. De kortare kolvätekedjorna bildar en  slags olja  som 
avskiljs  kontinuerligt. Resterande material,  som  inte bildar olja, bildar en  kolmassa  som  även 
den avleds kontinuerligt från reaktorn. Den producerade oljan destilleras därefter för att avskilja 
vatten och  gasformiga  kolväten, destilleringsprocessen  kräver en  temperatur på  cirka 350  °C. 
(Östman, 2007) 

5.8.3 Produktegenskaper och marknadspotential 
Slutprodukten  blir  antingen  en  dieselliknande  eller  en  brännoljeliknande  produkt. 
Dieselprodukten har  liknande egenskaper  som konventionell diesel och besitter därmed goda 
avkastningsmöjligheter. Enligt Östman (2007) är dieselprodukten något dyrare att framställa.  

Ur  reaktorn  fås  en  biprodukt  i  form  av  kolmassa  som  kan  förbrännas  i  kraftvärmeverk  eller 
pelleteras.  Vid  destilleringen  uppstår  lätta  kolväten  såsom  propan  som  kan  förbrännas  i  en 
gasturbin eller för att täcka interna värmebehov. 

5.8.4 Teknisk mognad 
De anläggningar som finns  i drift  i dagsläget använder plaster och spilloljor som råvara och det 
finns inga anläggningar där biomassa utgör det huvudsakliga bränslet (Östman, 2007). Samt att i 
dagsläget är Alphakat den enda aktören  inom området, dessutom har  inga oberoende studier 
som bekräftar teknikens funktionalitet funnits. Därmed kan den tekniska mognaden anses låg. 

5.8.5 Miljömässiga aspekter 
Enligt  Alphakat  (2011)  genererar  processen  lägre  koldioxidutsläpp  än  en  förgasningsprocess 
samt att den  inte ger upphov till några utsläpp av dioxiner.  I övrigt kan denna teknik anses ha 
samma positiva miljöegenskaper som drivmedel från förgasning, se avsnitt 5.2.3. 

5.8.6 Ekonomiska aspekter 
Östman (2007) beräknade produktionskostnaden för diesel med KDV processen till 4,4 SEK/liter 
vilket är ungefär hälften av den uppskattade kostnaden för framställning av FT‐ diesel. Östmans 
                                                            

19 Katalytisk icke trycksatt förvätskning 
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studie  grundar  sig  dock  enbart  på  data  från  leverantören  i  kombination  med  grova 
uppskattningar. 

5.8.7 Samverkan med kraftvärme 
Processen  har  ett  externt  värmebehov  av  ånga  som  skulle  kunna  levereras  från  ett 
kraftvärmeverk och processen  kan därmed utgöra  värmeunderlag  för  kraftvärmeverket. Dock 
krävs temperaturer på upp till 350 °C vilket skulle inkräkta på elutbytet.  

5.8.8 Analys av tekniken 
Denna teknik påstås fungera väl för i stort sett alla typer av råmaterial dock bedrivs all forskning 
och utveckling på området av ett och  samma  företag  som också marknadsför processen. Det 
verkar  inte finnas några oberoende studier gjorda på hur tekniken fungerar  i större skala med 
biobränsle  som  råmaterial.   Denna  teknik bedöms därmed  som  för osäker och obekräftad av 
oberoende källor  för att utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ och kommer därmed  inte att 
studeras vidare i denna studie. 

5.9 Sammanställning av kombinattekniker 
De studerade kombinattekniker som anses intressanta att utreda vidare i studien är;  

• Torkning och lagring för eget bruk 

• Förgasning av biobränsle 

• Pelletstillverkning 

• Black pelletstillverkning 

De tekniker som ej bedöms relevanta för vidare studie är; 

• Etanolproduktion‐Ifrågasatt miljönytta (spannmål), ej kommersiell teknik (cellulosa) 

• Rötning till biogas‐Små integrationsfördelar i energikombinat utan etanolproduktion 

• Framställning av biodiesel‐Begränsad tillgång av råvara samt ifrågasatt miljönytta 

• Förvätskning‐Teknikens funktionalitet ej bekräftad av oberoende källa 

6 Modell och analysbeskrivning 
I  detta  kapitel  beskrivs  de  ingående  delarna  i  modelleringen.  Presentation  av 
modelleringsverktyget  och  bakomliggande  beräkningar  för  anläggningsspecifikationerna.  
Vidare beskrivs uppbyggnaden av de modellerade alternativen. 

6.1 Modelleringsverktyg ReMIND 
Som  beskrevs  i  kapitel  2  bör modelleringsverktyget  ha  förmågan  att  effektivt  kunna  jämföra 
olika alternativ samt att ha möjligheten att kunna optimera ett energisystem med avseende på 
produktion och dimensionering av nya anläggningar. Mjukvarorna Modest och ReMIND bedöms 
vara  de  aktuella  alternativen  vid  valet  av modelleringsverktyg.  Där  ReMIND  anses  som  det 
främsta  där  den  största  anledningen  var  att  ReMIND  till  skillnad  från  Modest  kan  lösa 
heltalsproblem. ReMIND har nyligen använts i Wetterlunds et al. (2010) studie om förgasning av 
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biomassa integrerat i fjärrvärmesystem men även ett flertal andra studier exempelvis Bengtsson 
et al. (2002) och Karlsson et al. (2008) där skogsindustrier analyserats.  

ReMIND  är  ett  illustrativt  verktyg  för  att  skapa  en  matematisk  modell  av  ett  dynamiskt 
energisystem  och  bygger  på  MIND‐metoden  20   som  är  utvecklad  av  avdelningen  för 
Energisystem  på  Linköpings Universitet.  ReMINDs matematiska modell  bygger  på MILP21  och 
använder  CPLEX  som  optimeringsverktyg  för  att  optimera  systemets  resultat.  Fördelen med 
MILP är att högre noggrannhet kan uppnås jämfört med ett rent linjärt problem. Exempelvis kan 
egenskaper  som  olika  verkningsgrad  vid  hög  respektive  låg  last medtas  i modellen  eller  att 
specifika  investeringen  förändras vid olika anläggningsstorlekar. Vidare ges  fördelen att villkor 
som anläggningarnas minimala laster kan tas med i modellen. Grafiken är uppbyggd med flöden 
och  noder  där  olika  styrande  funktioner  kan  användas.  Exempel  på  en  modell  av  ett 
energisystem i ReMIND kan ses i Bilaga 2. Systemet kan beskrivas tidsdynamiskt då möjlighet till 
införande  av  tidssteg  finns.  Olika  styrande  krav  kan  gälla  vid  olika  tidssteg  exempelvis  kan 
parametrar som  fjärrvärmebehov, elpriser etc. varieras. Tidsperiodernas  längd kan variera och 
mer viktiga tidsperioder kan därmed indelas i flera tidssteg. (Karlsson, 2011) 

Den matematiska modellen, vilken beskrivs av Karlsson (2011), som ReMIND grundar sig på kan 
överskådligt beskrivas  som en  kostnadsmålfunktion  som  ska minimeras där ett  antal bivillkor 
måste uppfyllas. 

6.2 Kapitalkostnadsberäkning 
Det behövs en metod för att kunna jämföra olika alternativ där investeringar görs i olika typer av 
anläggningar  som  har  olika  lång  ekonomisk  livslängd.  I  modellen  jämförs  det  ekonomiska 
resultatet på årsbasis medan olika  investeringsalternativ vanligtvis har ekonomiska  livslängder 
på 20‐25 år i de här sammanhangen.  

För  att  beräkna  hur  mycket  en  investering  motsvarar  i  årlig  kapitalkostnad  kan 
annuitetsmetoden  användas.    Annuitetsmetoden  tar  hänsyn  till  en  investerings  ekonomiska 
livslängd  och  transformerar  grundinvesteringen  till  en  årlig  kapitalkostnad.    Med  hjälp  av 
nedanstående ekvationer berä alkostnaden. (Holmström, 1998) knas den årliga kapit

1 1
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20 Method for analysis of INDustrial energy systems 

21 Mixed Integer Linear Programming 
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6.3 Skalfaktormodellen 
Då det  inte går att hitta  information om hur stor grundinvesteringen är för en anläggning  i en 
viss  storleksordning,  men  information  om  vad  en  anläggning  av  samma  typ  i  en  annan 
storleksordning finns, kan en skalningsmodell användas.  

Den enklaste modellen är en  linjär skalning det vill säga att om en anläggning med kapacitet X 
MW  kostar Y  SEK  så  kostar en anläggning med  kapaciteten 2X MW därmed 2Y  SEK. Detta är 
oftast inte fallet då det finns en del skalfördelar med att bygga en större anläggning. 

En vanlig modell för att göra skalningsberäkningar är den nedan beskrivna ekvationen. (Reimer 
et al., 1990) 

 ä
 ä ä  ä

ä  ä
 

ä   ö  ä ,  ö  ä  

Värdet  på  skalfaktorn  R  beror  på  hur  stora  skalfördelarna  är  vid  byggnad  av  en  större 
anläggning.   R= 1 betyder att det  inte  finns några skalfördelar, vilket motsvarar ovan nämnda 
linjära skalning. R=0 betyder att det inte kostar något ytterligare att bygga en större anläggning. 
Värden på skalfaktorn varierar normalt mellan 0,4‐0,9, där 0,6 anses som mest förekommande 
(Jönsson et al., 2010). 

Då  optimeringsverktyget  ReMIND  liksom  de  flesta  optimeringsverktyg  endast  hanterar  heltal 
och  linjära problem måste  skalfaktormodellen anpassas efter detta då den är en exponentiell 
funktion.  Denna  anpassning  utförs  genom  att  beräkna  grundinvesteringen  med 
skalfaktormodellen  för olika anläggningsstorlekar. Därefter  skapas en  linjär  approximation  för 
intervallet  av  anläggningsstorlekarna  mellan  de  beräknade.  I  Figur  9  nedan  illustreras  ett 
exempel där kapitalkostnaden beräknas som funktion av kapaciteten över hela intervallet samt 
en  linjär approximation baserad på  två  intervall. De  linjära approximationer  som används  för 
respektive anläggning i modelleringen redovisas i Bilaga 3. 
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Kapitalkostnad

Kapacitet

Y=k1*X+m1

Y=k2*X+m2

Y=Gkänd*(X/Kkänd)R

Figur 9‐ Kapitalkostnad beräknad med skalfaktormodell samt linjär approximation med 3 punkter (streckad linje) 

6.4 Metoder för investeringsbedömning 
De metoder för investeringsbedömning som kommer att användas är nuvärdesmetoden, 
paybacktid samt nuvärdeskvot. Dessa metoder genererar olika mätetal som kan användas för att 
rangordna olika investeringar. 

Nuvärdet för en investering beräknas enligt ekvationen nedan. Denna metod tar hänsyn till att 
intäkterna för en investering ligger i framtiden och dessa diskonteras till dagsläget för att de ska 
värderas korrekt. Diskonteringen görs med hjälp av den kalkylränta som används inom företaget 
vilken är ett mått på vilken avkastning som krävs vid investeringar.  Ett positivt nuvärde innebär 
att investeringen är lönsam vid den krävda olmström, 1998)  avkastningen. (H

1 1
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Paybacktiden för investeringen beräknas enligt ekvationen nedan. Metoden används för att 
bedöma investeringens återbetalningstid.  

 

41 



 

ä : , å  ö  

/

Slutligen beräknas nuvärdeskvoten enligt formeln nedan. Nuvärdeskvoten kan användas för att 
bedöma lönsamheten i relation till investeringens storlek.  Detta är intressant då kapitalet som 
är tillgängligt för investeringar ofta är begränsat. 

ä /  

ä :  ä    ,  

6.5 Beräkning av koldioxidpåverkan 
Vid  beräkningar  av  koldioxidpåverkan  för  referensalternativet  respektive  de  modellerade 
alternativen  beräknas  dels  de  egna  utsläppen  samt  de  totala minskade  utsläppen  då  fossila 
energikällor  ersätts.  Den  totala  koldioxidpåverkan  erhålls  genom  differensen  mellan  egna 
utsläpp och minskade utsläpp på annat håll. 

Vid  beräkningar  av  emissionsfaktorn  för  el  används  marginalsynsättet  med  antagandet  att 
naturgaskondenskraft utgör marginalproduktionen på  lång sikt, se avsnitt 3.4.3. Hansson et al. 
(2007) bedömer att elverkningsgraden i ett modernt gaskombikraftverk (kondens) är cirka 58 %. 
Med nämnda emissionsfaktor  för naturgas,  i avsnitt 3.4.1,  innebär detta att marginalelen ger 
upphov till ett koldioxidutsläpp på 352,6 g/kWh22. Denna siffra kommer att användas  i studien 
för beräkningar av minskade koldioxidutsläpp tack vare en ökad klimatneutral elproduktion.  

För att beräkna egna utsläpp som uppstår då  fossila bränslen används  i anläggningen samt de 
utsläpp  som  minskas  då  fossila  bränslen  och  drivmedel  ersätts  används  de  i  avsnitt  3.4.1 
presenterade emissionsfaktorerna 

6.6 Modelluppbyggnad 
Varje  studerat  alternativ modelleras  tillsammans med det befintliga  energisystemet  exklusive 
det befintliga kraftvärmeverket som ska ersättas, se Figur 10 nedan. En separat modell skapas 
för  varje modellerat  alternativ  och  hur  den  är  uppbyggd  presenteras  nedan  i  detta  avsnitt.  
Anläggningarna  samt  råvarutillförseln  som  ingår  i  respektive  alternativ  representeras  av  den 
streckade  rutan  i  Figur  10 nedan. Anläggningarna  i  de olika  alternativen bestäms  till optimal 
storlek  av  optimeringsverktyget  under  villkoret  att  de  nya  anläggningarna  tillsammans  har 
kapaciteten att producera 180 MW fjärrvärme.  För samtliga modellerade alternativ gäller att de 
måste uppfylla samma ång‐, fjärrvärme‐ respektive fjärrkylabehov. Dessa behov varierar under 
året och för att beskriva denna variation har året i den genomförda modelleringen delats in i 23 
tidsperioder med  olika  behov  av  dessa  produkter.  Även  elpriset  varierar  över  året  och  olika 
elpris  gäller  under  olika  tidsperioder.    Hur  året  delats  in  i  tidperioder  och  hur  det 

                                                            

22 Utsläpp/kWh=(emissionsfaktor/kWh)/verkningsgrad 

42 



överensstämmer  med  det  verkliga  varaktighetsdiagrammet  redovisas  mer  detaljerat  i 
avsnitt 7.2. 

 

Figur 10‐ Energisystemet i Uppsala med kombinatanläggning 

6.7 Jämförelse av alternativen 
De  olika  alternativen  kommer  att  jämföras  med  ett  referensalternativ  bestående  av  det 
biobränsleeldade  kraftvärmeverk  som  utgör  huvudalternativet  inom  Carpe  Futurum.  Vid 
jämförelsen  beaktas  i  huvudsak  alternativens  lönsamhet  men  även  aspekter  såsom 
råvarutillförsel  och  koldioxidpåverkan  kommer  att  behandlas.  Lönsamheten  för  de  olika 
alternativen  kommer  att  jämföras  med  referensalternativets  lönsamhet.  Detta  innebär  att 
kostnader och intäkter som uppstår i samma storlek, för referensalternativet och de studerade 
kombinatalternativen  inte kommer att behandlas då de ej påverkar  jämförelsen dem emellan. 
Dessa poster är  försäljningsintäkter  för ånga,  fjärrvärme och  fjärrkyla då efterfrågan  för dessa 
produkter  är  konstant  och måste  uppfyllas.  Även  kostnader  för  försäljning,  distribution  och 
administration av ovan nämnda produkter  kommer  inte att  förändras och behandlas därmed 
inte.  Därmed  säger  det  ekonomiska  resultatet  som  beräknas  ingenting  om  hur  lönsamt 
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kombinatet  är,  utan  är  ett  jämförelsetal  mellan  referensalternativet  och  de  studerade 
alternativen.   Vidare  kommer alternativen att utvärderas med hjälp av nuvärdes‐, paybacktid 
respektive nuvärdeskvotsmetoden. Denna jämförelse kommer att utföras genom att beräkna de 
investeringar som tillkommer jämfört med referensalternativet samt det ökade kassaflödet.  De 
alternativ som kommer studeras är de som visar möjlighet till ökat kassaflöde. 

Till  skillnad  från  lönsamhetsjämförelsen  är  det  intressant  att  studera  alternativens  totala 
koldioxidreducering  och  inte  enbart  relativt  referensalternativet.  I  jämförelsen  av 
koldioxidpåverkan  kommer  den  totala  koldioxidreduceringen  men  även  den  relativa 
minskningen  att  jämföras. Den  relativa  jämförelsen  används  för att på ett  rättvist  sätt  kunna 
jämföra alternativen då de använder olika mängder biobränsle. Den relativa jämförelsen kan ses 
som  ett  mått  på  hur  effektivt  alternativen  använder  biobränsle  för  att  minska  de  fossila 
koldioxidutsläppen  

Känslighetsanalys kommer att utföras  för  respektive alternativ  för att undersöka hur ändrade 
förutsättningar påverkar resultaten. De parametrar som anses ha störst inverkan för respektive 
alternativs resultat analyseras. Vid känslighetsanalysen varieras en parameter  i taget, detta då 
sex  kombinatalternativ  studeras  och  en  analys  där  flera  parametrar  ändras  samtidigt  hade 
genererarat ett oöverskådligt antal scenarier att analysera och presentera.  

6.8 Modellerade alternativ 
I detta avsnitt presenteras de olika kombinatalternativen, vilka anläggningar som ingår, vad som 
kan varieras för respektive alternativ samt övriga förutsättningar. 

6.8.1 Torkning för eget bruk 
Detta alternativ utformas enligt följande, se Figur 11 nedan. Ett biobränsleeldat kraftvärmeverk, 
som  försörjs med en mix av halm, energiskog och grot. Halm och energiskog  torkas  inte utan 
matas direkt till pannan. Anledningen till detta är de problem med varierande storleksfördelning 
av torkgodset som uppstår vid bäddtorkning, se avsnitt 5.1.3, antas förvärras om flera material 
blandas  i bäddtorken. Dessa bränslen kan för varje tillfälle maximalt utgöra 10 respektive 25 % 
av  bränsleblandningen  i  pannan  (Vattenfall,  2011b).  Däremot  kan  grot  ingå  upp  till  100 %  i 
bränsleblandningen. Grot kan antingen användas i pannan utan att behandlas eller torkas till 30 
%  fukthalt  för att sedan antingen matas direkt  till pannan eller  lagras  för att användas vid ett 
senare tillfälle.  
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Figur 11‐Blockschema för alternativet Torkning för eget bruk. 

