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Små skåligå kråftvå rmeverk 

Biomassa är en energiresurs av hög kvalitet Det är därför fördelaktigt att använda den till produktion av 

både el och värme istället för att enbart bränna den för värmeproduktion. Det finns goda skäl att anta att vi 

behöver både biokraftvärme och biodrivmedel framöver, även förhållandet dem emellan behöver utredas 

ytterligare.  

Kraftvärme innebär att både el och värme produceras vid samma anläggning. Biomassa är en av många olika 

energiresurser som kan användas för kraftvärme. Biomassatillgångarna i Norrbotten och Västerbotten finns 

beskrivna i rapporten Biodrivmedel.  Biogas är en annan möjlig resurs för drift av kraftvärmeverk. Alviksgården 

utanför Luleå är ett bra exempel, där produceras drygt 4 GWh el plus värme per år av slaktavfall och gödsel.  

Solenergi är ytterligare ett alternativ både för värme- och elproduktion i en anläggning, men det vanliga är 

fortfarande att el och värme produceras i olika anläggningar.    

 

Tekniker för småskalig kraftvärme  

Småskalig kraftvärme beskriver anläggningar som ligger mellan 100 kW-10 MW bränsleeffekt. Nedan finns en 

sammanfattning av ett antal tekniker som kan användas i småskalig kraftvärme (CHP1). 

1. Motordrift med gengas2: Tekniken är gammal och användes i Sverige redan under andra 

världskriget. Många leverantörer i Europa och andra delar av världen erbjuder 

helhetslösningar för småskaliga kraftvärmeverk baserade på förgasning. Några av dessa 

är 

a. Gasek/Finland 

b. Spanner Re2T Tyskland 

c. Babcock & Wilcox Völund/Danmark 

d. Meva Energy/Sverige 

e. Cortus/ Sverige 

Tekniken bygger på förgasning av biomassa till en brännbar gas. Gasen renas och används för motordrift. 

Avgaserna från motorn värmer vatten i en avgaspanna eller värmeväxlare. Företagen ovan har levererat 

system från några kWel till 2 MWel. Tekniken kan betraktas som mogen.  

Ett typiskt system från Völund visas nedan. 

                                                      
1 CHP: förkortning för kraftvärme anläggning (Combined heat and power palnt).  
2 Gengas är den gas som produceras vid förgasning med luft. Värmevärdet på gasen är 3-5 MJ/Nm3 



 

 ______________________________________________________________________________________________________  

 

 Norrbottens energikontor AB, Nenet l Kungsgatan 46 l 972 41 Luleå l Tel 0920-200 260 

 Org.nr 556 595 – 9151 l bg 5587-8011 l www.nenet.se 

    

 

   

Figur: Harboöre Varmeverk, Denmark. 1 MWel och 1,9 MWvärme   

2. Motordrift med biogas: Principen är densamma som ovan men gengasen ersätts med 

biogas från rötning. Det finns ett antal rötningsanläggningar i Norrland. De stora 

anläggningarna har bra förutsättningar för uppgradering av biogas till fordonsgas. 

Mindre anläggningar är mer lämpliga för kraftproduktion, men försök har också 

gjorts med att uppgradera biogas till fordonsgas även på mindre anläggningar.  

3. Motordrift med pyrolysolja: Pyrolysoljan har använts i vissa försök för att driva 

motorer. Dock finns det vissa svårigheter som fortfarande är olösta. 

4. Gasturbindrift med förgasning: ETC jobbade länge med trycksatt biomassaförgasning. 

Tekniken utvecklas i samarbete med Biogreen AB. Teknikutvecklingen är inriktad på 

drivmedel men kan även användas för småskalig turbindrift och elproduktion. 

Avgaser från gasturbinen används för fjärrvärme.  

5. Konvertering av hetvattenpannor: Många av Sveriges hetvattenpannor är designade 

för ett tryck på 16 bar och många drivs på lägre tryck. SEP3 som nu ägs av WSP 

Process Consulting har utvecklat en teknik som kallas för Vaporel®. De tekniska 

principerna visas i figuren nedan. Konceptet för ångproduktion i konventionell 

                                                      
3 Scandinavian Energy Project, ett dotterbolag till WSP 
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hetvattenpanna sker genom trycksänkning av vattnet och därmed fås ånga. Ångan 

expanderas i en ångturbin kopplad till en generator, vilken producerar el. 

Denna tekniska lösning är tillämpbar i hetvattenpannor vid överkapacitet eller under låglastperioder.  

Hittills har två Vaporel®-anläggningar uppförts: 

a. Eksjö 920 kWel 

b. Kungälv 2 646 kWel 

 

  

 

Figur: Principskiss av Vaporel4. Tekniken ägs av WSP.  

 

6. Extern eldad gasturbin: Bilden nedan visar en principskiss på tekniken. Biobränslet 

eldas i en extern brännkammare och rökgaserna utnyttjas för att värma den 

komprimerade luften från kompressorn och därefter för att leverera värme till 

fjärrvärmekretsen. Den heta trycksatta luften expanderar först i en turbin som driver 

                                                      
4 Norin A och Gyllenhammar M., Konvertering av hetvattenpannor till kraftproduktion, Rapport F 2007.01, 
Avfall Sverige.   
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kompressorn och därefter i två parallella kraftturbiner som vardera driver en 

generator. Efter kraftturbinerna utnyttjas luften som förvärmd förbränningsluft. 

