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Sammanfattning 
Öresundskraft driver en kraftvärmeanläggning med deponigas från Filborna avfalls- och 
återvinningsanläggning. Deponigasens kvalitet har försämrats, främst med avseende på en 
ökad halt av svavelväte. Svavelväte är en korrosiv komponent som inte är önskvärd och 
deponigasen har idag en svavelvätehalt på 1000-2000 ppm. På grund av den höga 
svavelvätehalten i deponigasen har underhållskostnaderna för kraftvärmeanläggningen stigit 
och reinvesteringar måste göras oftare än vad som är normalt. Det finns planer på en ny 
kraftvärmeanläggning för avfallsförbränning och deponigasen kan i framtiden förbrännas i 
den pannan istället för i denna mindre och underhållskrävande kraftvärmeanläggningen men 
fram till dess att den nya anläggningen finns på plats kommer problemen med deponigasen att 
kvarstå. Öresundskraft driver också ett stort kraftvärmeverk, Västhamnsverket, på 200 MW 
med biobränsle i form av träpellets. Priset på träpellets stiger och Öresundskraft önskar därför 
undersöka om det finns någon ekonomi i att använda deponigasen, som är en billig 
energikälla, för att torka biobränsle istället för till kraftvärmeproduktion. 
 
Målet med arbetet är att presentera förslag på hur deponigasens kvalitet kan höjas genom 
rening av gasen men också att presentera en utredning om huruvida deponigasen kan 
användas för biobränsleproduktion. Genom att göra detta arbete kan man finna en lösning på 
problemen i kraftvärmeverket.  
 
De intäkter/minskade kostnader som kan fås tack vare rening av deponigasen uppgår till 2,3–
3,3 miljoner kr per år, här ingår intäkter för gas som idag facklas bort och minskade 
underhållskostnader. En litteraturstudie av tillgängliga tekniker har gjorts och kontakt har 
tagits med leverantörer av utrustning. Biologisk avsvavling har funnits vara den av de 
undersökta reningsmetoderna med lägst investeringskostnad, 3 miljoner kr, och kan vara ett 
bra alternativ för att rena deponigasen på kortare sikt, exempelvis fram till att en 
avfallsförbränningsanläggning står färdig. Den årliga kostnaden för biologisk avsvavling 
beräknas till ca 2 miljoner kr. Total Contaminant Removal, som är en kombination av 
frystorkning och rening med järnoxid, är en metod för att rena deponigasen från alla 
föroreningar. Den typen av rening har en betydligt högre investeringskostnad på 7,3 miljoner 
kronor och lämpar sig bättre om rening av deponigasen ses i ett längre perspektiv. Den årliga 
kostnaden för rening med Total Contaminant Removal beräknas till ca 2,5 miljoner kr.  
 
Under arbetets gång kom man också in på ett sidospår som behandlar uppgradering av 
deponigas, något som inte är konventionellt att göra idag. Det finns nyutvecklad kryoteknik 
som är lovande för att uppgradera deponigas, den här studien visar på en årlig kostnad av 26 
miljoner kronor och en årlig intäkt på 31 miljoner kr, d.v.s. ett årligt resultat på 5 miljoner kr. 
Osäkerheter är att kryoteknikens driftprestanda inte är verifierad i större skala samt att det är 
osäkert hur snabbt deponigasproduktionen avklingar.  
 
I det här arbetet har också gjorts en sammanställning av tekniker för att producera träpellets, 
över möjlig råvara för produktion av träpellets och referensanläggningar. Torkning med 
indirekt trumtork befanns vara den bäst lämpade tekniken i detta fall. 6 ton biobränsle per 
timme bedöms kunna produceras med den idag tillgängliga energin. Arbetet avslutas med en 
ekonomisk sammanställning över biobränsleproduktion med deponigasen, vilken visar att 
produktionskostnaden kan bli ca 950 kr/ton färdig pellets. Dagens bränslekostnad är ca 1100 
kr/ton. Precis som vid uppgradering av deponigasen är en stor osäkerhet gasens framtida 
kvalitet. Tillgång till råvara i närområdet är en annan viktig aspekt, vilket visade sig vara 
bland de viktigaste frågorna för andra biobränsleproducenter vid beslut om att investera i en 
produktionsanläggning för biobränsle.  
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Abstract 
Öresundskraft produces heat and power with landfill gas from Filborna waste and recycling 
centre in a combined heat and power plant. The quality of the landfill gas deteriorates, mainly 
with respect to a raising content of hydrogen sulphide. Hydrogen sulphide is a highly 
corrosive component and the content of hydrogen sulphide in the landfill gas amounts to 
1000-2000 ppm. The high content of hydrogen sulphide causes the cost of maintenance to 
increase and also shortens the life of the equipment. There are plans to build a new combined 
heat and power plant for combustion of waste and the landfill gas can in the future be used in 
that new power plant instead of in the existing power plant. However, until the new power 
plant is in operation, the problem caused by the bad quality landfill gas will remain.  
 
There is also a possibility that the landfill gas can be used in a different way and in this work 
the possibility to use the energy to produce biofuel is investigated. Öresundskraft uses wood 
pellet as fuel in one of their large combined heat and power plants and the prices of wood 
pellet are rising. The landfill gas is an inexpensive source of energy and this work presents an 
investigation of if there are economic motives to invest in a plant for drying, grinding and 
compacting raw wood material. Another purpose of this work is to investigate techniques to 
clean the landfill gas to a content of hydrogen sulphide that is not harmful to the equipment of 
the power plant. These two different parts of the work, using the gas for biofuel production or 
cleaning the gas, can be significant in finding a solution to the problems of the power plant. 
 
When cleaning the gas, there are proceeds and decrease of cost that amounts to roughly 2,3-
3,3 million kr per year. This is due to a reduction of maintenance and a higher energy 
production when additional gas with a high content of hydrogen sulphide, today flared, can be 
used in the power plant. A study of relevant literature in the area of gas cleaning has been 
made and suppliers of gas cleaning equipment have been contacted. Biological 
desulphurisation was found to have a comparatively low investment cost, 3 million kr, and a 
total cost of 2 million kr per year. Total contaminant Removal, which is a cleaning method 
combining freeze drying and desulphurisation with iron oxide, is capable of removing all 
pollutions of the gas. The investment cost is higher, 7,3 million kr, and the total cost per year 
are estimated to be 2,5 million kr.         
 