Torkning  av  grot  sker med  en  hjälp  av  en  bäddtork  då  dessa  kan  använda  fjärrvärme  som 
värmekälla.  Torkningen  av  biobränsle  sker  från  en  fukthalt  på  50 %  till  en  fukthalt  på  30 %. 
Anledningen att bränslet inte torkas mer är att kraftvärmepannan ska kunna försörjas med både 
blött och  torkat bränsle,  en panna  kan  inte  konstrueras  för  att hantera  för  stora  skillnader  i 
bränslets  fukthalt.   Anledningen  till att pannan ska kunna  försörjas med både blött och  torkat 
material är att kraftvärmeverket därmed inte blir beroende av bäddtorkens tillgänglighet. I detta 
alternativ  kan  lagrets  och  bäddtorkens  kapacitet  bestämmas  till  optimal  storlek  av 
optimeringsverktyget,  kraftvärmeverkets  kapacitet  är  däremot  fix  då  kombinatet  ska  kunna 
leverera effekten 180 MW fjärrvärme. 

6.8.2 Pelletstillverkning 

Valet av torkteknik för pelletsproduktionen kan ha stor inverkan på resultatet då olika tekniker 
har  olika  egenskaper.  De  torkteknikerna  som  antas  ha  störst  potential  är  bäddtorkning 
respektive  ångtorkning.  En  bäddtork  har  fördelen  att  den  kan  använda  fjärrvärme  till 
torkprocessen och på så  sätt utöka värmeunderlaget  för kraftvärmeverket. En ångtork har ett 
behov av överhettad ånga vilket inverkar negativt på elproduktionen.  Då det är osäkert om en 
bäddtork kan användas för att torka grot till de låga fukthalter som pelleteringen kräver utreds 
därför även detta alternativ med en ångtork.  

Pelletstillverkning bäddtork 

Detta alternativ beskrivs schematiskt i Figur 12 nedan. En bäddtork används för att torka grot till 
en  fukthalt  på  10  %  för  pelleteringen.  Den  torkade  groten  kan  sedan  användas  direkt  till 
pelletstillverkning eller lagras för att pelleteras vid ett senare tillfälle. De anläggningar som finns 
med i alternativet torkning för eget bruk tillåts ingå även i detta alternativ om det skulle visa sig 
fördelaktigt  i kombination med pelletsproduktion. Förutom att den producerade pelletsen säljs 
så används den även  internt för att uppfylla behovet av pellets för HVC.   Halm och energiskog 
används endast direkt i kraftvärmeverket av samma skäl som anges i avsnitt 6.7.1. 
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Figur 12‐ Blockschema för alternativet Pelletsproduktion med bäddtork 

Båda  torkningsanläggningarna, båda  lagren  samt pelleteringsanläggningen  kan bestämmas  till 
optimal storlek av optimeringsverktyget. Kraftvärmeverkets storlek är även i detta alternativ fix 
då kombinatet ska kunna producera 180 MW fjärrvärme. 

Pelletstillverkning ångtork 

Den  schematiska beskrivningen  för detta alternativ är  identisk med Figur 12, bortsätt  från att 
bäddtorken för att torka biobränsle till 10 % fukthalt ersätts med ångtork. Alltså ges fortfarande 
möjligheten att bygga en bäddtork  för  torka biobränsle till 30 %  fukthalt  till kraftvärmeverket. 
Dock blir utformningen av torkprocessen för ångtorken något annorlunda. Torkningsprocessen 
utformas så att ånga avtappas från turbinen till ångtorken. Stor del av energin i den avtappade 
ångan  återvinns  i  form  av  lågtrycksånga  som  tappas  in  kraftvärmeverksturbinen,  se  Figur  13 
nedan. 

 

Figur 13‐ Schematisk bild över ångtork med avtappning och intappning på turbin 
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Denna utformning används  i Skellefteå Krafts energikombinat  i Storuman  (Ljusenbauer, 2011). 
Ett  annat  alternativ  skulle  vara  att  använda  lågtryckångan  i  en  separat  lågtrycksturbin med 
kondensdrift  vilket man  gör  i  Skellefteå  Krafts  energikombinat  i  Skellefteå  (Atterhem,  2001).  
Utformningen med  kondensdrift  i  lågtrycksturbin  skulle  ge  en högre  elproduktion men  skulle 
medföra  lägre  energieffektivitet  samt  en  extra  investering  på  880  000  EUR  för  enbart 
lågtrycksturbin med  kringutrustning  (Mazur,  2011). Därför  valdes  lösningen med  intappning  i 
huvudturbinen. 

Liksom  i  alternativet med  bäddtorken  så  kan  de  båda  torkningsanläggningarna,  lagren  samt 
pelleteringsanläggningens  kapaciteter  bestämmas  till  optimal  storlek  av  optimeringsverktyget 
medan kraftvärmeverkets storlek är fix på grund av kravet om en effekt på 180 MW fjärrvärme 
för kombinatet. 

6.8.3 Black pelletstillverkning 
Detta  alternativ  utformas  i  stora  drag  som  den  torrefierings‐  och  pelleteringsprocess  som 
beskrivs av Bergman et al. (2005) med skillnaden att en fjärrvärmedriven bäddtork används till 
förtorkning. Torknings och torrefieringsprocessen beskrivs schematiskt  i Figur 14 nedan. Initialt 
torkas  råmaterialet  (grot)  av  en  bäddtork  för  att  täcka  det  värmebehov  som  inte  täcks  av 
energin  i  torrefieringsgaserna23. De energirika gaser  som uppstår  vid  torrefieringen  förbränns 
och de heta rökgaserna används till att torka råmaterialet. En  liten del av torrefieringsgaserna 
värmeväxlas  med  rökgaserna  och  återcirkuleras  för  att  hålla  temperaturen  på  rätt  nivå  i 
torrefieringsreaktorn.   

 

Figur 14‐ Blockschema för torknings‐ och torrefieringsprocessen 

                                                            

23  Egentligen kan hela värmebehovet täckas av energin i torrefieringsgaserna men verkningsgraden blir 
lägre (Bergman et al., 2005) 
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Då huvuddelen av energin som åtgår för att torka materialet utgörs av de torrefieringsgaser som 
uppstår  i processen  så kan  inte ett mellanlager mellan  torkning och  torrefiering användas då 
torrefieringsgaserna  inte  kan  lagras  i  en  period  för  att  sedan  användas  i  nästa  period. 
Alternativet med black pellets åskådliggörs schematiskt  i Figur 15 nedan och  liknar alternativet 
med  konventionell  pelletsproduktion  med  skillnaden  att  torkat  material  för  black 
pelletsproduktion  inte  kan  lagras.  Även  i  detta  alternativ  används  den  producerade  black 
pelletsen för att uppfylla bränslebehovet för HVC och resterande del säljs.  Energiskog och halm 
används endast i kraftvärmeverket av samma skäl som anges i avsnitt 6.7.1. 

I  detta  alternativ  kan  bäddtorken  och  lagret  för  torkat  grot  samt  anläggningen  för  torkning, 
torrefiering  och  pelletering  dimensioneras  till  optimal  dimension  av  optimeringsverktyget 
medan  storleken  för  kraftvärmeverket  är  fix  på  grund  av  kravet  om  en  effekt  på  180 MW 
fjärrvärme för kombinatet. 

 

Figur 15‐ Blockschema för alternativet black pelletsproduktion 

6.8.4 Förgasning FTprodukter 
Det angivna energiutbytet för de olika FT‐produkterna varierar mellan olika studier och beror på 
hur processen utformas och vilket utbyte som maximeras.  Det totala utbytet av FT‐drivmedel är 
dock  runt  45  %  i  ett  flertal  studerade  källor.  (van  Vliet  et  al.,  2009;  Axelsson  et  al.,  2009; 
Tijmensen et al., 2002) De angivna utbytena för el respektive fjärrvärme varierar kraftigt mellan 
dessa källor, men ett samband tycks finnas. Ett högt elutbyte ger ett lågt värmeutbyte och vice 
versa se Figur 16 nedan.   Då fjärrvärmebehovet måste uppfyllas väljs därför  i denna studie en 
anläggning  med  ett  högt  värmeutbyte  det  vill  säga  den  av  Ekbom  et  al.  (2009)  beskrivna 
anläggningen. 
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Figur 16‐Samband mellan el‐och fjärrvärmeutbyte för förgasning FT‐produkter. 

I  Figur  17  nedan  illustreras  detta  kombinatalternativ.  I  detta  alternativ  kan  storlek  på  både 
kraftvärmeverket och förgasningsanläggningen bestämmas av optimeringsverktyget dock måste 
anläggningarna  tillsammans  kunna  leverera  180  MW  fjärrvärme.    I  modelleringen  kommer 
förgasningsanläggningen  att  ges möjligheten  att  kyla  bort  den  värme  som  inte  efterfrågas  i 
fjärrvärmenätet.  Möjligheten  till  detta  finns  då  förgasningsanläggningen  inte  är  en 
värmeproducent i första hand utan en industri som återvinner spillvärme.  Energiskog och halm 
används  endast  i  kraftvärmeverket  då  bränslen  som  ska  förgasas  måste  torkas  och  dessa 
bränslen är olämpliga att torka tillsammans med grot se resonemang i avsnitt 6.7.1. 

 

Figur 17‐ Blockschema för alternativet förgasning FT produkter 

6.8.5 Förgasning SNG 
Detta alternativ utformas enligt Figur 18 nedan. De anläggningar som kan ingå i detta alternativ 
är en anläggning  för produktion av SNG, ett gaskombikraftvärmeverk samt ett biobränsleeldat 
kraftvärmeverk.  Den producerade SNG gasen kan dels användas i en gaskombianläggning samt 
säljas  som  fordonsgas.    SNG  anläggningen  gaskombianläggningen  samt  det  biobränsleeldade 
kraftvärmeverket kan bestämmas  till optimal dimension av optimeringsverktyget, dock  ska de 
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tillsammans kunna  leverera 180 MW fjärrvärme dessutom måste SNG anläggningen  inkluderas 
annars  blir  alternativet  identiskt  med  referensalternativet.  Förgasningsanläggningen  ges 
möjligheten att kyla bort överbliven värme även i denna modellering, enligt samma resonemang 
som för alternativet för produktion av FT‐drivmedel. Möjligheten att kyla bort överbliven värme 
gäller dock endast för att möjliggöra produktion av SNG till försäljning, och ej för at möjliggöra 
drift av gaskombianläggningen då detta skulle motsvara kraftgenerering i kondensdrift. 

 

Figur 18‐ Blockschema SNG produktion 

7 Indata till modelleringen 
I detta kapitel redovisas de indata som används till modelleringen. Teknisk och ekonomisk indata 
presenteras för de olika alternativen samt råvaru‐ och produktförutsättningar. Samt redovisning 
av hur året delats in i tidsperioder för att beskriva varierande förutsättningar. 

7.1 Teknisk och ekonomisk indata 
Nedan i Tabell 6 redovisas de använda värdena för skalfaktor, kalkylränta, ekonomisk livslängd, 
annuitetsfaktor samt valutakurser som ligger till grund för kapitalkostnadsberäkning för de olika 
anläggningarna.  Valutakurserna  har  använts  då  använda  ekonomiska  uppgifter  uppgetts  i 
respektive valuta. De data som angivits i de valutorna har varit aktuella för det senaste året och 
därför  har  dessa  valutakurser  bedömts  som  representativa  för  den  aktuella  tidsperioden. 
Kalkylräntan  har  satts  till  7 %  vilken  är  den  ränta  som  angetts  av  Vattenfall  (Soisalo,  2011). 
Skalfaktorn  som normalt varierar mellan 0,4  till 0,9 har generellt bestämts  till 0,8  för att  inte 
överskatta skalfördelar. För biobränsleeldade kraftvärmeverk har skalfaktorn satts till 0,7 genom 
att beräkna den utifrån de data som anges av Hansson et al. (2007). De linjära approximationer 
som beräknas från skalfaktormodellen som sedan används  i modelleringen av anläggningarnas 
kapitalkostnad redovisas i Bilaga 3. Den ekonomiska livslängden för de olika anläggningarna har 
bestämts  till  25  år  vilket  är  ett  vanligt  antagande  vid  denna  typ  av  investeringar.  För 
förgasningsanläggningarna  har  den  ekonomiska  livslängden  satts  till  20  år  vilket  är  den 
ekonomiska  livslängden som angetts av Ahlgrens et al.  (2007) respektive Ekboms et al.  (2009) 
studie vilka ligger till grund för specifikationen för respektive förgasningsanläggning.  
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Tabell 6‐Använda siffror för kapitalkostnadsberäkningar 

  Skalfaktor  Kalkylränta  Ek. livslängd  Annuitetsfaktor 

Biobränsleeldat kraftvärmeverk  0,7  7 %  25 år  8,6 % 

Bäddtork  0,8  7 %  25 år  8,6 % 

Biobränslelager  0,8  7 %  25 år  8,6 % 

Pelleteringsanläggning  0,8  7 %  25 år  8,6 % 

Ångtork  0,8  7 %  25 år  8,6 % 

Torrefieringsanläggning  0,8  7 %  25 år  8,6 % 

Förgasningsanläggning FT‐produkter  0,8  7 %  20 år  9,4 % 

Förgasningsanläggning SNG  0,8  7 %  20 år  9,4 % 

Ny site  0,8  7 %  25 år  8,6 % 

         

  SEK       

1 US$  6,44       

1 Euro  8,81       

 

7.1.1 Biobränsleeldat kraftvärmeverk 
I  detta  avsnitt  beskrivs  förutsättningarna  för  referensalternativet,  det  vill  säga  det 
biobränsleeldade  kraftvärmeverk,  som  planeras.  Då  biobränsleeldade  kraftvärmeverk  i  andra 
storlekar  kan  komma  att  ingå  i  andra  kombinatalternativ  så beskrivs  även  förutsättningar  för 
mindre biobränsleeldade kraftvärmeverk i detta avsnitt. 

Anläggningen  i  referensalternativet  kommer  troligtvis  vara möjlig  att  bygga  på den  befintliga 
siten i Boländerna och inga extra kostnader för en ny site kommer att tillkomma i detta fall 

Prestanda och specifikationer 

Det nya kraftvärmeverket kommar att ha en panna av typen CFB24  och verket kommer att ha en 
maxeffekt  på  100  MWel  och  180  MW  fjärrvärme  från  kondensorn  samt  en  mineffekt 
motsvarande 30 % av maxeffekten. Ingen rökgaskondensering kommer att byggas inledningsvis 
(Soisalo, 2011). Alfavärden25 har erhållits för en ny CFB panna med en maxeffekt på 112 MWel 
och  200 MW  fjärrvärme  (Zetterberg,  2011).  Då  detta  är  i  samma  storleksordning  som  den 
planerade så har alfavärdet satts till samma värde för samma andel av maxeffekten se Tabell 7 
nedan. 

 

 

 

                                                            

24 Cirkulerande fluidiserande bädd 

25 Alfvärdet är kvoten mellan el‐ och värmeproduktionen 
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Tabell 7‐Specifikationer för ny CFB panna. 

CFB 200 MW Värme  CFB 180 MW Värme 
MWvärme  MWel  α  MWvärme  MWel  α 

200  112  0,56  180  101  0,56 
180  100  0,55  160  89  0,55 
160  87  0,55  140  76  0,55 
140  75  0,54  135  72  0,54 
135  72  0,53  125  67  0,53 
125  66  0,53  106  56  0,53 
106  54  0,51  100  51  0,51 
100  51  0,51  83  42  0,51 
83  40  0,48  67  32  0,48 
67  30  0,45  60  27  0,45 

 
Kapitalkostnad 

Nyström et al.  (2011) uppskattar investeringen för anläggningsstorlekarna 10, 30 respektive 80 
MWel  enligt  Tabell  8  nedan.  Dessa  siffror  inkluderar  ränta  under  byggtid  men  ej  extra 
anslutningskostnader för en green field26 anläggning. 

Referensalternativet har en kapacitet på 100 MWel vilket är större än de anläggningar som finns 
beskrivna  av  Nyström  et  al.  Därför  användes  skalfaktormodellen  och  de  resulterande 
kapitalkostnaderna för de olika anläggningsstorlekarna presenteras i Tabell 8 nedan.  

Tabell 8‐Specifik investering och årlig kapitalkostnad för ny biobränslebaserad kraftvärmepanna. (Nyström et al., 
2011). 

Kapacitet 
 (MWel) 

Specifik investering 
(MSEK/MWel) 

Kapitalkostnad  
(MSEK/år) 

10  48,5  42 
30  37,5  97 
80  27,5  189 
100    220 

 
Drift  och underhållskostnader 

Drift och underhållskostnader för de olika anläggningarna är baserade på data från Nyström et 
al.  (2011) och presenteras  i Bilaga 3.   Värdena  för 100 MW anläggningen är uppskattade, den 
rörliga kostnaden bedöms vara samma som  för 80  respektive 30 MWel anläggningarna då det 
handlar om samma typ av panna (CFB). Den fasta kostnaden bedöms minska något på grund av 
skalfördelar.  För  en  100 MWel  anläggning  blir  den  rörliga  drift  och  underhållskostnaden  34 
SEK/MWh bränsle och den fasta 350 SEK/MWel. 

                                                            

26 Ej i anslutning till befintligt el och fjärrvärmenät 
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7.1.2 Torkning för eget bruk 
 
Prestanda och specifikationer 

Kraftvärmeverket  i alternativet  torkning  för eget bruk antas ha  samma egenskaper  som det  i 
referensalternativet som finns beskrivet  i avsnitt 7.1.1. Även om ett torrare bränsle kan ge ett 
något högre elutbyte, tack vare bränslets högre värmevärde, så försummas denna effekt i denna 
studie då den är  svårbedömd och anses  inte vara av avgörande betydelse. Däremot anses de 
stora  fördelarna  utgöras  av  en  förlängd  driftsäsong  för  kraftvärmeverket  samt möjlighet  att 
optimera dess lastfördelning. 

Torkningsprocessens  värmebehov  i  form  av  fjärrvärme  har  efter  samråd med  användare  och 
tillverkare  av  bäddtorkar  satts  till  1,2 MWh/ton  avdriven  fukt  (Holmèn  2011;  Larsson  2011). 
Elbehovet  för  torkningen  anges  av  Jönsson  et  al.  (2010)  till  3,5 %  av  torkprocessens  totala 
energibehov, vilket också används i denna studie.  