LTU och andra aktörer jobbar med forskning inom området i samarbete med en pannleverantör och 

gasturbinleverantör. Målet med detta utvecklingsprojekt är inte enbart teknik för den inhemska 

marknaden utan även att kunna utveckla teknik för export, enligt professor Marcus Öhman vid LTU.   

7. Organisk Rankincykel (ORC): Denna process kan liknas med en externeldad gasturbin 

men istället för luft används organiskt material som är lätt att förånga och 

kondensera. Det gör att lågvärmeresurser kan fungera som energikälla i processen. 

Enligt ett företag som erbjuder denna teknik kan deras system generera el från 

spillvärme med låga temperaturer ner till 55 °C.  

8. Stirlingmotorer: Principen är densamma som vid externeldad gasturbin fast här 

används en motor. Värmen till motorn levereras från en förbränningskammare 

separerad från själva motorn. Värmen omvandlas till rörelseenergi i motorn via gas i 

ett helt slutet system. Stirlingmotorer finns från några kW till några MW. Värmen kan 

även komma från solen.   
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Figur cc: Principskiss av externeldad gasturbin5 

 

Ekonomin kring småskalig kraftvärmeproduktion 

Investeringen i en anläggning för småskalig kraftvärme är inte så stor i sig men räknat per installerad kW är 

anläggningarna dyra att bygga. I en rapport från 2012 undersökte professor Björn Kjellström bygget av en CHP i 

ett jordbruk i Hökerum6. Anläggningen skulle producera 45 kWel och 105 kWvärme. Investeringen uppskattades 

till drygt 80 000 SEK/kWel.  I en annan rapport från Värmeforsk uppskattar Kjellström investeringen i en 

externeldad gasturbin till 42 000 SEK/kWel för en anläggning på 550 kWel
7. Detta ska jämföras med 

investeringen på 30 000 SEK/ kWel i en storskalig biomassaeldad CHP byggd på fluidbädd enligt IEA8.  

Det betyder inte att det är en förlustaffär att bygga en småskalig CHP. Produktionskostnader och lönsamhet 

beror i större sträckning på drift- och bränslekostnaderna. I den utredning som Kjellström utförde i Hökerum 

gjordes följande slutsats:  

”Om gengasverket ägs av fastighetsägaren förefaller projektet lovande under förutsättning att det är möjligt att 

få fram flis till en kostnad under ca 190 kr/MWh. Med annan ägare som säljer både värme och el blir kalkylen 

betydligt ogynnsammare men det kan finnas förutsättningar för lönsamhet om värmepriset kan baseras på ett 

högre flispris än det som ligger till grund för beräkningen av gengasverkets driftkostnader.” 

Nya installationer för elproduktion är dyra. Enligt en debattartikel i Svenska Dagbladet påstår debattören och 

energistrategin Martin Wetterstedt9 att en kärnkraftsanläggning på 5 GW(el) (Ringhals är på 3,3 GW) skulle 

kosta 150 miljarder kronor att bygga. Motsvarande kostnad vid satsningar på småskalig CHP byggda på 

Stirlingmotorer är bara en tredjedel så höga, enligt Wetterstedt.  

Småskalig CHP som byggs i inlandet, drivs av kooperativ eller småföretag och använder biomassa som inte är 

utsatt för stor konkurrens såsom rörflen eller GROT kan vara lönsamt. Resultaten av lönsamhetsberäkningarna 

varierar mellan varje objekt. Att initiera ett antal projekteringar i t.ex. Glommersträsk, Dorotea eller något 

annat lite större samhälle i inlandet i samarbete med lokala entreprenörer kan öppna vägar till kloka 

investeringar. Om investeringskalkylen för en småskalig CHP visar att det blir för dyrt men värmebehovet finns, 

kan man då säga att det är en god idé att bygga för ett trycksatt system som kan kompletteras med turbin och 

generator vid ett senare tillfälle 

 

  

                                                      
5 Talbott's Biomass Energy Systems. 
6 www.bioenergiportalen.se/attachments/42/589.pdf 
7 Kjellström B.; Kostnad för el från småskalig kraftvärme, Värmeforsk 2012, ISSN 1653-1248 
8 www.iea-etsap.org/web/e-techds/pdf/e04-chp-gs-gct_adfinal.pdf 
9 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hemproducerad-kraftvarme-kan-spara-100-miljarder_7172603.svd 
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Småskaliga kraftvärmeanläggningar i Norrbotten och Västerbotten 

I Norrland finns många byar och större samhällen som kan vara intressanta för kraftvärmeverk. Det finns redan 

småföretag och ekonomiska föreningar som levererar fjärrvärme i sex byar runt om i Norrbotten. Ett exempel 

är Harads Arctic Heat där man installerad både en flispanna och solfångare för att försörja byn med fjärrvärme.  

Det är tekniskt möjligt att bygga om vissa av dessa anläggningar till kraftvärmeverk beroende på 

anläggningsstorlek och typ.  

En annan aspekt som bör vägas in i sammanhanget är exportmöjligheterna. En gedigen utveckling och 

demonstration av tekniken i regionen öppnar möjligheter för export av teknik och kunskap till 

världsmarknaden.  

 

Kortfattad bedömning 

Kriterier  

Geografisk placering Inlandet 

Teknisk mognadsgrad Fler mogna tekniker 

Affärsmässighet Exportmöjlighet 

Regional kompetens Bra 

Råvarutillgång Goda 

Potentiell marknad Inlandet/Export  

Bidrar till energieffektivisering Kanske 

Energislag Biomassa/Biogas 
 

   

 

 

 