During the work, the author got information from a company with a new cryogenic technique 
for upgrading landfill gas, which is unconventional to do. This technique is promising as it 
shows that the cost for upgrading the landfill gas is 26 million kr per year and the proceeds 
are 31 million kr, which would give a result of 5 million kr per year. There is however 
uncertainties regarding the technique, as it are not tested in large scale yet. There are also 
uncertainties regarding the future production of landfill gas, as it will decrease during the 
years to come due to the prohibition against deposit of organic material. 
 
A study is also made to compile material about techniques for production of biofuel, raw 
materials and reference plants for production of biofuel. The dryer most suitable for landfill 
gas is the indirect drum dryer and with the energy available a total of about 6 ton/h can be 
dried. The cost for producing 6 ton/h can be as low as 950 kr/ton compared to 1100 kr/ton 
today. An important factor for other bio fuel producers, and an uncertainty in this case, is that 
there is a supply of raw material close to the plant. Another uncertainty is the future 
production of landfill gas, as it is crucial to have an energy supply of a low cost for drying the 
material.  
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Nomenklatur 
 
CBG  Compressed Biogas 
GTP  Gastreatment Power Package 
GtS  Gastreatment Services 
ha  hektar 
LBG  Liquid Biogas 
Nm3  normalkubikmeter 
NSR  Nordvästra Skånes Renhållning 
ppm  parts per million 
PSA  Pressure Swing Absorption 
TCR  Total Contaminant Removal 
TS  torrsubstans 
 

32OFe   Järnoxid 

32SFe   Järnsulfid 
+H   Vätejon 
OH 2   Vatten 

SH 2   Svavelväte 
−HS   Vätesulfidjon 

2O   Syre 
−OH   Hydroxidjon 

S   Elementärt svavel 
−2

4SO   Sulfatjon 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi d Filborna avfalls- och återvinningsanläggning utvinns biogas från deponi för att användas 
som bränsle i Öresundskrafts kraftvärmeanläggning. Kraftvärmeanläggningen har en 
installerad effekt på ca 2 MW el och 12 MW värme. Problem med ökat slitage på 
utrustningen och driftstörningar har uppkommit då deponigasens kvalitet successivt 
försämras. Det är främst en ökning av halten svavelväte som är oroande samtidigt som 
metanhalten minskar. Förändringen av deponigasens kvalitet beror främst på förändringar i 
det material som deponeras. I en utvärdering gjord på uppdrag av Nordvästra Skånes 
Renhållning (NSR), gasproducenten, i augusti 2007 föreslås tre möjliga alternativ till lösning 
på problemet innefattande rening av deponigasen med avseende på svavelväte. Öresundskraft 
har därför ett behov av att undersöka möjliga tekniker för att rena deponigasen och därmed 
höja dess kvalitet. 
 
Öresundskraft driver också ett större kraftvärmeverk, Västhamnsverket, vilket tidigare eldades 
med kolpulver. Idag används enbart biobränsle bestående av pulveriserad träpellets och 
priserna på träpellets har stigit de senaste åren. Öresundskraft har därför en önskan att utreda 
möjligheten till biobränsleproduktion i egen regi. Det kan vara möjligt att använda 
deponigasen i en torkanläggning som förädlar fuktigt bränsle för att sedan använda det 
producerade bränslet i Västhamnsverket.  
 
Vidare planeras det för ett nytt kraftvärmeverk för brännbart avfall i Helsingborg. Den studie 
av biobränsleproduktion som görs i arbetet kan även användas som ett underlag för vidare 
utredning av möjligheten till kombinerad biobränsle- och kraftvärmeproduktion.  
 

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att: 
• Undersöka teknik och utrustning för rening av deponigasen 
• Göra en ekonomisk sammanställning för rening av deponigasen 
• Sammanställa information om referensanläggningar för biobränsleproduktion  
• Undersöka teknik och utrustning för biobränsleproduktion  
• Sammanställa energibalans för torkning av biobränsle  
• Sammanställa information om möjlig råvara för biobränsleproduktion  
• Göra en ekonomisk sammanställning för biobränsleproduktion 
 

1.3 Mål 

Målet med detta arbete är att finna en lösning på de problem som har uppstått i 
kraftvärmeverket vid Filborna. Detta genom att undersöka möjligheten att rena deponigasen 
alternativt använda deponigasen som energikälla för förädling av biobränsle istället för 
kraftvärmeproduktion. Arbetet kan också fungera som underlag vid planering av en ny 
anläggning för kraftvärmeproduktion integrerad med biobränsletork. 
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1.4 Metod och avgränsningar 

Relevant litteratur inom områdena rening och uppgradering av deponigas samt tekniker för 
biobränsleproduktion har studerats. Kontakt har tagits med leverantörer av utrustning för att 
få uppskattningar av kostnader och hjälp med dimensionering av utrustning för gasrening och 
biobränsleproduktion i den mån det har varit möjligt. Den ekonomiska sammanställningen är 
dock inte heltäckande då endast en del av de kontaktade leverantörerna har lämnat uppgifter 
om kostnader. Under arbetet gjordes också studiebesök på anläggningar för uppgradering av 
biogas framställd genom rötning samt en pelletsfabrik.  
 
De vanligaste metoderna för rening av deponigas och biobränsleproduktion finns presenterade 
i arbetet men det kan finnas andra metoder som inte nämns i detta arbete. Arbetet behandlar 
inte tillgång och pris på råvara för biobränsleproduktion annat än i den mån det finns 
tillgängligt i litteraturen. 
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2 Beskrivning av Öresundskraft 
Öresundskraft är ett energibolag med produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt tjänster 
inom kommunikation, elhandel och underhåll. Öresundskraft äger och driver ett antal 
produktionsanläggningar, bland annat ett stort biobränsleeldat kraftvärmeverk i Helsingborg 
och ett biobränsleeldat värmeverk i Ängelholm, vattenkraftverk och ett vindkraftverk.  
 