Kapitalkostnader 

Bedömningen  av  kapitalkostnaden och  skalfaktorn  för  en bäddtork baserar  sig på  studien  av 
Jönsson et al. (2010). Där uppges den totala investeringen för en bäddtork med kapaciteten 20 
ton grot/h (50 till 30 % fukthalt) till 32 MSEK inklusive installation och kringutrustning.  Det antas 
att  torken  kan  skalas  upp  till  att  kunna  klara  av  hela  kraftvärmeverkets  bränslebehov  vid 
maxeffekt. Kapitalkostnader för uppskalning till olika kapaciteter redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9‐ Kapitalkostnad vid olika kapacitet 

Kapacitet (MW grot in)  Kapacitet (ton/h)  Kapitalkostnad (MSEK/år) 

47  20  2,7 

100  43  5,1 

200  86  8,8 

300  129  12,2 

 
I  Jönssons  et  al.  (2010)  studie  uppges  grundinvesteringen  för  en  lagerbyggnad  som  kan 
användas för att lagra 5000 ton torkat biobränsle till 5 MSEK, vilket denna studie utgår från.  Det 
antas att denna byggnad är möjlig att skala upp utan begränsningar och detta har därför tillåtits 
i modelleringen. Kapitalkostnader för olika lagerstorlekar redovisas i Tabell 10 nedan. 

Tabell 10‐ Kapitalkostnader vid olika kapaciteter för lager av torkad grot 

Kapacitet (GWh)  Kapacitet (kton)  Kapitalkostnad (MSEK/år) 

17,8  5  0,4 

140  39  2,2 

260  73  3,7 

380  107  5,0 

500  141  6,2 

 
 

53 



Drift  och underhållskostnader 

Drift  och  underhållskostnaderna  har  bestämts  till  10  SEK/ton  fuktig  grot  för  bäddtorken 
respektive 5 SEK/ton för lagret vilka är de siffror som anges av Jönsson et al. (2010). Dessa siffror 
är exklusive elförbrukningen och dess kostnader beaktas separat i modelleringen. 

7.1.3 Pelletstillverkning bäddtork 
 
Prestanda och specifikationer 

Bäddtorkarna antas ha samma el‐ och värmebehov som den som används i alternativet torkning 
för eget bruk, dock blir el‐ och värmebehovet per ton i bäddtorken som torkar till 10 % fukthalt 
givetvis högre då mer fukt ska torkas bort.  

Elbehovet för en pelleteringsanläggning anges av Jönsson et al. (2010) till 80 kWh/ton pellets. I 
Atterhems (2001) studie anges elbehovet till 100 kWh/ton vilken grundar sig på Skellefteå Krafts 
pelletsfabrik  i Skellefteå.  I denna  studie används den  lägre  siffran på 80 kWh då utvecklingen 
antas gå mot mer energieffektiv pelleteringsutrustning.   Pelleteringsanläggningen har även ett 
behov  av  ånga  för  konditionering  av materialet  innan pelleteringen. Detta  ångbehov  är dock 
relativt litet och har försummats i denna studie.  

Kapitalkostnader 

Antagandet  av  kapitalkostnaden  för pelleteringsanläggning och bäddtork  som  torkar  till 10 % 
fukthalt grundar sig på Jönssons et al. (2010) bedömning. Den totala grundinvesteringen för en 
20  ton/h  komplett  pelleteringsanläggning  bedöms  vara  80 MSEK.  Kapitalkostnaden  för  olika 
storlekar redovisas i Tabell 11 nedan. 

Tabell 11‐ Kapitalkostnad för olika storlekar för pelleteringsanläggningar.  

Kapacitet (MW)  Kapacitet (ton/h)  Kapitalkostnad (MSEK/år) 

50  10,4  4,1 

100  20,8  7,1 

150  31,3  9,8 

200  41,7  12,3 

 
Den totala grundinvesteringen för en bäddtork som torkar grot från 50 till 10 % fukthalt med en 
kapacitet på 20 ton fuktig grot/h anges av Jönsson et al. (2010) till 45 MSEK. Kapitalkostnaden 
för olika anläggningsstorlekar presenteras i Tabell 12 nedan.  

Tabell 12‐ Kapitalkostnad för olika storlekar av bäddtorkar för torkning från 50‐ 10 % fukthalt 

Kapacitet (MW fuktigt grot in)  Kapacitet (ton/h)  Kapitalkostnad (MSEK/år) 

47  20,0  3,9 

100  42,9  7,1 

150  64,3  9,8 

250  107,1  14,8 
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Kapitalkostnad  för  bäddtorken  som  torkar  till  30  %  fukthalt  samt  lager  för  grot med  30  % 
fukthalt  beskrivs  i  avsnitt  7.1.2.  Även  kapitalkostnaden  för  lagret  för  torkad  grot  till 
pelletsproduktion beräknas på samma sätt som för lagret i alternativet torkning för eget bruk se 
avsnitt 7.1.2.   

Drift  och underhållskostnader 

Drift och underhållskostnaden för en pelleteringsanläggning anges av Jönsson et al (2010) till 70 
SEK/ton producerad pellets.   Drift och underhållskostnaden  för bäddtork och  lager  för  torkat 
biobränsle är samma som i alternativet torkning för eget bruk. 

7.1.4 Pelletstillverkning ångtork 
 

Prestanda och specifikationer 

De prestandadata som används i denna studie redovisas i Tabell 13 nedan och är de som anges 
av tillverkaren Barr‐ Rosin (Frosterud, 2011). De av tillverkaren angivna data har även bekräftats 
av Skellefteå Kraft som använder en liknande ångtork (Ljusenbauer, 2011). 

Tabell 13‐ Prestanda för ångtork. (Frosterud, 2011) 

                     Värde 

Ångbehov (MWh/ton avdriven fukt)  0,76 

Elbehov (MWh/ton avdriven fukt)  0,05 (0,04‐0,06 angivet) 

Återvunnen energi som LT ånga (% av ångbehov)  80 

 
Då  ånga  tappas  av  från  samt  in  i  turbinen  kommer  det  påverka  elproduktionen  i 
kraftvärmeverket.    För  att  beräkna  hur  mycket  elproduktionen  minskar  som  följd  av 
avtappningen beräknas hur mycket el den avtappade ångan skulle ha genererat om den istället 
hade expanderat hela vägen genom turbinen.  Detta kan beräknas genom att betrakta turbinen 
som  två  turbiner,  en  högtrycksturbin  där  all  ånga  passerar  och  en mellantrycksturbin  där  all 
ånga som inte avtappas passerar. Genom att beräkna elverkningsgraden för den fiktiva turbin 2 
i Figur 19 nedan ges andelen av varje avtappad MWh ånga som skulle ha genererat el.  
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Figur 19‐ Avtappning av ånga 

Elverkningsgraden i turbin 2 kan skrivas som utfört arbete/tillförd värme i turbin 2. Utfört arbete 
ges av m2 *(h2‐h3)

27 och tillförd värme som m2*(h2‐h4). Med de data som anges i Tabell 14 nedan 
blir  elverkningsgraden  19,7  %.  Det  vill  säga  för  varje  avtappad  MWh  ånga  minskar 
elproduktionen med 197 kWh och fjärrvärmeproduktionen med 803 kWh.  Dessa beräkningar är 
givetvis en förenkling av verkligheten men de anses som tillräckliga för att ge en uppskattning på 
hur mycket elproduktionen minskar vid avtappning. 

Mätvärden  för  data  på  avtappad  ånga  har  inhämtats  från Atterhems  (2001)  studie. Ångdata 
innan  kondensorn  samt  kondensatets  temperatur  är  mätvärden  från  det  befintliga 
kraftvärmeverket  vid  anläggningen  i  Uppsala  (Sjöstedt,  2011).    Samtliga  använda  ångdata 
redovisas i Tabell 14 nedan. 

Tabell 14‐ Ångdata vid relevanta punkter för Figurerna 19 respektive 20 

Benämning  Placering  Temperatur (⁰ C)  Tryck (Bar)  Entalpi (Kj/kg) 

2  Turbinavtappning  269  25,4  2930 

3  Innan kondensor  113  0,53  24201  

4  Efter kondensor  82,1  ‐  344 

5  Innan intappning  143  3,94  2738 

1 Antar 10 % fukthalt 
 

Den elproduktion som tillkommer vid intappning av lågtrycksångan beräknas genom att betrakta 
intappningen som en separat turbin se Figur 20 nedan. Genererad el kan då skrivas som m4*(h5‐
h3)  och  tillförd  energi  kan  skrivas  som  m4*(h5‐h4).  Elverkningsgraden  (genererad  el/tillförd 

                                                            

27 h= entalpi (kJ/kg), m= massflöde (kg/s) 
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energi) blir då 13,3 %. Det vill  säga att 13,3 % av den återvunna ångan omvandlas  till el och 
resterande del blir fjärrvärme.  

 

Figur 20‐ Intappning av ånga 

Kapitalkostnader 

Kapitalkostnadsberäkningen för ångtorken grundar sig på uppgifter från en såld anläggning samt 
uppskattning på extra kostnad  för siktningsutrustning  för att klara av att hantera grot. För en 
anläggning med kapaciteten 40  ton avdunstad  fukt/h var priset  för utrustningen10 MEUR och 
projektkostnaden uppgick till 50 % av priset för utrustningen. Priset för de siktar som krävs för 
att hantera grot bedömdes vara cirka 4 MSEK (Frosterud, 2011). Den totala grundinvesteringen 
blir därmed 138 MSEK  för en anläggning med kapaciteten 40 ton avdunstad  fukt/timme vilket 
motsvarar  93  ton  fuktig  grot/timme  eller  215  MW  fuktig  grot.  Den  beräknade  årliga 
kapitalkostnaden presenteras nedan  i Tabell 15 nedan. För övriga anläggningar  i kombinatet är 
kapitalkostnaden samma som de i alternativet pelletstillverkning med bäddtork 

Tabell 15‐ Kapitalkostnad för olika anläggningsstorlekar 

Kapacitet (MW fuktig grot in)  Kapacitet(ton/h)  Kapitalkostnad (MSEK/år) 

150  64,3  8,9 

200  85,7  11,2 

225  96,4  12,3 

250  107  13,4 

 

Drift  och underhållskostnader 

Efter kontakt med Skellefteå Kraft har drift och underhållskostnaderna ansetts som försumbara 
då  ingen extra personal krävs för att bemanna ångtorken under normala driftförhållanden och 
det underhåll  som krävs är  i  stort  sett  rengöring  som  sker ett par dagar per år  (Ljusenbauer, 

57 



2011). Övriga  drift  och  underhållskostnader  för  detta  alternativ  är  samma  som  i  alternativet 
elletstillverkning med bäddtork. 

nmärkningsvärt att utbytet black pellets/grot in 
är 111 %, notera dock att utbytet som anges är för hela torrefierings och pelleteringsprocessen. 

 biomassa till torrefierat 
material so  i litteratur på   

Tabe för black pelletstillverkning. (Bergman, 2005) 

p

7.1.5 Black pellets 
 
Prestanda och specifikationer 

De värden på energibehov och utbyten som används i studien har hämtats från Bergman, (2005) 
och redovisas i Tabell 16 nedan.  Det kan verka a

Det vill säga utifrån fuktig grot till färdig black pellets och inte från torr
m ofta anges området.

ll 16‐ Energiutbyten och behov 

Behov/utbyte  And (%) el 

B  lack pellets ut /grot in 111 

Värmebehov / black pellets ut  11,8 

Elbehov / black pellets ut  1 

Förluster / bränsle in  3,1 

 
Kapitalkostnad 

Enligt  Bergmam  (2005)  uppgår  den  totala  grundinvesteringen  till  7,4  MEUR  för  en 
torrefieringsanläggning med  produktionskapaciteten  40 MW black pellets. Denna  siffra  anses 
dock som för låg då grundinvesteringen blir lägre än för en konventionell pelleteringsanläggning 
(inklusive tork)  i samma storleksordning.   Grundinvesteringen baseras  istället på uppgifter från 
Bioendev28 som uppskattar den totala grundinvesteringen till 175 MSEK för en anläggning med 
kapaciteten  50  MW  black  pellets  (Nordwaeger,  2011).  I  denna  uppskattning  ingår  även 

 för olika storlekar på anläggningar 
r .

Tabell 17‐ Kap stnad för black‐pelletsan ingar i olika storlekar 

kostnaden för en fjärrvärmedriven bäddtork. Kapitalkostnad
edovisas i Tabell 17 nedan   

italko läggn

Kapacitet (M ack pellets) W bl Kapitalkost EK/år) nad (MS

50  15,0 

150  36,2 

200  45,5 

250  54,4 

 
 

 

                                                            

28  Svenskt företag inom torrefiering och bioenergi (www.bioendev.com) 
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Drift  och underhållskostnader 

Drift och  underhållskostnaderna  för  detta  alternativ  har  uppskattats  genom  tt  anta  samma 
kostnader som för alternativet pelletstillverkning med bäddtork med avseende på pelleteringen 
och  förtorkningen  med  bäddtork.  I  de  rapporter  som  studerats  har  inte  drift

  a

  och 
underhållskostnaderna  för enbart  torrefieringssteget  redovisats. Utifrån Bergman et al.  (2005) 

r torrefieringssteget uppskattats till 35 SEK/ton. 

 

Beräkningarna  i denna studie grundar sig på de angivna av Ekbom et al.  (2009) och  redovisas 

ergiutbyten för rnativet Förgasning FT‐produkter. 

har drift och underhållskostnaderna fö

7.1.6 Förgasning FTprodukter 

Prestanda och specifikationer 

i Tabell 18 nedan. 

Tabell 18‐En  alte

Energibärare  Utbyte (% änsle in)  av br
FT‐diesel  30 
Flygbränsle  12,2 
Nafta  3,2 
Fjärrvärme  29,8 
El  ‐0,3 

 

s 
grundinvesteringen  för  en  anläggning med  kapaciteteten  611 MWt  till  7440 MSEK. Nedan  i   
abell 19 presenteras grundinvestering och årlig kapitalkostnad för olika anläggningsstorlekar. 

Tabell 1 dinvestering och å pitalkostnad för olika st r av förgasningsanläggningar. 

Kapitalkostnad 

Uppskattningen av investeringen baserar sig på uppgifter från Ekbom et al. (2009).  Där bedöm

T

 
9‐Grun rlig ka orleka

Anlägg Wt) ning (M Grundinv g (MSEK) esterin Kapitalkost EK/år) nad (MS
200  3404  321 
400  5530  522 
500  6465  610 
611  7439  702 

 
Drift  och underhållskostnad 

Då uppgifterna om drift och underhållskostnader inte var uppdelade i fasta och rörliga i Ekboms 
et al. (2009) studie valdes att i detta fall att endast använda en fast DOU kostnad som beräknas 
som en andel av investeringen. Ekbom et al. (2009) anger DOU kostnaderna till 271 MSEK/år för 
en 611 MW t anläggning. Detta motsvarar 3,6 % av grundinvesteringen, denna siffra antas gälla 
över hela intervallet. 
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7.1.7 Förgasning SNG 
 
Prestanda och specifikationer 

Prestanda  och  ekonomiska  data  för  förgasningsanläggningen  har  baserats  på  Ahlgrens  et  al. 
(2007) studie nergikombinat vid Rya kraftvärmeverk  i Göteborg. De antagna 

tbytena för S produktion redovisas i Tabell 20 nedan. 

ell 20‐Energiutbyten   Förgasning SNG. (Ahlgren et al., 2007) 

 angående ett bioe
energiu NG 

Tab för alternativet

Utbyte (%  MWt in)  av

SNG  71 

Fjärrvärme  24 

El  ‐4 

Förluster  9 

 
Prestanda för gaskombikraftvärmeverket har hämtats från av Hanssons et al. (2007) studie och 

da  för  en  40  respektive  150 MWel 
a na  die a en m nläggningens prestanda gälla till 95 MW det vill 
säga m tervall 150 MW.  

abell 21‐Specifikation gaskombikraftvärmeverk. (Hansson et al., 2007). 

redovisas  i  Tabell  21  nedan.  I  rapporten  redovisas  prestan
nläggning,  i den stu ntas d indre a

itt i in et 40‐

T

Kapacitet (MWel)  α  nel (%)  ntot (%) 

40‐95  1,05  46  89 

95‐150   1,2  49  90 

 
Kapi alkostnader 

I Ahlgrens et al. (20

t

07) studie anges grundinvesteringen för en SNG förgasningsanläggning med 
kapaciteten 242 MWt till 2180 MSEK.  I beräkningsmodellen är en uppskalning till och med 350 

ats  för  300  respektive  350  MWt  genom 
s le   för  de  olika  storlekarna  på  anläggningen  presenteras 
i Tabe nedan.  

Tabell 2 lkostand för alt vet Förgasning SNG. 

MWt  möjlig.  Grundinvesteringen  har  beräkn
kalfaktormodel n.  Kapitalkostnaderna

ll 22 

2‐Kapita ernati

Kapacitet (MWt)  Kapitalkostnad (MSEK/år) 

242  206 

300  244 

350  276 

 
Uppskattningar  på  investeringen  för  gaskombianläggningen  är  hämtade  från  Hansson  et  al. 
007) Kapitalkostnaden för anläggningarna redovisas i Tabell 23 nedan. 

 

(2
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Tabell 23 italkostnad för gaskombikraftvärmeverk för olika anläggningsstorlekar. ‐Kap

Kapa el) citet (MW Kapitalkostn =kapacitet ad (MSEK/år),X

40  31 

150  94 

40‐150  0,57*X+ 8,43 

 
Drift  och underhållskostnad 

I  Ahlgrens  et  al.  (2007)  studie  var  inte  drift‐  och  underhållskostnaderna  uppdelade  i  fast 
respektive rörlig del utan endast som en årlig summa.  Denna kostnad var på 141 MSEK/år för en 

rundinvesteringen per år. 

stnaderna för gaskombikraftvärmeverket, är de som anges av 

  Dessutom  kräver  anläggningarna  en  så  stor 
råvarutillförsel att anläggningen av logistiska skäl inte kan förläggas till den befintliga siten.  För 

Grundinvestering  för  en  ny  site  uppskattas  till  700  MSEK  (Soisalo,  2011).  Där  inkluderas 
ätet och  infrastruktur såsom utbyggnad av 

mindre per tidsenhet, 
och därmed påverkar resultatet i mindre utsträckning. Sammanställning av ång‐, fjärrvärme‐ och 

agram för den befintliga fjärrvärmeproduktion samt den 
genererade  fjärrvärmeproduktionen  i  modelleringen  med  de  23  tidsstegen.  Röda  linjen 

242  MWt  anläggning  vilket  motsvarar  6,5  %  av  grundinvesteringen.  Den  totala  drift  och 
underhållskostnaden antas därför vara 6,5 % av g

De antagna drift‐ och underhållsko
Hansson et al. (2007) och åskådliggörs i Bilaga 3. 

7.1.8 Kapitalkostnad ny site 
Referensalternativets  kraftvärmeverk  antas  vara  möjligt  att  bygga  på  den  befintliga  siten  i 
Boländerna, vilket ej är  fallet  för de  resterande alternativen som måste  lokaliseras på ny site. 
Detta beror dels på att anläggningarna är utrymmeskrävande och det skulle vara svårt att bygga 
dessa  på  den  befintliga  siten  i  Boländerna. 

de alternativ där bäddtorkar ingår skulle dessutom lokalisering till den befintliga siten försvåras 
av den finfraktion som uppkommer i närmiljön. 

exempelvis anslutning  till det befintliga  fjärrvärmen
järnväg. Detta medför en kapitalkostnad på motsvarande 60 MSEK/år.  

7.2 Modellerat varaktighetsdiagram 
Modelleringen  representerar  ett  kalenderår  och  är  indelade  i  23  tidssteg.  Tidsstegen  är 
uppdelade  i olika  långa tidsintervall  för att modelleringen noggrant ska behandla de viktigaste 
beståndsdelarna av fjärrvärmebehovet under ett normalår. De kallaste månaderna har delats in 
i  fyra  tidssteg  motsvarande  kallaste  dygnet,  nästkommande  fem  kallaste  dygnen  samt 
resterande timmar uppdelat i en kall respektive varm del. Resterande kalla månader har delats 
in  i en kall  respektive en varm del. Slutligen har de varma månaderna givits sin  fulla  längd då 
lastkurvan är flackare i dessa områden vilket innebär att lasten förändras 

fjärrkylabehovet för tidsstegen redovisas i Bilaga 4. Uppgifter om underlag för ånga, fjärrvärme 
och fjärrkyla i energisystemet i Uppsala har angivits av Zetterberg ( 2011). 

Figur 21 nedan visar ett varaktighetsdi
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motsvarar  verkliga  fjärrvärmeunderlaget  i  Uppsala  och  den  blåa  linjen  motsvarar  det 
modellerade fjärrvärmeunderlaget. 

 baserade på Energimyndigheten  (2011). 
Priset  på  avfall  är  en  uppskattning  från  Zetterberg  (2011)  och  priset  på  halm  baseras  på 

nergiskog samt olja presenteras i Tabell 24 nedan. 
Samtliga  priser  är  uttryckta  i  prognostiserade  priser  år  2020,  baserade  på  2010  års  prisnivå. 
riset  för  el  varierar  under  året  och  varierar  därmed  mellan  tidsperioderna,  fullständig 

redovisning av elpriser presenteras i Bilaga 5. 

 

 

 

 

Figur 21‐Varaktighetsdiagram för verklig samt modellerad fjärrvärmeproduktion. 

7.3 Råvarupriser och tillgång 
De  råvaror  som används  vid den befintliga anläggningen  i Uppsala är avfall,  torv, el och olja. 
Hetvattenpannorna,  som  i  dagsläget  använder  torv,  kommer  vid  tidpunkten  då  den  nya 
anläggningen  är  aktuell  ha  konverterats  till  pelletsanvändning.  Dessutom  kommer  det  nya 
kraftvärmeverket  försörjas med  oförädlat  biobränsle  vilket medför  att  ingen  torv  används  i 
modelleringen. Tillgången av avfall, pellets, el och olja anses i modelleringen vara obegränsade. 
Priserna  för pellets, el, olja, energiskog och skatter är

uppgifter från Paulsson (2011). Tillgången på halm och energiskog, där tillgången begränsats till 
Mälardalen, baseras på Niemis et al. (2010) rapport.  

Priser och tillgång på avfall, pellets, el, halm, e

P
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Tabell 24‐ Råvaru gång. priser och till

  Pris  att inkl. sk Tillgång 
 (GWh/år) (SEK/MWh) 

Avfall  ‐200  Obegränsad 

Pellets  356  Obegränsad 

El  75 4  Obegränsad 4‐154

Halm  230  700 

Energiskog  235  500 

Olj   620  Obegränsad a

 
Grot  är  den  dominerande  biobränsleråvaran  för  de  studerade  alternativen.  Nya 
kraftvärmeverket,  pellets  respektive  black  pelletstillverkning  samt  förgasningsanläggningarna 
försörjs med  grot.  Därför  kommer  det medföra  stora  uttag  av  grot  vilket  kan medföra  att 
prisbilden  förändras. Således har en modell  för att beräkna priset på grot  för alternativen vid 

tas  till  ekologiska  och  ekonomiska  aspekter  såsom  besvärliga marker, 
avlägsen  lokalisering  och  dålig  ytstruktur  finns  en  årlig  grottillgång  på  15,5  TWh  i  Sverige. 

as  kostnader  för  skogsmaskiner,  transport  till  tätort,  ersättning  till 
skogsägaren samt krossning av grot. Nedan  i Tabell 25 presenteras marginalkostnader för olika 

Tabell 25 nalkostnader för o er av utbud. (Athanassiadis et al., 2009) 

olika nivåer av användning tagits fram. 

Vid  beräkningar  av  tillgången  på  grot  räknas  även  stubbar  in  vilka  är  restprodukter  från 
skogsavverkning. Stubbar tillvaratas ej i dagsläget på grund av att priset är för lågt för att detta 
ska  vara  lönsamt.  Grot  och  stubbar  kan  tillvaratas  från  föryngringsavverkning,  gallring  och 
röjning.  Utgångspunkten  är  från  föryngringsavverkning,  ty  där  finns  störst  möjlighet  till 
lönsamhet. Årlig prognostiserat grotuttag för åren 2010‐2019 vid föryngringsavverkning i Sverige 
är  36  TWh. Då  hänsyn 

(Skogsstyrelsen, 2008)  

Athanassiadis et al., (2009) beräknar totalkostnaden för att ta ut flisad grot till närmaste tätort 
och  i  studien  inkluder

nivåer av totalt utbud.  

‐ Margi lika nivå

Totalt utbud (TWh)  Marginalkos  tnad (SEK/MWh)

9  153 

14  173 

23  194 

31  224 

36  306 

 
Dessa anpassades till det i dagsläget gällande priset som anges av Energimyndigheten  (2010a) 
genom att  lägga  till ytterligare 25 SEK/MWh. Genom  interpolation av de ko

 
rrigerade priserna 

gavs  följande  ekvation  för  marginakostanden  som  funktion  av  det  totala  grotuttaget. 
 i Figur 22 nedan. 

Där y är marginalkostnad i SEK/MWh och x antal årligt grot och stubb uttag i TWh. 

Marginalkostnaden som funktion av uttaget illustreras även

y = 0,0012*X4 ‐ 0,0848*X3 + 2,0331*X2 ‐ 16,527*X + 216,89 
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Figur 22‐ Marginalkostnad för uttag av grot. 

Först  vid  uttag  över  14,2  TWh/år  tillvaratas  stubbar  samt  att  uttag  över  30  TWh/år medför 
kraftiga prisökningar  (Athanassiadis et al., 2009). Utifrån marginalpriskurvan och de knappa 10 
TWh som i dagsläget årligen tillvaratas av andra aktörer, erhålls följande priser för grotuttag till 
kombinatet, vilket kan ses i Tabell 26 nedan. 

Tabell 26‐ Marginalpris för grotanvändning för kombinatet. 

Grot uttag 
Kombinat 
(TWh/år) 

Grot uttag 
Totalt Sverige 
(TWh/år) 

Marginalpris
 

(SEK/MWh) 

0  10  182 

0,5  10‐10,5  183 

1  10,5‐11  185 

1,5  11‐11,5  187 

2  11,5‐12  189 

2,5  12‐12,5  191 

3  12,5‐13  193 

3,5  13‐13,5  195 

4  13,5‐14  197 

4,5  14‐14,5  199 

5  14,5‐15  202 

 
För att utreda  totalpriset  för  tillvaratagandet av grot har Sverige  indelats  i  län med respektive 
tillgång av grot samt ett  lokalområde runt Uppsalaregionen bestående av Uppsala, Stockholm, 
Västmanland  och  halva  Gävleborgs  län.  Transportkostnader  har  beräknats  utifrån  tre  olika 
transportmöjligheter; lastbil, tåg eller båt. Transportkostnaderna utgår från Wetterlunds (2010) 
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studie vars beräkningar grundar sig på Börjessons et al. (1996) uppgifter som modifierats till att 
vara aktuella i dagsläget. Transportsträckan är beräknat från en knytpunkt centralt belägen i det 
aktuella länet.  

Där transportkostnad uttrycks i SEK/MWh och X motsvarar antal transporterade kilometer. 

TK lastbil = 9,79   + 0,22X 
TK tåg     = 20,67 + 0,03X 
TK båt   = 23,73 + 0,13X 
 

Vid beräkningar har kustlän erbjudits möjligheten att transportera grot med antingen tåg eller 
båt. Det  har  antagits  att  båttransporten  har  gått  till Hargshamn  och  därifrån med  lastbil  till 
anläggningen. Vid samtliga kustlän har  tågalternativet varit det mest  lönsamma. Användandet 
av  lastbil  istället för tågtransport är  lönsamt för transporter  inom ett avstånd upp till cirka 150 
km.  Därför  har  i  beräkningarna  antagits  lastbilstransporter  inom  Uppsalaregionen  och 
tågtransporter  i  resterande  län.  I  Bilaga  6  presenteras  totalkostnaderna  för  grotuttag  från 
samtliga län. 

Enligt Athanassiadis et al. (2009) är i dagsläget tillvaratagandet av grot 9,8 TWh vilket medför att 
cirka 63 % av den totala tillgången tillvaratas i dagsläget. För att inte överskatta tillgången, samt 
bemöta eventuell ökning av uttag från andra aktör, har bedömts i denna studie att 70 % av den 
prognostiserade totala tillgången av grot och stubbar i respektive län används av andra aktörer.  

Detta  ger  sammantaget  en  möjlighet  av  uttag  på  grot  motsvarande  4,64  TWh/år  för 
kombinatalternativen. Tabell 27 nedan visar de antagna totalpriserna för grotanvändning indelat 
i olika prisintervall.  

Tabell 27‐ Totalpris för grotanvändning för kombinatet. 

Grotanvändning kombinat (TWh/år)  Totalpris (SEK/MWh) 

0 ‐ 0,42  182 

0,42 ‐ 1,17  212 

1,17 ‐ 2,44  220 

2,44 ‐ 3,72  232 

3,72 ‐ 4,64  239 

7.3.1 Lagringsförluster 
För  att  göra  en  rättvis  bedömning  av materialförlusterna  för  torkat  oförädlat  biobränsle  har 
tidsstegens  längd  beaktats.  Som  tidigare  nämnt,  se  avsnitt  5.1.7,  sker  de  största 
materialförlusterna  den  första  veckan  i  lagret.  Därför  har  det  inte  modellerats  någon 
materialförlust  då  det  lagras  till  nästa  tidssteg  utan  endast  en  initial  lagringsförlust  för 
inkommande  material  beroende  av  tidsstegets  längd.  I  Bilaga  7  presenteras  tidsstegens 
lagringsförluster. 
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7.4 Produktpriser och efterfrågan 
För samtliga alternativ inklusive referensalternativet finns det ett behov av fjärrvärme, fjärrkyla 
och ånga  som  ska uppfyllas, dessa behov presenteras  i Bilaga 4. Då dessa är  lika  för  samtliga 
alternativ är prissättning för dessa produkter oväsentlig för jämförelse alternativen emellan, och 
priset har således satts till 0 SEK/MWh för dessa produkter.  

För de produkter som ersätter fossila alternativ beräknas försäljningsintäkten som produktpriser 
för  motsvarande  fossilt  alternativ  plus  de  utsläppsrätter,  energi‐  och  koldioxidskatter  som 
belastar det fossila alternativet. Detta då de biobränslebaserade alternativen antas bli befriade 
från dessa skatter och den extra marginalen kan läggas till priset och kunden betalar i slutändan 
samma pris. 

Priset  för  pellets  är  densamma  som  tidigare  presenterats  kapitlet  7.3.  Priset  för  såld  el  är 
baserad på Energimyndighetens  (2011) prognos och varierar under året. Priset  för elcertifikat 
har satts  till 300 SEK/MWh, det vill säga samma som  i dagsläget, detta då Energimyndigheten 
(2009) anser att marginalkostnaden för att producera certifikatsberättigad el29 kommer att vara 
på  samma  nivå  år  2020.    Vidare  antas  att  marknadspriset  för  certifikaten  följer  samma 
utveckling.  Presentation  av  elpris  inklusive  elcertifikatsintäkt  för  samtliga  tidssteg  redovisas  i 
Bilaga 5. 

Priset för black pellets är uppdelat i övrigt och värmeproduktion för icke industriändamål. Priset 
för  värmeproduktion  för  icke  industriändamål  är  baserat  på  kolpriset  +  energi‐  och 
koldioxidskatt. Det antagna kolpriset är baserat på Energimyndighetens (2011) prognos. Skatter 
för  kol  är baserat på  siffror  från  Skatteverket  (2010). Användandet  av  kol  för  värmeändamål 
baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (2010). Priset för övrig användning har ansetts 
vara  likvärdigt  priset  för  förädlat  trädbränsle  såsom  konventionell  pellets.  Detta  då  dess 
egenskaper är bättre än de för konventionell pellets och priset borde därmed inte bli lägre. 

Priset för BioJet30 utgår från råoljepriset + 20 % vilket är den genomsnittliga differensen mellan 
flygbränsle  och  råolja.  Dessutom  tillkommer  utsläppsrätter  till  det  antagna  priset  för  BioJet. 
Priset för FT‐diesel och nafta baseras på priset för diesel respektive bensin samt tillkommande 
energi‐  och  koldioxidskatter  för  dessa  drivmedel.  Priset  för  såld  SNG  baseras  på  priset  för 
naturgas  samt  tillkommande  koldioxidskatt  för  användning  som  drivmedel,  då 
naturgasanvändning  som  drivmedel  är  befriat  från  energiskatt  (Energimyndigheten,  2011). 
Priser och skatter för diesel, bensin, naturgas, råolja samt priser för utsläppsrätter är baserade 
på Energimyndighetens (2011) prognos.  

                                                            

29 Skillnaden mellan elpris och produktionskostnaden för den certifikatsberättigade elen, det vill säga den 
minsta ersättning utöver spotpriset som krävs för att den certifikatsberättigade produktionen ska vara 
lönsam. 

30 Jetbränsle från biobränsle 
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Total  försäljning‐  och  skattelättnadsintäkter  samt  efterfrågan  för  produkterna  presenteras 
i Tabell 28 nedan. Samtliga priser är antagna i år 2020 prognostiserade priser baserade på 2010 
års prisnivå. 

Tabell 28‐ Pris och efterfrågan för produkter. 

    Total försäljningsintäkt 
(SEK/MWh) 

Intäkt skattelättnad1 
(SEK/MWh) 

Efterfrågan 
(GWh/år) 

Fjärrvärme    0  ‐  1601 

Fjärrkyla    0  ‐  34 

Ånga    0  ‐  127 

El    667‐1500  ‐  Obegränsad 

Pellets    356  ‐  Obegränsad 

Black pellets         

  Övrigt  356  ‐  Obegränsad 

  Värmeproduktion 
ej industri 

501  411  1000 

FT‐diesel    1173  435  Obegränsad 

BioJet    550  36  Obegränsad 

Nafta    1055  608  Obegränsad 

SNG    400  122  Obegränsad 

1 Summan av koldioxid‐ och energiskatter samt utsläppsrätter som belastar motsvarande fossila alternativ och 
adderas till försäljningspriset för biobaserade produkter 

8 Resultat och känslighetsanalys 
I  detta  kapitel  presenteras  resultateten  från  de  modellerade  kombinatalternativen. 
Presentationen  är  uppdelad  i  tre  delar  för  respektive  alternativ;  specifikation,  ekonomiska 
aspekter  samt  varaktighetsdiagram  och  energibalans.  Vidare  presenteras  resultatet  av 
koldioxidpåverkan för alternativen och slutligen redovisas en sammanställning  i diagramformat 
av alternativen. 

8.1 Referensalternativet  

8.1.1 Specifikation 
Det nya kraftvärmeverket  i referensalternativet dimensioneras till 180 MW fjärrvärme och 100 
MWel vilket var det givna dimensionen för referensalternativet. 

8.1.2 Ekonomiska aspekter 
Intäkter för såld el och förbränt avfall motsvarar vardera cirka hälften av de totala intäkterna för 
referensalternativet.  Kostnaderna  för  grot  dominerar  och motsvarar  drygt  36 %  av  de  totala 
kostnaderna. Resultatet används som referens för de resterande alternativen och motsvarar en 
vinst31 på 80 MSEK/år. I Tabell 29 nedan redovisas referensalternativets ekonomiska resultat. 

                                                            

31 Ej ett mått på anläggningens totala lönsamhet utan endast ett jämförelseresultat, se avsnitt 6.6 
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Tabell 29‐Ekonomiskt resultat för Referensalternativet 

Intäkter (MSEK/år)    Kostnader (MSEK/år)     
Såld el  302  Grot  193   
Förbränt avfall  311  Köpt el  20   
    Pellets  26   
    Olja  6   
    DoU rörlig  33   
    Kap kostnad + DoU fast  255   
Summa  613  Summa  533   
         
Referensresultat  80  MSEK/år     

8.1.3 Varaktighetsdiagram och energibalans 
Drifttiden  för  kraftvärmeverket  i  referensalternativet  är  4344  h  vilket  är  överensstämmande 
med  kraftvärmeverkets  prognostiserade  drifttid  i  huvudalternativet  för  Carpe  Futurum 
(Zetterberg,  2011).  I  Figur  23  nedan  presenteras  varaktighetsdiagrammet  för 
referensalternativet. 

 

Figur 23‐Varaktighetsdiagram referensalternativet 

Även den årliga elproduktionen på 308 GWh, vilket åskådliggörs  i Tabell 30 nedan,  ligger  i  linje 
med  Carpe  Futurums  beräknade  produktion  för  kraftvärmeverket  på  300  GWh  (Zetterberg, 
2011). I dessa beräkningar anses kraftvärmeverkets tillgänglighet vara 98 % och då det beaktas i 
modelleringen är skillnaden mellan resultaten mindre än 2 GWh/ år.  
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Tabell 30‐ Energibalans för Referensalternativet. 