2.1 Kraftvärmeanläggningen vid Filborna  

Vid Filborna avfalls- och återvinningsanläggning har Öresundskraft en kraftvärmeanläggning 
som drivs med deponigas från Filborna deponi. Kraftvärmeanläggningen består av två delar. 
Den första delen, byggd 1991 och utökad 1994, består av två gasmotorer och en gaspanna. 
Gasmotorerna har tillsammans en effekt på ca 1200 kW el och 1600 kW värme och 
gaspannan har en effekt på 4000 kW värme. Det andra kraftvärmeverket, som togs i drift 
2002, består av en gaskombicykel med en gasturbin, effekt på 650 kW el, och en ångturbin, 
effekt på 160 kW el, samt kondensatorer för fjärrvärme. Avgaserna från gasturbinen används 
för att producera ånga till ångturbinen och kondensatorer utvinner värme för fjärrvärme på ca 
1500 kW.  Där finns också ytterligare en gaspanna med värmeeffekten 4750 kW. De båda 
gaspannorna är hetvattenpannor som direkt värmer fjärrvärmevattnets retur till 
framledningstemperatur.  
 
Kraftvärmeanläggningen är i drift i stort sett året runt och producerade år 2005 60 GWh, 
vilket år 2006 sjönk till 46 GWh och 38 GWh år 2007. Figur 1 visar medeleffekt per timme, 
inkluderat all el- och värmeproduktion men exklusive internförbrukning av el, för 
kraftvärmeanläggningen. Medeleffekten under år 2005 var 6,8 MW, 2006 5,3 MW och 2007 
5,0 MW. Under de tre första månaderna av år 2008 låg medeleffekten på 4,2 MW.  

Effekt timmedelvärde
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Figur 1.  Effekt, timmedelvärde, för kraftvärmeanläggningen  

exklusive internförbrukning av el 
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Försämringen av deponigasens kvalitet har medfört problem vid driften av anläggningen. 
Svavelväte orsakar korrosion och den förhöjda halten i deponigasen sliter på 
kraftvärmeanläggningens utrustning. För Öresundskraft har detta yttrat sig genom högre 
kostnader för underhåll och drift men också genom att utrustningens livslängd har minskat så 
att reinvesteringar måste göras tidigare än beräknat. Den äldre av gasmotorerna är i så dåligt 
skick att den behöver bytas ut och körs i stort sett inte idag. Den andra gasmotorn står som 
reserv och startar upp om det behövs men är också den i dåligt skick. Gasturbinen är för 
tillfället i gott skick efter att reinvesteringar för 600 kkr har gjorts i slutet av år 2007 men det 
kommer troligtvis inte att reinvesteras ytterligare i gasturbinen om den havererar.  
 
För gasmotorerna är gränsen för garanti från leverantören 275 ppm svavelväte men med 
kortare garantitid kan 780 ppm tillåtas. En gräns på maximalt 380 ppm svavelväte har satts av 
leverantören av gasturbinen. Gaspannorna klarar en högre halt svavelväte, värden på 2500 
ppm svavelväte för orenad deponigas kan klaras förutsatt att returtemperaturen på kylvattnet 
till pannorna är hög för att undvika kondensation och därmed korrosion. Det finns tankar om 
att investera i en tredje panna, då den ena pannan är gammal, för att enbart producera 
fjärrvärme på grund av de höga driftkostnaderna för de el-producerande enheterna. 
Underhållskostnader för de el-producerande enheterna är 90 kr/MW jämfört med 11 kr/MW 
för pannorna (Knudsen et al., 2007). Figur 2 visar verkningsgraden vid drift av de båda 
gaspannorna, där ingående effekt beräknas ur gasflöde och gasens undre värmevärde baserat 
på aktuell metanhalt. Verkningsgraden ligger omkring 60-70 % vid enbart 
fjärrvärmeproduktion.  
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Figur 2. Verkningsgrad vid enbart fjärrvärmeproduktion i de två pannorna 

 
Kraftvärmeanläggningen vid Filborna har inget krav på att rena rökgaserna från svaveldioxid 
trots att halten i rökgaserna uppgår till ca 200 ppm. Mätning av svavelhalten i rökgaserna har 
installerats under hösten 2007. 
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2.2 Västhamnsverket 

Västhamnsverket är ett kraftvärmeverk med en ångpanna som förbränner pulveriserat 
biobränsle för att producera ånga för drift av en ångturbin. Ångpannan tillsammans med 
ångturbinen har el- och värmeeffekt på 69 respektive 138 MW. Anläggningen förbrukar ca 
200 000 ton pellets/år och en bränsleproduktion i egen regi kan vara en lösning för att hålla 
nere bränslekostnaderna. Västhamnsverkets ångpanna/ångturbin är i drift från oktober till maj 
och körs vanligtvis på fullast från mitten av november till slutet av mars. Vid låglast på 
fjärrvärmenätet under vår och höst körs anläggningen ner till 40 % av full kapacitet. Under 
resterande del av året står anläggningen still eftersom fjärrvärmebehovet täcks av spillvärme 
från den lokala industrin, värmepumpar och kraftvärmeanläggningen vid Filborna. 
 
Ångpannan är från början utformad för kolpulver vilket gör att pannan enbart klarar bränsle i 
form av torrt pulver. Biobränsle i form av pellets och briketter köps in från leverantörer och 
transporteras från leverantörerna med båt till ett lager som rymmer maximalt 30 000 ton. 
Leveranserna till lagret är av olika storlek, från små leveranser på ett fåtal tusen ton till 
leveranser på 15 000 ton. Vid fullast kan förbrukningen av bränsle vara upp till 1100 
ton/dygn. En utlastningscentral som rymmer 4500 ton kan tillfälligt lagra exempelvis bränsle 
för provning eller fuktskadat bränsle som inte ska blandas med resterande bränsle i det 
ordinarie lagret. Mestadels används vita pellets, d.v.s. pellets som inte innehåller bark, som 
bränsle men man har provat att använda bränsle med upp till 70 % inblandning av bark. 
Numera anges i specifikationen till leverantörer att bränslet får ha en maximal inblandning av 
20 % bark. 
 