Energi in (GWh/år)      Energi ut (GWh/år)     
Avfall  1555    Fjärrvärme  1601   
Grot  972    El  354   
El  23    Varav KVV    308 
Pellets  73    Ånga  127   
Olja  10    Kyla  34   
      Förluster + internanvändning  517  (19,6%) 
Summa  2632    Summa  2632   

8.2 Torkning för eget bruk 

8.2.1 Specifikation 
I  Figur  24  nedan  illustreras  optimerat  energisystem med  avseende  på  nya  anläggningarnas 
dimensionering. Bäddtorkens kapacitet optimeras till 78 MWt motsvarande en kapacitet på 33 
ton fuktigt biobränsle/h. Lagrets dimension optimerades till 145 GWh torkat biobränsle med en 
fukthalt  på  30 %,  vilket motsvarar  cirka  120 000 m3  eller  lagerdimensionerna  142  X  142  X  6 
meter. 

 

Figur 24‐Blockschema över optimal dimensionering av nya anläggningar i energisystemet 

8.2.2 Ekonomiska aspekter 
Detta  alternativ  ger  en  lönsamhetsförbättring  motsvarande  10  MSEK/  år  jämfört  med 
referensalternativet,  dock måste  en  sådan  anläggning  troligen  förläggas  till  en  ny  site  vilket 
medför en extra kapitalkostnad på cirka 60 MSEK/ år, vilket  leder till att detta alternativ får en 
kraftigt  försämrad  lönsamhet. Det som kan medföra att detta alternativ  trots allt blir  lönsamt 
jämfört med  referensalternativet  är  om  elpriserna  skulle  öka med  190 %  jämfört med  de  i 
modellen antagna priserna. Att elpriset skulle öka så pass kraftigt är orimligt och därmed kan 
detta  alternativ  inte bli  ekonomiskt  fördelaktigt  jämfört med  referensalternativet.  I  Tabell 31 
nedan redovisas det ekonomiska resultatet. 
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Tabell 31‐ Ekonomiskt resultat för alternativet Torkning för eget bruk. 

Intäkter (MSEK/år)      Jämfört 
referensalternativet 
(MSEK/år) 

Kostnader 
(MSEK/år) 

    Jämfört 
referensalternativet 
(MSEK/år) 

 

Såld el  329    +27  Grot  210    +17   
Förbränt avfall  315    +3  Köpt el  21    +1   
        Pellets  17    ‐9   
        Olja  6       
        DoU rörlig  39    +6   
        Kap  kostnad 

+ DoU fast 
261    +6   

        KVV    255     
        Bäddtork    4     
        Lager    2     
Summa  643    +30  Summa  554    +21   
                 
Resultat    89    MSEK/år           
Kap kostnad 
ny site 

‐60    MSEK/år           

   29    MSEK/år           
                 
Res. jämfört 
referensalternativet 

‐51    MSEK/år           

8.2.3 Varaktighetsdiagram och energibalans 
Möjligheten att utnyttja fjärrvärme till torkning medförde att drifttiden samt värmeunderlaget i 
dellastområdet  för  kraftvärmeverket  kunde  ökas  vilket  i  sin  tur  ökar  elproduktionen  i 
kraftvärmeverket.   Resultatet  från modellen  visar  att  drifttiden  för  kraftvärmeverket  ökar  till 
5088 timmar jämfört med 4344 timmar i referensalternativet. Troligtvis skulle denna ökning bli 
mindre  i  verkligheten  då  modellens  tidssteg  i  kraftvärmeverkets  minlastområde  är  aningen 
grova.  Även om driftsäsongen inte skulle förlängas så skulle elproduktionen i kraftvärmeverket 
öka med 17 GWh på grund det ökade värmeunderlaget  som  torken medför.  I Figur 25 nedan 
illustreras varaktighetsdiagrammet.  
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Figur 25‐Varaktighetsdiagram för alternativet Torkning för eget bruk. Vitstreckade området motsvaras av värme till 
bäddtork 

Den  totala  elproduktionen  ökar med  34  GWh  beroende  på  det  ökade  värmeunderlaget  för 
kraftvärmeverket, vilket kan ses i Tabell 32 nedan.  Det ökade värmeunderlaget medför även en 
ökad användning av oförädlat biobränsle  i form av grot med 82 GWh.   Till torkningen används 
totalt 42 GWh/ år fjärrvärme. 

Användningen  av  pellets  minskade  då  HVC  inte  behövdes  för  att  täcka  värmebehovet  när 
kraftvärmeverkets minproduktion underskreds. Användningen av el var  i stort sett oförändrad 
då mindre el användes  till värmepumpar då dessa ej behövdes  i det nämnda området men el 
användes till att driva torkningsprocessen.  

Den  totala  andelen  förluster  i  systemet  ökar  med  1  procentenhet  framförallt  på  grund  av 
förluster vid lagring av torkad grot.  

Tabell 32‐ Energibalans för alternativet Torkning för eget bruk. 

Energi in 
(GWh/år) 

    Jämfört 
referensalternativet 
(GWh/år) 

Energi ut 
(GWh/år) 

    Jämfört 
referensalternativet
(GWh/år) 

Avfall  1573    +17  Fjärrvärme  1601     
Grot  1053    +82  El  388    +34 
El  24    +1  KVV    342  +33 
Pellets  47    ‐25  Ånga  127     
Olja  10      Kyla  34     
        Förluster  + 

internanvändning 
558  (20,6%)  +1% 

Summa  2708    +75  Summa  2708    +75 
               
Fjärrvärme 
bäddtork  

42  GWh/år           
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8.3 Pelletstillverkning bäddtork 

8.3.1 Specifikation 
I detta alternativ visar optimeringen att torkningsanläggning och  lager för torkat biobränsle till 
kraftvärmeverket  ej  är  lönsamma och medtags därför  ej  i  systemet,  vilket  kan  ses  i  Figur  26 
nedan. Bäddtorkens kapacitet för pelletstillverkningen optimeras till 265 MWt motsvarande en 
kapacitet på drygt 74 ton fuktigt biobränsle/h.  Lagrets dimension optimeras till 103 GWh för det 
torkade  biobränslet  med  fukthalt  10  %,  vilket  motsvarar  cirka  43 000  m3  eller 
lagerdimensionerna 85 X 85 X 6 meter. Slutligen optimeras pelletsanläggningens kapacitet  till 
den angivna maxkapaciteten på 200 MW producerad pellets vilket motsvarar drygt 41 ton/h. 

 

Figur 26‐Blockschema över optimal dimensionering av nya anläggningar i energisystemet 

8.3.2 Ekonomiska aspekter 
Detta alternativ ger en  lönsamhetsförbättring på 178 MSEK/år,  inklusive kapitalkostnad  för ny 
site,  jämfört  referensalternativet.  Det  ekonomiska  resultatet  redovisas  Tabell  33  nedan. 
Alternativet är  lönsamt för alla rimliga elpriser, det krävs ett negativt elpris för att alternativet 
ska  bli  jämförbart med  referensalternativet.  Priset  på  pellets  kan  sjunka  30  %  för  att  vara 
likvärdigt med referensalternativet. Då priset på pellets sjunker med 30 % ger det ett pris på 248 
SEK/MWh vilket nästan är  i nivå med priset på oförädlat biobränsle, vilket ej anses troligt. Om 
detta ändå sker skulle priserna på oförädlat biobränsle förmodligen också sjunka vilket medför 
att  alternativet  sannolikt  fortfarande  är  lönsamt  jämfört  med  referensalternativet.  Om 
försäljningspriset för pellets ligger kvar på dagens nivå om cirka 300 SEK/MWh så innebär det att 
alternativet fortfarande är 84 MSEK/år lönsammare än referensalternativet. 
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Kostnader för använd pellets tas  inte upp som en egen post utan är fördelad på kostnader för 
användning  av  oförädlat  biobränsle  samt  produktionskostnad  då  egenproducerad  pellets 
används. Om pelletstillverkningen visar ett nollresultat32 är alternativet ändå mer  lönsamt än 
referensalternativet på grund av en ökad elförsäljning med 99 MSEK/år.  

Om förbränning av avfall inte skulle generera någon intäkt medför det en lönsamhetsförsämring 
med 20 MSEK/år  jämfört referensalternativet. Även vid dessa förhållanden är alternativet med 
marginal  lönsamt  jämfört  referensalternativet. Priset  för oförädlade biobränslen kan öka med 
45 % för att alternativet ska vara likvärdigt med referensalternativet.  

Tabell 33‐ Ekonomiskt resultat för alternativet Pelletstillverkning bäddtork. 

Intäkter (MSEK/år)      Jämfört 
referensalternativet 
(MSEK/år) 

Kostnader 
(MSEK/år) 

    Jämfört 
referensalternativet 
(MSEK/år) 

Såld el  401    +99  Oförädlat 
biobränsle 

582    +389 

Förbränt avfall  331    +20  Grot    552  +359 

Såld Pellets  595    +595  Halm    30  +30 

        Köpt el  58    +38 

        Pellets  01    ‐52 

        Olja  6     

        DoU rörlig  77    +44 

        Kap  kostnad  + 
DoU fast 

286    +31 

        KVV    256   

        Bäddtork pellets    16   

        Lager    2   

        Pelletsanläggning    12   

Summa  1327    +714  Summa  1009    +456 

               

Resultat    318    MSEK/år         

Kap kostnad 
ny site 

‐60    MSEK/år         

Resultat m. ny site  258    MSEK/år         

               
Res jämfört 
referensalternativet 

178    MSEK/år         

1 Pellets till HVC antas komma från den egentillverkade pelletsen  
2 Jämförelse av kostnader för pelletsanvändning i HVC, då den egenanvända pelletsen utgör en utebliven intäkt 
 

8.3.3 Varaktighetsdiagram och energibalans 
Bäddtorkens  värmebehov  medför  ett  ökat  fjärrvärmeunderlag  för  alternativet  och  därmed 
förlängs även kraftvärmeverkets drifttid. Drifttiden är 5088 h vilket är en förlängd driftsäsong på 
                                                            

32 Intäkter lika med kostnader 
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744 h jämfört referensalternativet. Även i detta alternativ är troligen den ökade drifttiden något 
lägre  i  verkligenheten  då  tidsstegen  i  modelleringen  vid  kraftvärmeverkets 
minproduktionsområde är något grova.  I Figur 27 nedan presenteras varaktighetsdiagrammet 
för alternativet samt den värme bäddtorken använder vilket representeras av det vitstreckade 
området.  
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Figur 27‐Varaktighetsdiagram  för alternativet Pelletstillverkning bäddtork. Vitstreckade området motsvara värme 
till bäddtork 

Detta  alternativ  är det  som  ger den  största elproduktionen då  torkningen  ger upphov  till ett 
stort  värmeunderlag  samt  att  lagringsmöjligheten  gör  att  detta  underlag  till  stor  del  kan 
förläggas till dellastområdet för kraftvärmeverket. 

Värt att notera är att det även är  lönsamt att använda värme producerad  i värmepumpar och 
HVC  för att  försörja  torkprocessen då  vinstmarginalen  för pelletsproduktion blir  jämförelsevis 
hög, detta då priset för pellets är antaget att öka i större utsträckning än oförädlat biobränsle. 

Det  ökade  fjärrvärmeunderlaget medför  en  ökad  elproduktion  för  kraftvärmeverket  på  117 
GWh/år  samt  en  ökad  avfallsförbränning  på  102 GWh/år  jämfört  referensalternativet.  Totalt 
används 289 GWh/år fjärrvärme till bäddtorken vilket kan ses Tabell 34 nedan. 

Användningen av oförädlat biobränsle  i form av grot och halm ökar med 1758 GWh/år jämfört 
referensalternativet, detta på grund av att grot används för pelletstillverkningen samt det ökade 
fjärrvärmeunderlag. Användningen av pellets minskade då HVC  inte behöver användas  för att 
täcka fjärrvärmeunderlaget vid kraftvärmeverkets minproduktionsområde. Totalt använder HVC 
58 GWh/år egentillverkad pellets. Elanvändningen för alternativet ökar med 46 GWh/år jämfört 
referensalternativet på grund av bäddtorkens och pelletstillverkningens elbehov. I Bilaga 8 visas 
en illustrativ bild av energiflödena för alternativet pelletstillverkning med bäddtork. 
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Tabell 34‐ Energibalans för alternativet Pelletstillverkning bäddtork. 

Energi in 
(GWh/år) 

    Jämfört 
referensalternativet 
(GWh/år) 

Energi ut 
(GWh/år) 

    Jämfört 
referensalternativet
(GWh/år) 

Avfall  1657    +102  Fjärrvärme  1601     
Biobränsle  2729    +1758  El  477    +123 
Grot KVV    1194    KVV    425  +117 
Halm KVV    132    Ånga  127     
Grot 
Pellets 

  1403    Kyla  34     

El  69    +46  Pellets  1671    +1671 
Pellets  01    ‐152  Förluster  + 

internanvändning 
555  (12,4%)  ‐7,2 % 

Olja  10             
Summa  4465    +1833  Summa  4465    +1833 
               
Fjärrvärme 
bäddtork 
pellets 

289  GWh/år           

1 Pellets till HVC antas komma från den egentillverkade pelletsen 
2 Jämförelse av pelletsanvändning i HVC  
 

8.4 Pelletstillverkning ångtork 

8.4.1 Specifikation 
I detta alternativ medtas  i energisystemet dels ångtorken men även en bäddtork  för att  torka 
biobränsle till kraftvärmeverket samt lager för grot med 30 respektive 10 % fukthalt, se Figur 28 
nedan. Kapaciteten för bäddtorken för kraftvärmeverket optimeras till 52 MWt vilket motsvarar 
en kapacitet på 22  ton  fuktigt biobränsle/h. Dimensionen  för  lagret av  torkat biobränsle med 
fukthalt  30 %  till  kraftvärmeverket  optimeras  till  99  GWh motsvarande  cirka  82 000 m3eller 
lagerdimensionerna 117 X 117 X 6 meter. 

Ångtorkens  kapacitet  optimeras  till  191  MWt  motsvarande  82  ton  fuktigt  biobränsle/h. 
Dimensionen  för  lagret  av  torkat  biobränsle med  fukthalt  på  10  %  för  pelletstillverkningen 
optimeras till 98 GWh motsvarande cirka 41 000 m3 eller lagerdimensionerna 83 X 83 X 6 meter. 

Även i detta fall optimeras kapaciteten för pelletsanläggningen till den angivna maxkapaciteten 
på 200 MW producerad pellets vilket motsvarar drygt 41 ton/h. 
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Figur 28‐Blockschema över optimal dimensionering av nya anläggningar i energisystemet 

8.4.2 Ekonomiska aspekter 
Detta  alternativ  ger  en  lönsamhetsförbättring på 73 MSEK/år,  inklusive  kapitalkostnad  för ny 
site,  jämfört  referensalternativet. Alternativet är  lönsamt  jämfört med referensalternativet vid 
alla positiva elpriser. 

Det antagna priset på pellets kan  sjunka 19 %  för att vara  likvärdigt med  referensalternativet 
vilket motsvarar 288 SEK/MWh och ligger under dagens prisnivå. Om priset på pellets inte stiger 
som prognostiserat av Energimyndigheten  (2011) utan  ligger kvar på den nuvarande nivån om 
cirka  300  SEK/MWh  innebär  detta  att  alternativet  endast  är  13  MSEK  lönsammare  än 
referensalternativet.  

Priset för oförädlade biobränslen kan öka med 34 % för att alternativet ska vara likvärdigt med 
referensalternativet.  Det  krävs  en  ökning  på  233  %  av  investeringen  för  tork,  lager  och 
pelleteringsutrustning  för  att  alternativet  ska  vara  ekonomiskt  likvärdigt  med 
referensalternativet. I Tabell 35 nedan redovisas det ekonomiska resultatet. 
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Tabell 35‐ Ekonomiskt resultat för alternativet Pelletstillverkning ångtork. 

Intäkter (MSEK/år)      Jämfört 
referensalternativet 
(MSEK/år) 

Kostnader 
(MSEK/år) 

    Jämfört 
referensalternativet 
(MSEK/år) 

Såld el  319    +17  Grot  411    +218 

Förbränt avfall  313    +2  Köpt el  43    +23 

Såld Pellets  381    +381  Pellets  01    ‐92 

        Olja  6     

        DoU rörlig  55    +22 

        Kap  kostnad  + 
DoU fast 

286    +31 

        KVV    257   

        Bäddtork KVV    3   

        Lager 
(30  %  fukthalt) 
KVV  

  2   

        Ångtork    11   

        Lager  (10  % 
fukthalt)Pellets 

  2   

        Pelletsanläggning    12   

Summa  1013    +400  Summa  800    +267 

               

Resultat    213    MSEK/år         

Kap kostnad 
ny site 

‐60    MSEK/år         

Resultat m. ny site  153    MSEK/år         

               

Res jämfört 
referensalternativet 

73    MSEK/år         

1 Pellets till HVC antas komma från den egentillverkade pelletsen 
2 Jämförelse av kostnader för pelletsanvändning i HVC, då den egenanvända pelletsen utgör en utebliven intäkt  
 

8.4.3 Varaktighetsdiagram och energibalans 
Kraftvärmeverkets drifttid  för alternativet är 5088 h vilket ger en ökad driftsäsong med 744 h 
jämfört referensalternativet se Figur 29 nedan.  

Då  ångtorkens  värmebehov  är  betydligt mindre  än  bäddtorkens  ges  inte  samma  ökning  av 
värmeunderlaget för elproduktionen och detta leder till att elproduktionen inte ökar lika mycket 
som  i  fallet  med  en  bäddtork.  Dock  är  elproduktionen  fortfarande  markant  högre  än  i 
referensalternativet.  

Produktionen  av  pellets  är  betydligt mindre  än  i  fallet med  bäddtorken,  detta  då  ångtorken 
endast  kan  användas då  kraftvärmeverket  är  i drift. Därmed blir  användningen  av biobränsle 
också lägre än i fallet med en bäddtork. I Tabell 36 nedan redovisas energibalansen samt i Bilaga 
8 visas en illustrativ bild av energiflödena för alternativet.  
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Figur 29‐Varaktighetsdiagram för alternativet Pelletstillverkning ångtork. Området som  illustrerat med helvit  linje 
motsvarar  värme  till  ångtorken.  Området  mellan  helvita  och  vitstreckade  linjen  motsvarar  fjärrvärme  till 
bäddtorken för kraftvärmeverket 

 

Tabell 36‐ Energibalans för alternativet Pelletstillverkning ångtork. 

Energi in 
(GWh/år) 

    Jämfört 
referensalternativet 
(GWh/år) 

Energi ut 
(GWh/år) 

    Jämfört 
referensalternativet
(GWh/år) 

Avfall  1567    +12  Fjärrvärme  1601     
Biobränsle  1967    +995  El  376    +22 
Grot KVV    1061    KVV    330  +22 
GrotPellets    906    Ånga  127     
El  50    +27  Kyla  34     
Pellets  01    ‐262  Pellets  1071    +1671 
Olja  10      Förluster  + 

internanvändning 
385  (10,7%)  ‐8,9 % 

Summa  3593    +961  Summa  3593    +961 
               
Fjärrvärme 
Bäddtork 
KVV 

25  GWh/år           

Värme 
(netto) 
Ångtork  

13  GWh/år           

1 Pellets till HVC antas komma från den egentillverkade pelletsen 
2 Jämförelse av pelletsanvändning i HVC  
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8.5 Black pelletstillverkning 

8.5.1 Specifikation 
Den black pelletstillverkande anläggningens kapacitet, som inkluderar torkning, torrefiering och 
pelletering,  optimeras  till  den  angivna maxkapaciteten  på  250 MW  producerad  black  pellets 
motsvarande  drygt  43  ton/h.  Optimeringen  visar  även  att  torkning  och  lagring  till 
kraftvärmeverket ej är lönsamt att medtagas, se Figur 30 nedan. 

 

Figur 30‐Blockschema över optimal dimensionering av nya anläggningar i energisystemet 

8.5.2 Ekonomiska aspekter 
Detta  alternativ  är  det  som  visar  på  det  bästa  ekonomiska  resultatet  av  de  studerade 
alternativen.  Inklusive  kapitalkostnad  för  ny  site  var  lönsamheten  på  281 MSEK/år  bättre  än 
referensalternativet,  vilket  kan  ses  i  Tabell  37  nedan.  Alternativet  är  lönsamt  jämfört 
referensalternativet  vid  alla  positiva  el  samt  negativa  avfallspriser.  Effekter  som  uppstår  om 
anläggningen måste betala för att använda avfallsbränsle har inte studeras. 

Om black pellets som kolersättning för energiändamål inte kan säljas för det högre priset ges en 
lönsamhetsförsämring på 145 MSEK/ år men är vid det fallet ändå med marginal mer lönsamt än 
referensalternativet.  Om  priset  för  all  såld  black  pellets  sjunker  med  32  %  är  alternativet 
likvärdigt  referensalternativet.  Om  detta  sker  skulle  troligtvis  även  priset  på  oförädlade 
biobränslen sjunka och alternativet skulle fortfarande vara lönsamt jämfört referensalternativet. 
Priset för oförädlat biobränsle i form av grot och halm kan öka med 59 % för att alternativet ska 
vara  likvärdigt  referensalternativet. Om det  skulle  ske  skulle  troligtvis även priserna  för black 
pellets öka vilket betyder att alternativet  fortfarande är  lönsamt  jämfört  referensalternativet. 
Om priset för samtlig såld black pellets hamnar på dagens prisnivå för förädlade trädbränslen, 
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om cirka 300 SEK/MWh, genererar alternativet en ökad lönsamhet om 23 MSEK/år jämfört med 
referensalternativet. 

Kapitalkostnaderna  för en  torrefieringsanläggning är svåra att uppskatta då det ej  finns någon 
storskalig anläggning  i dagsläget. Känslighetsanalysen visar att grundinvesteringen kan öka sex 
gånger för att vara likvärdigt referensalternativet. 

Tabell 37‐ Ekonomiskt resultat för alternativet black pelletstillverkning 

Intäkter (MSEK/år)      Jämfört 
referensalternativet 
(MSEK/år) 

Kostnader 
(MSEK/år) 

    Jämfört 
referensalternativet 
(MSEK/år) 

Såld el  368    +66  Oförädlat 
biobränsle 

667    +474 

Förbränt avfall  325    +14  Grot    639  +446 

Black pellets  866    +866  Halm    28  +28 

Övrigt    365  +365  Köpt el  71    +51 

Värmeproduktion    501  +501  Pellets  01    ‐22 

        Olja  6     

        DoU rörlig  84    +50 

        Kap 
kostnad  + 
DoU fast 

309    +54 

        KVV    255   

        Black 
pellets 
anläggning 

  54   

Summa  1558    +945  Summa  1136    +603 

               

Resultat    422    MSEK/år         

Kap kostnad 
ny site 

‐60    MSEK/år         

Resultat m. ny site  362    MSEK/år         

               

Res jämfört 
referensalternativet 

281    MSEK/år         

1 Black pellets till HVC antas komma från den egentillverkade pelletsen 
2 Jämförelse av kostnader för pelletsanvändning i HVC, då den egenanvända pelletsen utgör en utebliven intäkt  
 

8.5.3 Varaktighetsdiagram och energibalans 
Alternativet ger en drifttid på kraftvärmeverket på 5088 h. Det ökade fjärrvärmeunderlaget på 
grund  av  värmebehovet  för  torkningen  vid  black  pelletstillverkningen  medför  den  ökade 
driftsäsongen  jämfört referensalternativet. Totalt används 246 GWh/år fjärrvärme för torkning 
vilket representeras av det vitsträckade området i varaktighetsdiagrammet i Figur 31 nedan.  

80 



 

Figur 31‐Varaktighetsdiagram för alternativet black pelletstillverkning. Vitstreckade området motsvarar fjärrvärme 
till TOP processen 

Användningen  av  värme  till  torkningen  blir  i  detta  fall  konstant  över  året  förutom  då  olja 
används  vid  spetslast.  Anledningen  till  detta  är  att  det  till  skillnad  från  fallet  med 
pelletsproduktion ej är möjligt att torka mer i en period för att lagra till nästa då rökgaserna från 
torrefieringen används vid torkningen.  Detta är också en orsak till att elproduktionen i detta fall 
blir  lägre  än  vid  pelletsproduktion  med  en  bäddtork,  en  annan  orsak  är  att  det  totala 
värmeunderlaget som genereras av torkningsprocessen blir mindre än  i fallet med bäddtorken. 
Jämfört med referensalternativet är dock elproduktionen 82 GWh större, vilket kan ses i Tabell 
38  nedan.  Det  används  2125  GWh/år  mer  oförädlat  biobränsle  i  alternativet  jämfört 
referensalternativet  på  grund  av  att  grot  torrefieras  till  black  pellets  samt  mer  används  i 
kraftvärmeverket på grund av det ökade värmeunderlaget.  I Bilaga 8 visas en  illustrativ bild av 
energiflödena för alternativet. 

Egenproducerad  black  pellets  används  i  HVC,  denna  användning  är  i  nivå  med 
referensalternativet.  Det  går  åt mer  vid  höglast  på  grund  av  torkningens  värmebehov men 
mindre vid minlastområdet för kraftvärmeverket.  
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Tabell 38‐Energibalans för alternativet black pellets tillverkning.  

Energi in 
(GWh/år) 

    Jämfört 
referensalternativet 
(GWh/år) 

Energi ut 
(GWh/år) 

    Jämfört 
referensalternativet
(GWh/år) 

Avfall  1624    +69  Fjärrvärme  1601     
Biobränsle  3096    +2125  El  436    +82 
Grot KVV    1091    KVV    386  +78 
Halm KVV    120    Ånga  127     
GrotPellets    1885    Kyla  34     
El  86    +63  Black pellets  2024    +2024 
Pellets  01    ‐42  Förluster  + 

internanvändning 
594  (12,3%)  ‐7,3 % 

Olja  10             
Summa  4816    +2184  Summa  4816    +2184 
               
Fjärrvärme 
TOP anl. 

246  GWh/år           

1 Black pellets till HVC antas komma från den egentillverkade pelletsen 
2 Jämförelse av pelletsbränsleanvändning i HVC  
 

8.6 Förgasning FTprodukter 

8.6.1 Specifikation 
Förgasningsanläggningens kapacitet optimeras  till 580 MWt motsvarande cirka 249  ton  fuktigt 
biobränsle/h,  se  Figur 32 nedan. Denna  storlek motsvarar att hela den antagna  tillgången på 
grot används. Denna användning kräver en  tillförsel av biobränsle med cirka 150  lastbilar per 
dag med  vardera  40  ton.  Inget  biobränsleeldat  kraftvärmeverk  byggs  då  det  ej  är  lönsamt  i 
energisystemet för detta alternativ. 

 

Figur 32‐Blockschema över optimal dimensionering av nya anläggningar i energisystemet 

8.6.2 Ekonomiska aspekter 
Detta  alternativ  visar  på  god  lönsamhet  jämfört  med  referensalternativet,  inklusive 
kapitalkostnad  för en ny site blir  resultatet 217 MSEK/år bättre än  referensalternativet. Detta 
resultat är dock känsligt för förändringar  i produkt och råvarupriser. Om det antagna priset på 
sålda  FT‐produkter minskar med 10 % är alternativet  likvärdigt med  referensalternativet. Om 
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det antagna priset på den viktigaste produkten FT‐diesel, som svarar för 78 % av total försäljning 
av  FT‐produkter, minskar med  13 %  är  alternativet  likvärdigt med  referensalternativet.    Att 
priserna blir 10 %  lägre är  fullt  tänkbart då de antagna priserna bygger på en prognos  för år 
2020. I en prognos med så lång tidshorisont finns en betydande osäkerhet.  

Priset på oförädlat biobränsle kan  stiga med 26 %  för att alternativet  ska vara  likvärdigt med 
referensalternativet. I detta fall innebär en ökning i råvarupriserna inte nödvändigtvis att priser 
på  sålda  produkter  stiger  som  i  fallet  för  pellets  och  black  pellets,  då  dessa  är  kopplade  till 
oljepriset. En prisökning på 26 % jämfört med de antagna priserna får anses som en fullt tänkbar 
möjlighet, speciellt då mycket stora mängder grot behöver köpas in vilket kan ha större inverkan 
på prisbilden än den i studien antagna prisutvecklingen, se avsnitt 7.3. 

Då  kapitalkostnaden  för  förgasningsanläggningen  ökar  med  32  %  är  alternativet  likvärdigt 
referensalternativet. Då  inga  storskaliga  anläggningar  för  förgasning  av  biobränsle  existerar  i 
dagsläget så är kapitalkostnaden svår att uppskatta och en ökning på 32 % är tänkbar. Ekboms et 
al. (2009) studie som ligger till grund för den bedömda investeringen anger att investeringen bör 
ligga  inom  intervallet  ±  50  %  från  det  antagna  värdet.  I  Tabell  39  nedan  redovisas  det 
ekonomiska resultatet. 

Tabell 39‐Ekonomiskt resultat för alternativet förgasning FT‐produkter 

Intäkter (MSEK/år)      Jämfört 
referensalternativet 
(MSEK/år) 

Kostnader 
(MSEK/år) 

    Jämfört 
referensalternativet 
(MSEK/år) 

Såld el  35    ‐267  Grot  1034    +841 

Förbränt avfall  311      Köpt el  30    +10 

Såld 
FT‐produkter 

2117    +2117  Pellets  20    ‐6 

FT‐diesel    1648  +1648  Olja  6     

BioJet    312  +312  DoU rörlig  77    +44 

Nafta    157  +157  Kap 
kostnad  + 
DoU fast 

938    +684 

Summa  2463    +1850  Summa  2106    +1573 

               

Resultat    357    MSEK/år         

Kap kostnad 
ny site 

‐60    MSEK/år         

Resultat m. ny site  297    MSEK/år         

               

Res jämfört 
referensalternativet 

217    MSEK/år         

8.6.3 Varaktighetsdiagram och energibalans 
Drifttiden  för  förgasningsanläggningen  är  hela  året  utom  det  givna  avställda  tidssteget  för 
underhåll  i  juli  månad.  Då  inget  underlag  för  fjärrvärme  finns  kyls  fjärrvärmen  bort  vilket 
diskuteras mera nedan. Drifttiden där  förgasningsanläggningen  levererar nämnvärda mängder 
värme till fjärrvärmenätet är drygt 5000 h, vilket kan ses i Figur 33 nedan. 
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Figur 33‐Varaktighetsdiagram för alternativet förgasning FT‐produkter 

Alternativet använder 3679 GWh/år mer grot än i referensalternativet. Totalt sett motsvarar det 
nästan 4,7 TWh vilket är i nivå med den totala potentialen som antagits i denna studie.  

Då  endast  cirka  30 %  av  energin  i  biobränslet  utvinns  som  fjärrvärme  krävs  en mycket  stor 
anläggning  för att  tillgodose  fjärrvärmebehovet, dessutom  krävs en  stor anläggning  för att  få 
lönsamhet i denna typ av produktion. Detta resulterar i den stora användningen av biobränsle. 

Förlusterna  i  systemet  blir  också  stora  då  25  %  av  energin  i  biobränslet  åtgår  till 
omvandlingsförluster och  internanvändning. Utöver detta kyls 781 GWh/år producerad värme 
bort,  vilket  motsvarar  21  %  av  den  totala  energin  i  biobränslet  till  förgasningen.  Ges  inte 
möjligheten att kyla bort denna värme erhålls en sämre  lönsamhet än referensalternativet och 
är därmed inte av intresse att studera. 

Förgasningsanläggningen  har  ett  nettounderskott  på  el  vilket  medför  att  den  enda 
nettoproducerade  elen  kommer  från  avfallsförbränningen.  Energibalans  för  alternativet 
redovisas i Tabell 40 nedan.  
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Tabell 40‐Energibalans för alternativet förgasning FT‐produkter 

Energi in 
(GWh/år) 

    Jämfört 
referensalternativet 
(GWh/år) 

Energi ut 
(GWh/år) 

    Jämfört 
referensalternativet
(GWh/år) 

Avfall  1555      Fjärrvärme  1601     
Grot  4651    +3679  El  45    ‐309 
El  35    +12  Ånga  127     
Pellets  56    ‐17  Kyla  34     
Olja  10      FT‐produkter  2121    +2121 
        FT‐diesel    1405  +1405 
        BioJet    567  +567 
        Nafta    149  +149 
        Förluster  + 

internanvändning 
1599 

(37,7%)  +18,1% 
        Bortkyld värme  781 
Summa  6308    +3675  Summa  6308    +3675 

8.7 Förgasning SNG 

8.7.1 Specifikation 
Förgasningsanläggningens kapacitet optimeras  till 339 MWt motsvarande cirka 146  ton  fuktigt 
biobränsle/h, se Figur 34 nedan. Gaskombianläggningen kapacitet optimeras till 118 MWel samt 
att Inget biobränsleeldat kraftvärmeverk tas med i energisystemet i detta alternativ. 

 

Figur 34‐Blockschema över optimal dimensionering av nya anläggningar i energisystemet 

8.7.2 Ekonomiska aspekter 
Det ekonomiska resultatet för detta alternativ, som redovisas i Tabell 41 nedan, är 277 MSEK/år 
sämre än referensalternativet. Detta beror dels på en stor grundinvestering samt att priset för 
såld  SNG  är  betydligt  lägre  än  för  FT‐produkter.  Anledningen  till  prisskillnaden  är  främst  att 
naturgas, som används som drivmedel, ej är beskattat med energiskatt.  

Dock  skulle  detta  alternativ  bli  likvärdigt med  referensalternativet  om  priserna  på  såld  SNG 
skulle öka med 51 % vilket  inte är ett helt orimligt  scenario. Även om priserna på grot  skulle 
sjunka med 73 % skulle detta alternativ bli likvärdigt med referensalternativet, dock bedöms ett 
sådant prisfall orealistiskt. 
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Tabell 41‐Ekonomiskt resultat för alternativet förgasning SNG. 

Intäkter (MSEK/år)      Jämfört 
referensalternativet 
(MSEK/år) 

Kostnader 
(MSEK/år) 

    Jämfört 
referensalternativet 
(MSEK/år) 

Såld el  273    ‐29  Grot  574    +381 

Förbränt avfall  311      Köpt el  106    +86 

Såld SNG  541    +541  Pellets  17    ‐9 

        Olja  6     

        DoU rörlig  5    ‐28 

        Kap 
kostnad  + 
DoU fast 

553    +299 

        Förgasning 
anl. 

  455   

        Gaskombi 
anl. 

  98   

Summa  1125    +512  Summa  1261    +728 

               

Resultat   ‐136    MSEK/år         

Kap kostnad 
ny site 

 ‐60    MSEK/år         

Resultat m. ny site  ‐196    MSEK/år         

               

Res jämfört 
referensalternativet 

‐277    MSEK/år         

8.7.3 Varaktighetsdiagram och energibalans 
Likt alternativet med FT‐produkter används förgasningsanläggningen hela den tillåtna drifttiden 
samt att  fjärrvärme  kyls bort då  inget underlag  finns. Drifttiden  för gaskombianläggningen är 
3256 h, vilket kan ses i Figur 35 nedan. 

 

Figur 35‐Varaktighetsdiagram för alternativet förgasning SNG. 
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Även  om  gaskombianläggningen  har  en  högre  elverkningsgrad  än  kraftvärmeverket  i 
referensalternativet så blir den totala elproduktionen 38 GWh/år mindre än referensalternativet 
då värmeunderlaget för gaskombianläggningen minskar kraftigt då SNG anläggningen  levererar 
överskottsvärme till fjärrvärmenätet. Se Tabell 42 nedan. Totalt produceras 1913 GWh/år SNG 
varav 560 GWh/år används i gaskombianläggningen, resterande del säljs som fordonsgas. 

Den totala andelen förluster blir betydligt mindre än i fallet med förgasning till FT‐produkter då 
SNG processen har en högre totalverkningsgrad samt att en betydligt mindre mängd fjärrvärme 
kyls bort. Dock är den totala andelen förluster något högre än för referensalternativet. 

Tabell 42‐Energibalans för alternativet förgasning SNG. 

Energi  in 
(GWh/år) 

    Jämfört 
referensalternativet 
(GWh/år) 

Energi  ut 
(GWh/år) 

    Jämfört 
referensalternativet
(GWh/år) 

Avfall  1555      Fjärrvärme  1601     
Grot  2695    +1723  El  316    ‐38 
El  127    +104  Ånga  127     
Pellets  47    ‐25  Kyla  34     
Olja  10      Såld SNG  1352    +1352 
        Förluster  + 

internanvändning 
740 

(22,7%)  +3,1 % 
        Bortkyld värme  264 
Summa  4434    +1802  Summa  4434    +1802 

8.8 Investeringsberäkningar 
I Tabell 43 nedan redovisas resultaten från investeringsberäkningarna. Resultaten är uppdelade 
på nuvärdet, paybacktid samt nuvärdeskvot. De alternativ som behandlas är de som visar på ett 
ökat jämförelseresultat. Alternativet black pelletstillverkning visar på de bästa resultaten utifrån 
alla de tre metoderna. Intressant är att alternativet förgasning FT‐produkter visade på det näst 
bästa jämförelseresultatet av samtliga alternativ, men det minst gynnsamma med avseende på 
paybacktiden och nuvärdeskvoten av dessa fyra studerade alternativen. Detta beror främst på 
den  stora  investeringen  för  förgasningsanläggningen men  även  på  den  kortare  ekonomiska 
livslängden. 