Från lagret transporteras pellets på övertäckta bandtransportörer, via en magnetavskiljare, till 
3 dagfickor som vardera rymmer 900 m3, vilket motsvarar ca 540 ton. Bandtransportörerna 
har en kapacitet på 200 ton/h. I anläggningen finns två linjer med två hammarkvarnar. 
Kvarnlinjerna har en förkross för grövre material som briketter med ett såll på 25 mm och en 
kvarn för finmalning med ett såll på ca 5 mm. Vanligtvis är de två linjerna i drift och maler 
vid fullast 20 ton/h vardera. Det finmalda pulvret transporteras sedan via de gamla 
kolkvarnarna, som fungerar som utjämnare, till pannan. Vid behov, exempelvis när någon av 
hammarkvarnarna inte kan tas i drift, används en av de äldre kolkvarnarna för att mala 
pelletten. Kolkvarnen maler pelletten genom att pressa denna mot en roterande skiva och 
kvalitén på detta pulver är inte lika bra som den som fås med hammarkvarnarna. 
Hammarkvarnarna är i dagsläget en kritisk punkt, då driftstopp på kvarnarna innebär att 
bränsleflödet till ångpannan störs. En tredje linje för malning av pellets kommer därför att 
uppföras.  
 
Ångpannan producerar 82 kg ånga per sekund med trycket 110 bar vid en temperatur på 
540°C. Rökgaserna lämnar pannan med en temperatur av ca 350°C och passerar på vägen till 
skorstenen en luftförvärmare där ingående förbränningsluft värms upp samt en ekonomiser 
som utvinner värme till fjärrvärmenätet. Rökgaserna renas i tre steg. Första steget är en 
elektrostatisk stoftavskiljare, ett s.k. elektriskt filter, som joniserar gasen och på så sätt drar 
till sig elektriskt laddade partiklar när rökgaserna strömmar genom filtret. Sedan följer en våt-
torr skrubber för avsvavling där rökgasen möter en kalkhaltig lösning. Svavel fälls ut i fast 
form när temperaturen sänks. Ingående temperatur på rökgaserna är ca 120°C och utgående 
temperatur är ca 80°C. Biobränslet innehåller i sig inget svavel men eftersom 
ammoniumsulfat tillsätts för att förhindra bildandet av kaliumklorid så kan det vid 
kondensering av rökgasen förväntas syrabildning och därmed korrosion. Svavelhalten före 
avsvavling är ca 20 ppm och efter avsvavling ca 2 ppm. Innan rökgasen slutligen släpps ut 
genom skorstenen passerar den ett textilfilter där rökgasen återigen renas från stoftpartiklar.  
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Västhamnsverkets gaskombi 
I Västhamnsverket finns också en gasturbin med effekten 43 MW som drivs med naturgas. 
Avgaserna från gasturbinen producerar ånga till ångturbinen i en avgaspanna. Ångturbinen, 
gasturbinen och avgaspannan bildar tillsammans Västhamnsverkets gaskombi. Ångpannan 
tillsammans med gaskombin har el- och värmeeffekt på 126 respektive 186 MW.  
 
Västhamnsverkets värmepump 
Västhamnsverket nyttjar även ett värmepumpsystem för att tillvarata värmeenergi från 
Helsingborgs renade avloppsvatten till fjärrvärmesystemet. Efter uttaget av värme från 
dagvattnet håller det en så pass låg temperatur att dagvattnet kan nyttjas för kylning av ett 
fjärrkylasystem. Värmepumpens effekt är 30 MW värme och 10 MW kyla.
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3 Beskrivning av Nordvästra Skånes Renhållning 
Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) är ett regionalt återvinningsföretag ägt av 
kommunerna i nordvästra Skåne. Vid Filborna avfalls- och återvinningsanläggning tas större 
delen av regionens avfall omhand för återvinning eller deponering.  
 

3.1 Gasproduktion 

Biogas rik på metan bildas när organiskt material bryts ner i syrefattig miljö. Biogas kan 
produceras naturligt i deponier, vilket här kallas för deponigas, och i rötningsanläggningar. 
NSR producerar biogas både genom rötning av organiskt avfall men också genom utvinning 
ur deponi. Biogas från rötningsanläggningen uppgraderas till fordonsgas i två olika 
anläggningar, en med PSA och en med vattenskrubber. En mindre del biogas, ca 150-200 
Nm3/h, har tidigare blandats med deponigasen som levereras till Öresundskrafts 
kraftvärmeanläggning men efter årsskiftet 2007/2008 sker ingen inblandning av biogas i 
deponigasen.  
 
Deponigasen utvinns ur deponin via ett gasledningsnät med gasdräner och gasbrunnar 
placerade i deponin. En kompressorstation används för att skapa ett undertryck på mellan 
100-200 mbar som suger ut gasen ur gasledningsnätet. Deponin är maximalt 90 m över havet 
och täcker en yta på 35 ha. Gasen leds till kompressorstationen via tre huvudledningar. 
Kalibrering av gasflödet från olika gasbrunnar görs regelbundet två gånger per månad och vid 
behov. För att kalibrera gasflödet mäts metanhalt och syrehalt för varje gasbrunn så att flödet 
kan ökas för de brunnar som har hög kvalitet på gasen och sänkas för brunnar med låg 
gaskvalitet. Detta innebär att ur brunnar med hög metanhalt och låg syrehalt ökas uttaget 
medan uttaget ur brunnar med låg metanhalt och hög syrehalt minskas.  
 