Tabell 43‐Resultat från investeringsberäkningar 

Pelletstillv. bäddtork  Pelletstillv. ångtork  Black pelletstillv.  Förgasning FT

Kassaflöde1 (MSEK/år)  268  163  396  961 

Grundinvestering2 (MSEK)  1047  1047  1326  7974 

Ekonomisk livslängd (år)  25  25  25  20 

Ränta (%)  7 %  7 %  7 %  7 % 

NPV (MSEK)  2077  853  3289  2207 

Paybacktid (år)  3,9  6,4  3,3  8,3 

Nuvärdeskvot  2,0  0,8  2,5  0,3 
1 Ökat kassaflöde jämfört referensalternativet 
2 Motsvarar ökade anläggningsinvesteringar jämfört referensfallet samt investering för ny site 
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8.9 Koldioxidpåverkan 
I  Tabell  44  redovisas  hur  mycket  de  olika  alternativen  reducerar  utsläppen  av  fossila 
växthusgaser dels  totalt antal  ton per år men också per använd MWh biobränsle. Alternativet 
med black pelletsproduktion visar på kraftigt minskade utsläpp då producerad pellets ersätter 
kol som har en hög emissionsfaktor samt att elproduktionen är högre än i referensalternativet.  
Anledningen att de totala utsläppen för alternativen med pelletsproduktion inte visar på större 
total minskning är att producerad pellets inte direkt kan antas ersätta något fossilt bränsle.  Det 
biobränsle  som  används  till  pelletsproduktion  har  därmed  inte  tagits med  i  beräkningen  av 
minskade utsläpp per MWh använt biobränsle för att möjliggöra rättvisa jämförelser.  

Tabell 44‐ Koldioxidpåverkan med synsättet naturgaskondens på marginalen. 

Ref. alt  Tork eget bruk  Pellets BT  Pellets ÅT  Black Pellets  Förg. FT  Förg. SNG

kton CO2/år  114  126  141  112  798  549  340 

kg CO2/MWh biobränsle  117  119  107  85  258  118  126 

 
Då åsikterna går isär om hur koldioxidutsläppen från elproduktion ska värderas, se avsnitt 3.4.3, 
så redovisas här en känslighetsanalys hur resultaten påverkas om andra synsätt än det i studien 
valda används. För att se hur mycket resultaten kan tänkas skilja som mest valdes de två synsätt 
som  befinner  sig  i  varsin  ända  av  spektrumet  av  synsätt.  Ett  synsätt  är  att  ineffektiv 
kolkondenskraft motsvarar marginalproduktionen och att det är enbart denna produktionsform 
som minskar då annan elproduktion ökar. Dessa  ineffektiva kolkondenskraftverk kan anses ge 
upphov till 1000 kg CO2/MWh33 el.  Med detta antagande ges resultaten som redovisas i Tabell 
45. Föga förvånande resulterar detta synsätt i att de alternativen med hög elproduktion leder till 
större  utsläppsminskningar  både  totalt  och  sett  och  per  använd  MWh  biobränsle.  Black 
pelletsproduktion leder fortfarande till överlägset störst total minskning av utsläppen. Däremot 
genererar  både  referensalternativet  och  alternativet  med  torkning  för  eget  bruk  en  större 
minskning  per  MWh  biobränsle  då  andelen  producerad  el  är  högre  för  dessa.  För 
förgasningsalternativen blir resultaten betydligt sämre i jämförelse med alla andra alternativ då 
nettoelproduktionen i båda förgasningsfallen är betydligt lägre. 

Tabell 45‐ Koldioxidpåverkan med synsättet kolkondens på marginalen. 

Ref. alt  Tork eget bruk  Pellets BT  Pellets ÅT  Black Pellets  Förg. FT  Förg. SNG

kton CO2/år  328  361  405  324  1025  555  462 

kg CO2/MWh biobränsle  338  343  306  244  331  119  172 

 
Att miljövärdera el enligt nordisk medelproduktionsmix, som enligt Svensk energi (2011) har ett 
utsläpp på cirka 100 kg CO2/MWh, får representera den andra sidan av spektrumet av åsikter. 
Med detta  synsätt ger alternativen med  förgasning en betydligt  större minskning av både de 
totala utsläppen och per MWh biobränsle  jämfört med torkning och pelletsalternativen.   Även 
                                                            

33 1000 kg CO2/MWh motsvarar ett kolkondenskraftverk med 33 % verkningsgrad 
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här visar alternativet black pellets på störst total minskning och även störst minskning per MWh 
biobränsle. Resultaten med detta synsätt redovisas i Tabell 46 nedan. 

Tabell 46‐ Koldioxidpåverkan med synsättet nordisk medelproduktionsmix. 

Ref. alt  Tork eget bruk  Pellets BT  Pellets ÅT  Black Pellets  Förg. FT  Förg. SNG

kton CO2/år  30  34  38  30  710  547  293 

kg CO2/MWh biobränsle  31  32  29  23  229  118  109 

 
Intressant  är  att  alternativet  black  pellets  verkar  leda  till  de  bästa  resultaten  vad  gäller 
koldioxidpåverkan oavsett vilket metod som väljs för värdering av elens klimatpåverkan.  

8.10 Sammanställning 
I Figur 36 nedan presenteras en sammanställning av  lönsamhetsjämförelse, använt biobränsle, 
producerad el och produkter samt  förluster för referensalternativet och kombinatalternativen. 
Vidare  presenteras  i  Figur  37  nedan  drifttider  för  de  olika  anläggningarna.  I  Figur  38  nedan 
redovisas  total  respektive  relativ  koldioxidreducering  med  synsättet  naturgaskondens  på 
marginalen. Slutligen presenteras  I Figur 39 nedan  total  respektive  relativ koldioxidreducering 
för de tre behandlade synsätten. 

 

 

Figur 36‐Sammanställning av  jämförelseresultat, använt biobränsle, producerad el‐ och produkter samt  förluster, 
för referensalternativet och kombinatalternativen. 
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Figur 37‐Sammanställning av drifttider för anläggningarna i referensalternativet och de modellerade alternativen. 

 

 

 

Figur 38‐Total och relativ koldioxidreducering med synsättet naturgaskondens på marginalen. 
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Figur 39‐Koldioxidreducering för kol‐ och naturgaskondens på marginalen samt för nordisk medelmix. 

9 Diskussion  
I  detta  kapitel  förs  diskussion  kring  resultatet  för  de  modellerade  alternativen  samt  dess 
ekonomiska stabilitet och tekniska osäkerheter kring dess genomförbarhet.  Övriga aspekter som 
diskuteras  är  problematik  kring  råvarutillförsel  och  lagring  samt  prisutveckling  och 
klimatpåverkan.  

• Pelletstillverkning med  bäddtork ett stabilt ekonomiskt alternativ 

Pellets  som  produkt  anses  ha  en  stabil  efterfrågan  på marknaden.  Trots  detta  klarar 
alternativet en prisförändring på pellets med ‐30 % för bäddtork för att fortfarande vara 
resultatmässigt  jämförbart  med  referensalternativet.  En  sådan  prisutveckling  anses 
dessutom vara högst osannolik. Om pelletstillverkningen med bäddtork precis bär sina 
egna  kostnader  så  genererar  det  ändå  ett  positivt  resultat  på  +99 MSEK/år,  jämfört 
referensalternativet,  i  form  av  ökade  elförsäljningsintäkter.  Vidare  är  alternativen 
okänsligt  för  fluktuerande  elpriser  och  genererar  fortfarande  med  marginal  positivt 
resultat även om avfallsförbränningen skulle generera 0 SEK/MWh. Alternativen klarar 
en  prisökning  på  45  %  på  biobränsle  för  bäddtorken  för  att  vara  jämförbart  med 
referensalternativet. Om försäljningspriset hamnar på dagens nivå om 300 SEK/MWh så 
är  alternativet  82  MSEK/år  lönsammare  än  referensalternativet.  Denna 
lönsamhetsökning är inte lika övertygande men alternativet kommer sannolikt att även 
med  dagens  pelletspris  generera  en  viss  lönsamhetsförbättring.  Sammantaget  anses 
pelletstillverkning med bäddtork vara ett stabilt och lönsamt alternativ. 
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• Osäkerhet kring tekniken  för bäddtorken 

Det anses tekniskt osäkert hur vida en bäddtork kan användas effektivt för att torka grot 
från 50  till 10 %  fukthalt.    Inom  ramen  för denna  studie har det  inte varit möjligt att 
utreda om en bäddtork  kan  användas  för detta  ändamål och denna  fråga  lämnas  för 
vidare studier. 

• Pelletstillverkning med ångtork,  lönsamt med  framtidens 
pelletspriser 

Alternativet  visar  på  potential  för  lönsamhet med  de  antagna  framtida  priserna  för 
pellets men om priserna  stannar på dagens nivåer är alternativet endast 13 MSEK/år 
lönsammare än  referensalternativet. Då  försäljnings och distributionskostnader  inte är 
medtagna  i  medtagna  i  modelleringen  skulle  alternativet  vid  dagens  pelletspriser 
sannolikt inte vara lönsamt jämfört med referensalternativet. 

• Black pelletstillverkning ett lönsamt alternativ vid framtida 
pelletspriser 

Alternativet genererar det bästa resultatet av de modellerade alternativen. Alternativet 
är  pris‐okänsligt  för  el  och  förbränning  av  avfall.  Alternativet  klarar  att  de  antagna 
försäljningspriserna  sjunker  med  32  %  för  vara  jämförbart  referensalternativet. 
Dessutom  skulle alternativet med marginal  vara  lönsamt om black pellets endast  kan 
säljas  till  det  lägre  av  de  antagna  försäljningspriserna.  Vidare  klarar  alternativet  en 
prisökning på 59 % på biobränsle för att vara jämförbart referensalternativet. Osäkerhet 
kring  kapitalkostnaden  för  torrefieringsanläggningen  för  biobränsle  finns,  då  ingen 
sådan kommersiell anläggning existerar  i dagsläget. Känslighetsanalysen visar dock att 
kapitalkostnaden kan öka hela 6 gånger för att vara jämförbart referensalternativet. Om 
försäljningspriset på all black pellets skulle hamna på dagens prisnivå om 300 SEK/MWh 
för konventionell pellets så skulle alternativet endast innebära en lönsamhetsförbättring 
om  22 MSEK/år.  Detta  skulle  troligtvis  vändas  till  en  försämring  i  lönsamheten  om 
hänsyn tas till distributionskostnader etc. som inte medtagits i modellen. 

• Osäkerhet kring tekniken  för torrefiering av biobränsle 

Som  tidigare  nämnts  finns  ingen  storskalig  torrefieringsanläggning  för  biobränsle  i 
dagsläget.  Detta  är  under  utveckling  och  behöver  utredas  grundligt  för  att 
kombinatalternativet  ska  vara  aktuellt. Dessutom  bör  problematiken med  dålig  lukt  i 
närmiljön lösas. 
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• Dålig lönsamhet för kombinat  alternativen torkning för eget  bruk 
och förgasning SNG 

Kombinatalternativen  generar  negativt  resultat  jämfört  referensalternativet.  För  att 
alternativet  torkning  för eget bruk  ska vara  jämförbart med  referensalternativet krävs 
en  ökning  av  elpriset  med  190  %  vilket  bedöms  orimligt.  Det  dåliga  ekonomiska 
resultatet för alternativet förgasning SNG beror främst på den stora grundinvesteringen 
samt otillräckliga  försäljningsintäkter  för produkten  SNG.  För  att  alternativet  ska  vara 
jämförbart med  referensalternativet  krävs att priset  för  SNG ökar med 51 % eller att 
priset  för  grot  sjunker  med  73  %.  Det  förstnämnda  anses  möjligt  om 
energiskattskattebefrielsen  för naturgas  som drivmedel annulleras  i kombination med 
att naturgaspriset ökar. Däremot anses det sistnämnda orimligt, då efterfrågan på grot 
med  stor  sannolikhet  kommer  att  öka  i  framtiden.  Vidare  bedöms  det  inte  som  en 
möjlighet  att  kapitalkostnaden  för  förgasningsanläggningen  är  lägre  än  det  antagna, 
snarare det motsatta fallet. Sammantaget bedöms det svårt att finna lönsamhet i dessa 
alternativ. 

• God lönsamhet men stor osäkerhet för förgasning FTprodukter 

Alternativet genererar det näst bästa ekonomiska resultatet, dock påverkas alternativets 
lönsamhet  kraftigt  redan  vid  små  förändringar  av  de  antagna  förutsättningarna.    De 
antagna försäljningsintäkterna är grundade på prognoser och anses därmed osäkra. En 
prisförändring på  ‐10 % för FT‐produkterna eller  ‐13 % för enbart FT‐diesel medför att 
alternativets  lönsamhet  är  i nivå med  referensalternativet. Dessutom  används  i detta 
alternativ  den  största mängden  biobränsle  och  en  prisökning  på  26 %  genererar  att 
resultatet blir  likvärdigt referensalternativet. Det  ter sig vara en  tänkbar prisutveckling 
då  hela  4,7  TWh/år  biobränsle  används,  vilket  kan  påverka  prisbilden  mer  än  den 
antagna  prisutvecklingen.  Slutligen  skulle  en  ökning  av  kapitalkostnaden  på  32 %  för 
förgasningsanläggningen medföra att resultatet blir likvärdigt referensalternativet. Även 
denna  utveckling  anses  trovärdig  då  tekniken  att  förgasa  biobränsle  i  dagsläget  ej  är 
kommersiellt  tillgänglig  och  Ekbom  et  al.  (2009)  anser  att  grundinvesteringen  kan 
variera ± 50 % från det antagna. Varpå intervallet +50 % bedöms mest troligt och utgör 
en stor osäkerhet för det ekonomiska resultatet.  

• Förgasning  av biobränsle för drivmedelsproduktion  är under 
utveckling 

Tekniken för att förgasa biobränsle för drivmedelsproduktion har stor potential men har 
lång  väg  kvar  innan  den  är  kommersiellt  tillgänglig.  Därför  krävs  stora  framsteg  i 
teknikutvecklingen  för  att  detta  kombinatalternativ  skall  vara  aktuellt.  Med  stor 
sannolikhet är denna teknik inte mogen för att vara ett tänkbart kombinatalternativ för 
Vattenfall Värme Uppsala inom ramen för Carpe Futurum.   
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• Alternativet  black pelletstillverkning visar på bäst resultat utifrån 
de studerade metoderna för investeringsbedömning 
 
Black pelletstillverkning var det alternativ med högst  jämförelseresultat men även det 
främsta  alternativet  utifrån  beräkningarna  för  investeringsbedömning. Metoder  som 
användes  för bedömningen var nuvärdesmetoden, paybacktid  samt nuvärdeskvot. För 
alternativen  pelletstillverkning  med  bädd‐  respektive  ångtork  samt  black 
pelletstillverkning blev rangordningen alternativen emellan samma som rangordningen 
för jämförelseresultaten. Detta då omfattningen av investeringen för dessa alternativ är 
i  paritet  med  varandra  och  därmed  är  kassaflödet  den  avgörande  faktorn  för 
metoderna.  Däremot  visade  alternativet  förgasning  FT‐produkter  det  näst  främsta 
jämförelseresultatet  av  alla  alternativ, men  det minst  fördelaktiga med  avseende  på  
paybacktid respektive nuvärdeskvot av de alternativ med positivt jämförelseresultat. 
 
Både alternativet black pelletstillverkning samt pelletstillverkning med bäddtork visar på 
kraftigt positiva nuvärden samt en paybacktid motsvarande 3‐4 år, vilket anses som bra 
vid dessa stora investeringar. 

• Logistiska utmaningar med biobränsleförsörjning 

Flertalet  av  kombinatalternativen  kräver  en  stor  tillgång  av  oförädlat  biobränsle. 
Förgasning  FT‐produkter  är  det  alternativ med  störst  användning  som  uppgår  till  4,7 
TWh/år  vilket motsvarar  nästan  2 miljoner  ton/år. Detta  kräver under de drygt  8000 
drifttimmarna, en försörjning av cirka 150  lastbilar per dag med vardera 40 ton fuktigt 
biobränsle.  Det  har  antagits  att  tågtransporter  är möjligt,  och  utifrån  ovan  nämnda 
aspekter  kan  det  anses  vara  en  nödvändighet.  En  av  anledningarna  till  den  stora 
användningen av biobränsle är att det krävs stora anläggningar för att finna lönsamhet. 
Då  alternativen,  bortsett  från  referensalternativet,  kräver  lokalisering  till  en  ny  site 
tillkommer en kapitalkostnaden på 60 MSEK/år. Varpå små anläggningar får svårigheter 
att uppnå lönsamhet då denna kapitalkostnad tillkommer.  

• Problematik kring lagring av torkat biobränsle 

För  alternativen  torkning  för  eget  bruk  och  pelletstillverkning  byggs  lager  för  torkat 
biobränsle. Dessa  lager blir volymmässigt  stora då  stora mängder biobränsle används. 
Det största  lagret byggs  i alternativet torkning för eget bruk där torkat biobränsle med 
fukthalten 30 %  lagras.  I det  fallet dimensioneras  lagret  till att rymma 145 GWh vilket 
motsvarar  cirka  41 000  ton.  Det  motsvarar  en  volym  på  120 000  m3  och 
lagerdimensionerna 142 X 142 X 6 meter. Dessa volymer kan vara svårhanterliga och det 
bör  utredas  vilken  maximal  lagerstorlek  som  kan  antas  vara  rimlig.  Om  lagring  av 
biobränsle blir aktuellt bör även risken  för eldsvådor  i  lagret utredas, särskilt vid stora 
lagervolymer. 
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• Klimatpåverkan 

Även  om  en  klimatvärdering  redovisas  i  denna  studie  så  är  jämförelsen mellan  olika 
alternativ  mycket  vansklig  då  de  producerar  olika  typer  av  produkter  som  alla  kan 
miljövärderas enligt olika synsätt.  Framförallt har valet av synsätt stor påverkan då det 
gäller miljövärdering  av  elproduktion.  Black  pelletsalternativet  verkar  dock  bidra  till 
störst minskning av utsläppen  för de  tre olika synsätten  för miljövärdering av el. Men 
hade  styrmedelssynsättet,  beskrivet  i  avsnitt  3.4.3,  valts  så  hade  endast  alternativen 
som producerar drivmedel, det vill  säga  förgasningsalternativen, bidragit  till en global 
minskning  av  koldioxidutsläppen. Detta  då  utsläppen  från  elproduktion  sätts  centralt 
inom  systemet  för  handel med  utsläppsrätter. Även  utsläppen  från  det  kol  som  såld 
black  pellets  ersätter  skulle  omfattas  av  handeln med  utsläppsrätter.  Ytterligare  ett 
exempel  som  belyser  svårigheten  i  miljövärdering  av  olika  alternativ  är  hur 
pelletproduktionen ska miljövärderas. Detta då pellets  inte direkt ersätter något fossilt 
bränsle men en ökad tillgång på pellets kan underlätta konvertering från fossilbaserade 
alternativ.  