I kompressorstationen blandas gasflödet från alla brunnar, förutom den gas som kommer från 
brunnar med högst svavelvätehalt som istället facklas bort. Idag facklas 200-300 Nm3 
deponigas per timme med en svavelvätehalt på ca 1,5 %. Gaskvaliteten i kompressorstationen 
mäts kontinuerligt med avseende på metanhalt och syrehalt. Svavelvätehalt mäts en gång per 
dag och dessa värden kan ses i figur 5. Kompressorstationen är utrustad med larm som 
stoppar anläggningen vid för hög syrehalt för att förhindra att gasen självantänder. Innan 
gasen levereras till Öresundskraft renas den från partiklar i ett textilfilter och kondens 
avskiljs. Utgående gas från kompressorstationen har ett övertryck på ca 600 mbar.  
 
Kvaliteten på den deponigas som utvinns försämras med tiden främst beroende på 
förändringar i det material som deponeras. Efter förbudet mot att deponera organiskt material 
infördes vid årsskiftet 2004/2005 har tillförseln av organiskt material minskat, vilket innebär 
att metanhalten i deponigasen sjunker. Metanhalten i biogasen har legat på strax över 50 % 
men under våren 2007 har metanhalten sjunkit till ca 47 % och under början av 2008 har det 
förekommit att metanhalten varit ända nere på 40 %. Med sjunkande metanhalt sjunker också 
värmevärdet på deponigasen och därmed tillgänglig effekt. Samtidigt ökar halten svavelväte, 
som är mycket korrosivt, på grund av att andelen organiskt avfall har minskat samtidigt som 
svavelkällor tillförs deponin. Ett exempel på svavelkälla är sulfat från gips som via 
sulfatreducerande bakterier kan omvandlas till svavelväte. Av 1 ton sulfat kan det bildas upp 
till 0,35 ton svavelväte (DeponiGasTeknik, 2007a). Öresundskraft och NSR mäter 
kontinuerligt gasflöde och metanhalt och en sammanställning av dessa mätningar kan ses i 
figur 3 och 4. NSR mäter också svavelvätehalten en gång per dag vilken kan ses i figur 5.  
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Figur 3. Gasflöde och metanhalt, Öresundskrafts mätningar 
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Figur 4. Gasflöde och metanhalt, NSRs mätningar 
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Figur 5. Deponigasens svavelvätehalt 

 
Leveransen av deponigas till kraftvärmeanläggningen har under år 2003-2005 legat på ca 
2000 Nm3/h för att i början av 2006 sjunka till 1600 Nm3/h med en svavelvätehalt på ca 500 
ppm. Under våren 2007 minskade leveransen av deponigas ytterligare till 1200 Nm3/h. 
Gasuttaget ökades under maj månad från uttagsanordningar med hög halt svavelväte, 
merparten med halter mellan 10 000 och 25 000 ppm, och deponigasproduktionen ökade till 
1600 Nm3/h med en svavelvätehalt på 1500 ppm. Under våren grävdes ett antal nya brunnar 
där problem med höga vattennivåer uppstod vilket medför problem att utvinna gasen ur de 
nya brunnarna. Täckning med dränering av den delen av deponin ska färdigställas under våren 
2008 och därmed bör mer gas kunna utvinnas. Det bedöms att enbart den delen av deponin 
har ett läckage på 800 000 Nm3/år.  
 
Deponin kommer att avslutas under 2008 och en ny deponi kommer att öppnas i intilliggande 
område. Sluttäckning av den befintliga deponin kan dock inte göras ännu då det är för stora 
sättningar i deponin under 4-5 år framåt. I dagsläget har NSR problem med läckage från 
deponin med åtföljande luktproblem och sluttäckning av hela deponin skulle göra att mer gas 
kunde samlas in. Idag facklas också 200-300 Nm3/h med alltför hög svavelvätehalt vilket 
motsvarar ca 7,7 GWh bruttoenergi. Om även den gasen skulle levereras till 
kraftvärmeanläggningen skulle svavelvätehalten totalt bli omkring 3400 ppm. Figur 6 visar 
dygnsmedelvärden för levererat flöde av deponigas under januari – maj 2008. Den tjockare 
linjen i figur 6 representerar det gasflöde som skulle ha kunnat levereras, d.v.s. dagens 
levererade gasflöde plus den gas som idag facklas. Det har då antagits att ett gasflöde på 200 
Nm3/h facklas.   
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Figur 6. Dygnsmedelvärde för dagens leverans av deponigas samt dagens gasflöde + gas som 

facklas, januari – maj 2008  
 
En utredning om framtida gasutvinning och gasens sammansättning gjordes av 
DeponiGasTeknik på uppdrag av NSR under sommaren 2007 och där konstaterades att 
ytterligare förhöjd halt av svavelväte är att vänta. Idag uppgår levererad deponigas till 
kraftvärmeanläggningen till ca 1000-1800 Nm3/h med en svavelvätehalt på 1000-2000 ppm. 
Om nya brunnar borras samt om det görs andra justeringar av gasutvinningen gör 
DeponiGasTeknik bedömningen att potentialen i dagsläget uppgår till 2000 Nm3/h. 
Ytterligare 300 Nm3/h bedömdes kunna utvinnas ur deponin om förhöjda svavelvätehalter på 
1500-2000 ppm tillåts. För år 2013 bedöms deponigasproduktionen uppgå till 1500 Nm3/h 
eller 1700 Nm3/h med förhöjda halter av svavelväte. I utredningen föreslås tre möjliga 
alternativa åtgärder för att komma tillrätta med de problem som ökad svavelvätehalt innebär 
för kraftvärmeverket. Det första alternativet är att all biogas samlas in och renas med 
scrubberteknik till en halt av 200-500 ppm svavelväte, vilket kräver investeringar på ca 10 
miljoner. Det andra alternativet är att biogasen från de brunnar som har högst halt av 
svavelväte facklas bort, vilket skulle innebära att resterande del av biogasen skulle ha en 
svavelvätehalt på 1000-1200 ppm. Då torde gasen kunna nyttjas i befintliga gasmotorer och 
gaspannor om returtemperaturen hålls hög. Det är däremot tveksamt om biogasen då kan 
nyttjas i gasturbinen. Det tredje alternativet innebär att gasen inte renas och svavelvätehalten 
bedöms i sådana fall öka till 2000-2500 ppm. Biogasen skulle då endast kunna användas för 
drift av gaspannorna (DeponiGasTeknik, 2007a).  
 

3.2 Planer på nytt kraftvärmeverk 

NSR har tillstånd klara för att uppföra ett nytt kraftvärmeverk för avfallsförbränning vid 
Filborna avfalls- och återvinningsanläggning men det finns ännu inget beslut om att 
anläggningen ska byggas. Anläggningen skulle få en effekt på 65 MW och förbränna sorterat 
hushålls- och industriavfall. Problem med överkapacitet på värme kan komma att uppstå 
sommartid, då spillvärme från den lokala industrin idag tillgodoser hela fjärrvärmebehovet. 
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4 Rening av deponigas 
Deponigas kan innehålla olika föroreningar som skapar problem vid förbränning av gasen. 
Exempel på föroreningar är svavelväte, vatten, partiklar, kiselföreningar, ammoniak och 
halogenerade kolväten. När det gäller deponigas från Filborna återvinnings- och 
avfallsanläggning är det intressant att rena gasen främst från svavelväte. En fördel är också 
om metoden kan avlägsna kisel och koldioxid.    
 
Som tabell 1 visar har svavelvätehalten stigit de senaste åren. Mätning av kiselhalter startades 
år 2003, då man upptäckt att värmeväxlare fått ljusa beläggningar. Analys av pannavskrap har 
visat på höga halter av kiseldioxid. Gasflödet kan variera något vilket medför att 
reningsmetoden måste klara ett varierande flöde.  
 
Tabell 1. Analys av deponigasen, Hintze Miljöteknik 
Datum CH4 CO2 N2 O2 Svavelväte Kisel 
            "Organiskt" Oorganiskt 

  vol-% vol-% vol-% vol-% ppm mg/m3 mg/m3 
1994-12-16 48,8 35,7 14,4 1,1 65 Värde saknas Värde saknas 

1995-10-19 55,9 37,7 6,1 0,3 45 "- "- 

1996-03-18 52,5 38,5 8,8 0,2 120 "- "- 

1996-09-28 56,7 36,0 6,6 0,7 150 "- "- 

1997-06-01 48,4 39,9 11,3 0,3 800 "- "- 

1997-07-14 54,4 38,2 7 0,3 310 "- "- 

1997-07-19 52,3 36,7 10,5 0,5 110 "- "- 

1997-08-14 54,4 38,2 7,0 0,3 310 "- "- 

1997-09-05 57,4 36,8 5,5 0,2 210 "- "- 

1997-10-24 52,8 35,2 11,5 0,5 230 "- "- 

1997-12-22 49,2 34,4 15,7 0,7 320 "- "- 

2000-02-10 50,4 36,0 13,3 0,5 380 "- "- 

2000-12-11 51,0 35,7 13,0 0,4 65 "- "- 

2001-04-25 52,5 35,6 11,7 0,3 210 "- "- 

2001-10-29 59,4 37,6 2,9 0,2 250 "- "- 

2002-01-29 60,8 35,7 3,0 0,5 110 "- "- 

2002-07-22 48,9 37,5 12,5 1,1 210 "- "- 

2003-01-27 52,9 34,2 11,9 1,0 690 25 16 

2003-08-14 50,9 33,5 14,4 1,2 760 8,8 4,1 

2004-05-04 52,1 34,3 11,2 2,4 730 56 22 

2005-02-28 53,5 34,5 11,3 0,7 490 21 25 

2006-02-22 48,0 31,9 19,1 1,0 560 22 18 

2007-02-21 52,8 28,2 18,0 1,0 1030 41 34 
2007-03-29 46,8 29,5 22,7 1,0 850 36 18 
2007-10-01 49,0 31,2 18,7 1,1 2300 13 30 

2008-02-21 39,4 28,2 31,1 1,3 1600 21 15 
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4.1 Svavelväte 

När organiskt material innehållande svavelföreningar bryts ner under syrefattiga förhållanden 
bildas svavelväte. Koncentrationen beror på sammansättningen av det nedbrytbara materialet 
då exempelvis proteinrikt material innehåller svavelföreningar och därmed ger en högre halt 
av svavelväte. Svavelväte verkar korrosivt på metaller och är därför inte önskvärd som 
komponent i deponigasen vid kraftvärmeproduktion.  
 
Om det ska investeras i en reningsanläggning är det önskvärt att kunna nyttja den gas med 
alltför hög svavelvätehalt som idag facklas bort för energiproduktion. Det handlar om ett 
gasflöde på 200-300 Nm3/h med en svavelvätehalt på 15 000 ppm, vilket skulle höja den 
totala gasens svavelvätehalt till omkring 3400 ppm. I detta kapitel beskrivs olika tekniker för 
att reducera halten av svavelväte i deponigas. Efter rening av deponigasen bör halten 
svavelväte ligga på maximalt 500 ppm för drift av Öresundskrafts kraftvärmeanläggning. En 
del tekniker renar endast gasen från svavelväte medan andra tekniker även kan rena från andra 
ämnen eller uppgradera gasen genom att avskilja koldioxid. Tekniker som inte lämpar sig för 
enbart rening av svavelväte har här utelämnats. 
    

4.1.1 Biologisk avsvavling 
Biologisk avsvavling sker med bakterier som producerar ett enzym som katalyserar reaktioner 
enligt R1 och R2. Gasen som ska renas leds genom en behållare med fyllkroppar där 
bakterierna växer. Fyllkropparna garanterar en god kontakt mellan gasen och bakterierna. 
Bakterierna kräver tillgång till syre och för att få en gynnsam miljö för bakterierna bör 
temperaturen ligga på 35°C. Bakterierna kräver också tillförsel av näring och fukt och detta 
löses genom att näringshaltigt vatten får sippra genom behållaren. Näringsrikt vatten från 
reningsverk kan användas för näringstillförsel (IEA Bioenergy). Syre kan tillföras med luft, 
vilket medför nackdelen att gasen får ett tillskott av kväve från den tillsatta luften. Syre kan 
också tillsättas som syrgas men det medför en ökad kostnad. Svavelutfällningen sker enligt 
följande reaktioner: 

 OHSOSH 222
2

1
+→+  (R1) 

 
+− +→+ HSOOSH 22 2

422  (R2) 

 
Båda dessa reaktioner förekommer, R1 där tillgången till syre är mindre bra och R2 där 
tillgången till syre är god. Natriumhydroxid kan tillsättas för att neutralisera vätejoner och 
därmed stabilisera pH-värdet (Benjaminsson, 2006).  
 