• Försäljnings och distributionskostnader  

Modellen har ej behandlat kostnader kring försäljning och distribution. Det kan med stor 
sannolikhet  variera mellan alternativen och de olika produkterna.  FT‐produkterna har 
troligen  lägre distributionskostnader då de kan  inblandas  i eller ersätta konventionella 
bränslen,  därmed  behövs  ingen  ny  infrastruktur  för  distributionen.  Dessutom  har 
produkterna  en  hög  energidensitet  vilket  underlättar  hanteringen.  Pellets  och  black 
pellets  kommer  förmodligen  att  ha  fler  kunder  på  ett  större  geografiskt  område  och 
dessa har  lägre energidensitet vilket medför högre hanteringskostnader.   Av dessa har 
black pellets en högre energidensitet och bedöms  lättare att hantera än konventionell 
pellets. Distribution  av  SNG  kräver ett  lokalt uppbyggt nät eller  kostsam  transport  av 
komprimerad  SNG  i  gasform. Då  inget  lokalt naturgasnät  finns uppbyggt  i Uppsala  är 
enda distributionsalternativet vägtransport. 

• Prisutveckling 

Prisutvecklingen  för  råvaror  och  produkter  kan  variera  och  påverka  alternativens 
resultat i olika hög grad. Priset för förädlat biobränsle följer i viss utsträckning priset för 
oförädlat biobränsle. Således blir alternativen med pellets‐ och black pelletstillverkning 
mindre  priskänsliga  i  det  avseendet.  Ett  viktigt  antagande  som  görs  i 
Energimyndighetens  (2011)  prognos,  som  ligger  till  grund  för  de  antagna 
försäljningsintäkterna, är att priserna för förädlade trädbränslen kommer att öka mer än 
priserna  för oförädlade trädbränslen  till år 2020. De bakomliggande resonemangen till 
detta antagande är att den generella efterfrågan på biobränslen kommer att öka på lång 
sikt.  Däremot  anses  tillgången  på  avfallsbränslen,  vilka  anses  som  substitut  för 
oförädlade  trädbränslen,  ha  en  dämpande  effekt  för  prisutvecklingen  på  oförädlade 
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trädbränslen. Därav  den  högre  antagna  prisökningstakten  för  förädlade  trädbränslen. 
Denna utveckling anses rimlig men uteblir denna och  förhållandet mellan  förädlat och 
oförädlat  trädbränsle  blir  konstant  visar  alternativen  på  betydligt  lägre  lönsamhet.  
Marknaden för biobränslen är dock en lokal marknad och det krävs en analys av denna 
för att säkert kunna bedöma om den antagna prisutvecklingen är rimlig i detta fall.  
 
Alternativen  för FT‐produkter och SNG är än mer känsliga  för  förändringar av produkt 
respektive  råvarupriser då dessa alternativ vid ogynnsamma  förhållanden kan utsättas 
för både stigande råvarupriset och  lägre  försäljningsintäkter samtidigt. Exempelvis kan 
priset för grot stiga samtidigt som priserna för FT‐produkterna sjunka, detta då priserna 
på FT‐produkter och SNG påverkas av råolje‐ respektive naturgaspriset. 

• Inverkan av felkällor och brister i modellen 

Felkällorna  med  störst  möjlig  påverkan  i  denna  studie  är  osäkerheten  i  de 
prognostiserade  framtida  försäljningspriserna  för  sålda  produkter.  Denna  faktor 
kommer alltid att utgöra en stor osäkerhet då den har stor påverkan på resultatet och 
en  säker  prognos  för  energipriser  tio  år  framåt  i  tiden  är  en  omöjlighet.    För  att 
motverka  denna  osäkerhet  har  känslighetsanalys  utförts  för  att  visa  på  hur mycket 
priserna  kan  förändras  innan ett alternativ blir olönsamt  jämfört  referensalternativet.  
Kapitalkostnader anses som en faktor som kan variera mycket då det i flera fall handlar 
om obeprövade  tekniska  lösningar som ska användas. Dock visar känslighetsanalys att 
denna  faktor  i alla  fall  förutom  förgasningsalternativen kan variera en hel del utan att 
alternativ blir olönsamt på grund av detta.  

En  relevant  känslighetsanalys  som  hade  gett  ytterligare  klarhet  i  hur  ändrade 
förutsättningar  påverkar  resultaten  hade  varit  att  ändra  flera  parametrar  samtidigt. 
Inom  ramen  för  denna  studie  ansågs  det  dock  inte  rimligt  då  ett  flertal  alternativ 
utreddes,  men  i  vidare  studier  där  ett  alternativ  studeras  djupare  bör  denna 
känslighetsanalys utföras. 

Den största bristen i modellen som uppdagats är att det hade varit fördelaktigt att lägga 
in fler tidssteg i vid minlastområdet för kraftvärmeverket. Med dessa extra tidssteg hade 
det varit möjligt att bestämma med större noggrannhet hur mycket drifttiden förlängs 
för  kraftvärmeverket.  Denna  faktor  anses  dock  inte  ha  en  avgörande  betydelse  för 
resultaten. 
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10 Slutsats och rekommendationer  
Utifrån de resultat som erhållits, och de diskussioner som förts, framstår tre kombinatalternativ 
som anses vara aktuella för Vattenfall Värme Uppsala; pelletstillverkning med bädd‐ respektive 
ångtork samt black pelletstillverkning. Dessa alternativ visar på hög potential för lönsamhet vid 
de  antagna  framtida  försäljningspriserna  för  förädlade  trädbränslen men påverkas  kraftigt  av 
vilket  försäljningspris  som  antas.  Vid  dagens  prisnivå  för  förädlade  trädbränslen  visar  endast 
pelletstillverkning med bäddtork på potential för lönsamhet.   

Vattenfall rekommenderas att i första hand utreda bäddtorkens möjlighet att torka grot från en 
fukthalt på 50  till 10 %,  samt  torrefieringsteknikens kommersiella mognad på  sikt.   Dessutom 
behöver den förväntade försäljningsintäkten för pellets prognosticeras med stor noggrannhet då 
denna kraftigt påverkar  lönsamheten  för de aktuella alternativen.   Visar vidare  studier på att 
bäddtorknings‐  respektive  torrefieringstekniken  inte kommer att vara kommersiellt  tillgängliga 
återstår  alternativet  pelletstillverkning  med  ångtork.  Detta  alternativ  är  beprövat  men 
lönsamheten är inte lika övertygande. För att slutligen avgöra om detta alternativ kan resultera i 
ökad  lönsamhet  behöver  förväntad  försäljningsintäkt  men  även  förväntade  distributions‐, 
försäljnings‐ samt administrationskostnader för alternativet utredas.   

Ytterligare en fråga som måste lösas för att något av dessa kombinatalternativ ska bli aktuellt är 
hur logistiken av råvaror ska lösas då samtliga alternativ kräver stora mängder råvara, troligtvis 
är tillgång till järnvägstransporter en förutsättning. 
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Bilaga 1‐Anläggningsspecifikationer befintlig anläggning 

Anläggningsspecifikation för Elpanna 10 respektive 50 

Elpanna 10  Elpanna 50 

Minlast (MW)  2  6 

Maxlast (MW)  10  50 

Verkningsgrad låg1 (%)  90  91 

Verkningsgrad hög2 (%)  98  98,5 

Bil1 0‐50 % Last 
      2 50‐100 % Last det befintliga energisystemet 

Anläggningsspecifikation för efterbrännkammare, economiser  samt 
rökgaskonditionering  

EBK  ECO 1‐4  RGK 1‐4  ECO 5  RGK 5 

Minlast (MW)‐ Rökgas in  3,7  12,3  9,5  10,8  19,2 

Maxlast (MW)‐ Rökgas in  4,8  34,8  25,8  24,8  24,3 

Verkningsgrad låg1 (%) Rökgas‐ Fjärrvärme  32,6  23,0  ‐  25,9  ‐ 

Verkningsgrad hög2 (%)Rökgas‐ Fjärrvärme  42,1  25,9  ‐  32,6  ‐ 

Verkningsgrad låg1 (%) Rökgas‐ Kondensat  ‐  ‐  59,9  ‐  43,8 

Verkningsgrad hög2 (%)Rökgas‐ kondensat  ‐  ‐  69,9  ‐  49,4 

Bil 1 0‐50 % Last 
      2 50‐100 % Last aga 

Anläggningsspecifikation för absorptionsvärmepumparna 

Anläggning  AVP 34‐V  AVP 5‐V  AVP 6‐ V  AVP 5‐K  AVP 6‐K 

Minlast (MW Värme/Kyla ut)  6,9  3,34  3,34  1,34  1,34 

Maxlast (MW Värme/Kyla ut)  27  15,03  15,03  6,03  6,03 

Värme ut/Ånga in  1,67  1,67  1,67  ‐  ‐ 

Kyla ut/Ånga in  ‐  ‐  ‐  0,67  0,67 
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Flödesschema över rökgasåtervinningen för avfallsförbränningen 

 

 

 

Beteckningar 
V Värme 
K Kyla  
AVP 34 Absorbtionsvärmepumpar block 1‐4 (4 st) 
AVP 5/6 Absorbtionsvärmepumpar/ kylare i block 5 (producera värme/kyla) 
EBK Efterbrännkammare (avfallsblock 3) 
RGK 1‐4,5 Rökgaskondensering block 1‐4 respektive 5 
ECO 1‐4,5 Economiser block 1‐4 respektive 5

ii 



Bilaga 2‐Exempel på ett modellerat energisystem i reMIND 
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Bilaga 3‐Anläggningsspecifikationer modellerade alternativ 

Kapitalkostnad biobränsleeldat kraftvärmeverk 

Intervall (MWel)  Kapitalkostnad (MSEK/år), X=kapacitet 
10‐30  2,75* X+14,1 
30‐80  1,8*X+41,1 
80‐100  1,6*X+61,1 

 
Drift  och underhållskostnader för biobränsleeldat kraftvärmeverk 

Anläggning (MWel)  DOU Fast (SEK/MWel)  DOU Rörlig (SEK/MWh t) 
10  920  32 
30  580  34 
80  380  34 
100  350  34 

 

Kapitalkostnad för bäddtork av torkning 50 till 30  %  fukthalt 

Kapacitet (MW grot in)  Kapitalkostnad (MSEK/år), X= kapacitet 

47‐100  0,043*X+0,74 

100‐200  0,037*X+1,33 

200‐300  0,034*X+2,07 

 

Kapitalkostnad för lager av torkat biobränsle 

Kapacitet (GWh)  Kapitalkostnad (kSEK/år), X=kapacitet 

18‐140  14,8*X+205 

140‐260  11,7*X+622 

260‐380  10,8*X+855 

380‐500  10,17*X+1110 

 

Kapitalkostnad för pelleteringsanläggning 

Kapacitet MW  Kapitalkostnad (MSEK/år), X=kapacitet 

50‐100  0,06*X+1,07 

100‐150  0,054*X+1,67 

150‐200  0,05*X+2,20 

 
Kapitalkostnad för bäddtork av torkning 50 till 10  %  fukthalt 

Kapacitet (MW fuktig grot in)  Kapitalkostnad (MSEK/år), X=kapacitet 

47‐100  0,06*X+1,04 

100‐150  0,054*X+1,66 

150‐250  0,050*X+2,41 
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Kapitalkostnad för ångtork 

Kapacitet (MW fuktig grot in)  Kapitalkostnad (MSEK/år), X=kapacitet 

150‐200  0,046*X+1,99 

200‐225  0,044*X+ 2,34 

225‐250  0,43*X+ 2,56 

 

Kapitalkostnad för black pellets(TOP anläggning) 

Kapacitet (MW black pellets)  Kapitalkostnad (MSEK/år), X=kapacitet 

50‐150  0,21*X+ 4,63 

150‐200  0,19*X+ 8,11 

200‐250  0,18*X+ 9,95 

 

Kapitalkostnad för förgasningsanläggning FTprodukter 

Kapacitet (MWt)  Kapitalkostnad (MSEK/år) X=kapacitet 
200‐400  1* X+120 
400‐500  0,9*X+139 
500‐611  0,8*X+197 

 

Kapitalkostnad för förgasningsanläggning SNG 

Kapacitet (MWt)  Kapitalkostnad(MSEK/år), X=kapacitet 

242‐300  1,12*X+ 75,4 

300‐350  1,08*X+ 87,5 

 

Drift  och underhållskostnader för gaskombianläggning 

Kapacitet (MWel)  DoU fast (% av investering)  DoU rörlig (SEK/MWh br.) 

40‐95   3  10 

95‐150   2,5  9 



Bilaga 4‐Behov för produkterna ånga, fjärrvärme respektive fjärrkyla i de 
23 tidstegen 
 
  Tidssteglängd (h)  Fj.värme behov (MW)  Fj.kyla behov (MW)  Ång behov (MW) 

(1) Jan topp dygn  24,0  505,0  3,4  14 

(2) Jan topp 5 dygn  122,4  445,0  3,4  14 

(3) Jan kall  240,0  336,6  3,4  14 

(4) Jan varm  357,6  242,4  3,4  14 

(5) Feb topp dygn  24,0  580,0  3,4  16 

(6) Feb topp 5 dygn  120,0  430,4  3,4  16 

(7) Feb kall  312,0  267,5  3,4  16 

(8) Feb varm  216,0  250,0  3,4  16 

(9) Mars kall  357,6  311,6  3,4  16 

(10) Mars varm  386,4  221,7  3,4  16 

(11) April  720,0  199,7  3,4  16 

(12) Maj  744,0  114,5  3,5  15 

(13) Juni  720,0  69,3  4,6  14 

(14) Juli  744,0  53,8  6,0  6 

(15) Aug  744,0  62,2  5,0  13 

(16) Sep  720,0  106,9  3,4  17 

(17) Okt  744,0  169,7  3,4  16 

(18) Nov kall  352,8  296,2  3,4  16 

(19) Nov varm  367,2  192,0  3,4  16 

(20) Dec topp dygn  24,0  494,0  3,4  14 

(21) Dec topp 5 dygn  120,0  430,5  3,4  14 

(22) Dec kall  240,0  300,0  3,4  16 

(23) Dec varm  360,0  244,0  3,4  16 
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ilaga 5‐Sammanställning av modellerade priser för köpt och såld el 

Tidssteg  Elpris (såld)  Elpris (köpt) 

1  1 500,0  1 544,4 

2  857,0  870,0 

3  857,0  870,0 

4  857,0  870,0 

5  1 500,0  1 544,4 

6  857,0  870,0 

7  857,0  870,0 

8  857,0  870,0 

9  857,0  870,0 

10  857,0  870,0 

11  762,0  812,0 

12  667,0  754,0 

13  667,0  754,0 

14  667,0  754,0 

15  667,0  754,0 

16  762,0  812,0 

17  762,0  812,0 

18  857,0  870,0 

19  857,0  870,0 

20  1 500,0  1 544,4 

21  857,0  870,0 

22  857,0  870,0 

23  857,0  870,0 

för köpt och såld el  

Ingående förklaring av tidsperioderna se Bilaga 4 
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Bilaga 6‐Sammanställning av totalkost. för grotanvändning i Sverige 
 
  Grottillgång 

 
(kton ts/år) 

Möjligt uttag 

(TWh/år) 

Marginalpris 

(SEK/MWh) 

Transport
‐sträcka

(km) 

Transport 
‐kostnad  

(SEK/MWh) 

Totalpris 

(SEK/MWh) 

Uppsalaregionen  288  0,42  182,1  0  0  182,1 

Örebro  106  0,16  183,9  172  25,9  209,9 

Södermanland  70  0,10  185,8  152  25,3  211,1 

½Gävleborg  111  0,16  183,9  284  29,4  213,3 

Dalarna  219  0,32  185,8  252  28,4  214,2 

Värmland  196  0,29  185,8  284  29,4  215,2 

Östergötland  107  0,16  187,7  264  28,8  216,5 

Västernorrland  277  0,41  189,7  460  34,8  224,5 

Jämtland  283  0,42  189,7  493  35,8  225,5 

Västra Götaland  247  0,36  195,5  392  32,7  228,2 

Kalmar  130  0,19  195,5  473  35,2  230,7 

Jönköping  132  0,19  197,4  458  34,7  232,1 

Kronoberg  133  0,20  197,4  506  36,2  233,6 

Västerbotten 
(kustland) 

181  0,27  191,7  709  42,4  234,1 

Västerbotten 
(inland) 

154  0,23  193,6  687  41,8  235,4 

Halland  76  0,11  197,4  569  38,1  235,1 

Norrbotten 
(kustland) 

168  0,25  191,7  838  46,4  238,1 

Skåne/Blekinge  156  0,23  199,2  617  39,6  238,9 

Norrbotten 
(inland) 

122  0,18  193,6  1 071  53,6  247,2 

Sverige  3 154  4,64         
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Bilaga 7‐Modellerade lagringsförluster för de 23 tidsstegen 
 
Tidssteg  Tid (h)  Lagrings‐ 

förlust (%) 
1  24  1 

2  122,4  1 

3  240  2 

4  357,6  3 

5  24  1 

6  120  1 

7  216  2 

8  312  3 

9  357,6  3 

10  386,4  3 

11  720  4 

12  744  4 

13  720  4 

14  744  4 

15  744  4 

16  720  4 

17  744  4 

18  352,8  3 

19  367,2  3 

20  24  1 

21  120  1 

22  240  2 

23  360  3 

för de 23 tidsstegen 

Ingående förklaring av tidsperioderna se Bilaga 4 
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Bilaga 8‐Årliga energiflöden för pellets‐ och black pelletstillverkning 

 

Pelletstillverkning med  bäddtork 

 

Pelletstillverkning med  ångtork 
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Black pelletstillverkning  
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