Biologisk avsvavling är en metod som har fördelen att vara mycket billig i drift enligt 
Wågdahl (1999). Biologisk avsvavling kan också rena gas från ammoniak, vilket är ytterligare 
en fördel. En nackdel är dock att processen är känslig för stora variationer av rågasflödet 
(Benjaminsson, 2006). Kostnaden för biologisk avsvavling anges i en studie av Hornbachner, 
Hutter och Moor, 2005, (refererad till i Benjaminsson, 2006) till 0,23 kr/Nm3 vid ett gasflöde 
på 100 Nm3/h och 0,06 kr/Nm3 vid ett gasflöde på 600 Nm3/h. I kostnaden inkluderas 
investerings-, underhålls- och servicekostnader och gäller för en gas med en ingående halt 
svavelväte på 500 – 1500 ppm. 
 
Ett österrikiskt företag har kommit med en uppskattning av kostnader för avsvavling av 
deponigasen från Filborna vilka finns sammanställda i kapitel 5.4. Metoden kan rena gas med 
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upp till 2 vol-% svavelväte ner till en halt på 5-10 % av svavelvätehalten i rågasen. Den enhet 
som föreslås är dimensionerad för ett maximalt gasflöde på 2300 Nm3/h och en svavelvätehalt 
på 3500 ppm. För att rena deponigasen från Filborna avfalls- och återvinningsanläggning 
krävs ett tillskott av 33 kg näringsämne/dag, ett flöde av rent vatten på 1,5 m3/h samt 
komprimerad luft för syretillförsel. Den gas som ska renas ska ha en syrehalt på 2-3 vol-%, 
vilket innebär att ett luftflöde om ca 10 % av gasflödet måste tillsättas. Om deponigasens 
kvävehalt är 25 vol-% ökar denna halt till ca 30 vol-% genom tillsatsen av luft, vilket gör att 
gasens värmevärde per normalkubikmeter sänks.  
 
Reningsmetoden är relativt flexibel både vad gäller gasflöde och svavelvätehalt. Minsta 
gasflöde anges till 30 % av det maximala gasflödet, vilket innebär ett minsta gasflöde på 700 
Nm3/h. Under år 2008 har det inte förekommit dygnsmedelvärden lägre än 800 Nm3/h men 
däremot har det förekommit timmedelvärden ner till 400 Nm3/h ungefär två gånger per 
månad. Svavelvätehalten kan variera mellan 2500 och 3800 ppm utan att det skapar problem, 
vilket är inom ramen för var svavelvätehalten bör ligga om gas som idag facklas också ska 
renas. Processen genererar 1,5 m3 processvatten per timme med pH-värde på 1,5-1,8, vilket 
måste stabiliseras med exempelvis lut.  
 
Vanligtvis kan processvattnet efter stabilisering släppas ut till recipient. Det är dock oklart om 
det kommer att lösas ut några andra föroreningar i processvattnet, vilket betyder att det kan 
finnas behov av att investera i ett reningsverk som tar hand om processvattnet utöver 
kostnaden för den biologiska avsvavlingen. Den befintliga kompressorstationen måste också 
byggas om eftersom reningsanläggningen kräver ett anslutningstryck från 20 mbar undertryck 
till120 mbar övertryck. Gasen är efter reningen mättad på vatten. Enheten ska underhållas 
genom dagliga visuella inspektioner à ca 10 minuter samt kalibrering av pH-mätning vilket 
tar ca 1 timme varannan vecka.  
 
En ny produkt inom biologisk avsvavling är Profactor’s biofilter som består av en behållare 
fylld med svällkroppar på vilka bakterier sitter. Gasen som ska renas leds genom behållaren 
underifrån och upp. Syre tillförs genom att luftens syre löser sig i vatten som sedan får sippra 
genom behållaren med bakterier. På detta sätt tillsätts inte luftens kväve till biogasen eftersom 
kväve har låg löslighet i vatten och därmed inte följer med vattnet in i kolonnen. I Österrike är 
tekniken testad i pilotskala med ett rågasflöde på 10 Nm3/h (Benjaminsson, 2006). 
Investeringskostnad för en anläggning med ett gasflöde på 100 Nm3/h anges i en studie av 
Benjaminsson, 2006, till 865 000 kr och med driftkostnader beräknas metoden kosta 0,23 
kr/Nm3. Eftersom tekniken har en sparsam vattenförbrukning kan den användas där 
vattentillgången är begränsad (Benjaminsson, 2006). 
 

4.1.2 Absorption med alkaliska lösningar 
Alkaliska lösningar kan användas för att absorbera svavelväte. Vanligast är att använda 
natriumhydroxid, NaOH, i processen men även kaliumhydroxid och kalciumhydroxid kan 
användas. Gasen som ska renas leds in i en absorptionsbehållare där den möter 
absorptionslösningen. Svavelväte absorberas kemiskt och i reaktionen bildas de svårlösliga 
salterna natriumsulfid eller nartiumvätesulfid (IEA Bioenergy). En mindre del koldioxid 
absorberas också i processen. Enligt Wågdahl (1999) kan absorptionslösningen inte 
regenereras vilket gör att processen har en hög kemikalieförbrukning och restprodukter som 
måste tas omhand. Processen anses därför passa bäst för småskalig gasrening. 
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DeponiGasTeknik har på uppdrag av NSR kompletterat utredningen om framtida 
gasutvinning med en utredning om kostnad för rening med scrubberteknik 
(DeponiGasTeknik, 2007b). I utredningen redovisas investeringskostnad och årlig kostnad för 
en scrubberanläggning av typ Thiopaq®. Thiopaq® kan beskrivas som en kombination av 
scrubberteknik med NaOH och biologiskt filter, där NaOH faktiskt kan regenereras. En 
principskiss över processen kan ses i figur 7. Den här tekniken anses av DeponiGasTeknik 
vara den bästa för så stort gasflöde som det handlar om i det här fallet. Tekniken har låga 
driftkostnader då förbrukningen av absorptionslösning är mycket låg tack vare regenereringen 
som sker i det biologiska filtret. En ytterligare fördel är att reningsmetoden även avlägsnar en 
mindre mängd koldioxid vilket höjer deponigasens metanhalt med några procentenheter. 
 

 
 

Figur 7. Principskiss Thiopaq® (Paques hemsida) 
 
Gasen leds in i en behållare och möter NaOH-lösningen motströms. Processen sker i en basisk 
miljö, pH 8-9, och kan ske vid omgivande tryck och temperatur. Svavelväte absorberas i 
processen enligt (R3). 
 

 OHHSOHSH vätskeformgasform 22 +→+ −−  (R3) 

 
Processen är regenerativ och hydroxiden som förbrukas leds vidare till en bioreaktor där 
svavel oxideras till elementärt svavel med hjälp av svaveloxiderande bakterier enligt (R4). 
Syre tillförs med luft. 

 −− +→+ OHSOHSvätskeform 2
2

1
 (R4) 

 
Ur processen fås två restprodukter, ett s.k. svavelvatten med 5-10 % TS och pH-värde på 8-
8,5.  Svavelvattnet innehåller huvudsakligen svavel och mindre delar av natrium, sulfater och 
karbonater. Svavlet kan skiljas från vattnet i en sedimenteringsbassäng . Den andra 
restprodukten, en s.k. bleed, har ungefär samma sammansättning förutom att det innehåller 
mycket små mängder svavel. Investeringskostnader för en anläggning av typen Thiopaq® 
anges av DeponiGasTeknik (2007b) till ca 7,5 Mkr och den årliga kostnaden inklusive 
kapital- och driftkostnader till 1,6 Mkr med en avskrivningstid på 10 år. Inkluderat i 
investeringskostnaden är även kostnader för att bygga om kompressorstationen. Anläggningen 
är då dimensionerad för ett maximalt gasflöde på 2300 Nm3/h med ingående svavelvätehalt 
2000 ppm och utgående svavelvätehalt < 500 ppm. Om den gas som idag facklas också ska 
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renas så är den föreslagna anläggningens kapacitet för liten. Det går att öka kapaciteten 
genom att öka anläggningens storlek men det kommer också att öka kostnaderna, det är dock 
oklart hur mycket.  
 

4.1.3 Adsorption på aktivt kol 
Svavelrening med aktivt kol är mycket vanlig att kombinera med PSA. Aktivt kol fungerar 
som katalysator för reaktion (R5) mellan svavelväte och syre för att bilda elementärt svavel 
och vatten enligt:  
 

 OHSOSH 222 222 +→+  (R5) 

 
Det svavel som bildas binds till kolet och kolet kan när det innehåller för mycket svavel 
regenereras eller bytas ut. Vid regenerering av aktivt kol förångas svavel med het inert gas 
eller ånga, kondenseras vid ca 130°C och kan därefter avskiljas i flytande form. Vanligtvis 
regenereras inte kolet då det är energikrävande. Reaktionen fungerar bäst vid ett tryck på 7-8 
bar och en temperatur på 50-70°C. För att öka reaktionshastigheten kan kolet impregneras 
med kaliumjodid eller svavelsyra. Luft tillsätts för att tillföra syre till reaktionen vilket ökar 
gasens kvävehalt. I en process med regenerering används två behållare, där den ena renar 
gasen medan den andra regenereras. På så sätt är den ena behållaren alltid i drift och inget 
stopp krävs för regenereringen. Kostnaden för att byta ut det förbrukade kolet och ta hand om 
restprodukter är höga (Hagen et al. 2001).  
 

4.1.4 Absorption med metalloxid 
Oxider och hydroxider av metall kan binda svavel och vanligtvis används järnoxid vid denna 
typ av rening. Vid reaktion mellan svavelväte och järnoxid bildas järnsulfid. Järnoxiden, som 
placeras i en bädd genom vilken gasen strömmar, kan ha formen av små korn, pellets eller 
träflis täckta av ett lager järnoxid (IEA Bioenergy). Naturligt bildad järnoxid som exempelvis 
myrmalm är billigare än järnoxid framställd speciellt för rening av svavelväte men behöver 
bytas oftare (Wågdahl, 1999). Optimal temperatur för reaktionen är 25-50°C och gasen bör 
vara mättad på vatten men inte innehålla vatten i vätskeform. Reaktionen kan ske vid 
atmosfärtryck vilket gör att ingen utrustning eller energi för kompression krävs i 
reningsprocessen.  
 
En del av de tekniska lösningar som nyttjar absorption med metalloxider har en regenerativ 
process där järnoxiden regenereras. Vid regenereringen bildas återigen järnoxid, som kan 
användas på nytt, och elementärt svavel (IEA Bioenergy). I en studie av Hornbachner et al., 
2005 (refererad till i Benjaminsson, 2006) anges att absorption med järnoxid kostar 0,27 
kr/Nm3 renad gas för en anläggning på 100 Nm3/h och 0,09 kr/Nm3 för en anläggning på 600 
Nm3/h. Detta är för en ingående svavelvätehalt på 500-1500 ppm och inkluderar investerings, 
underhålls- och servicekostnader.   
 
Ett exempel på absorption med järnoxider är Gastreatment Services, förkortas GtS, metod 
med absorptionsmaterialet Soxsia®. Gas Treatment Package (GTP) är en enhet för gasrening 
där gasen först avvattnas genom kylning till en temperatur av ca 6°C. Gasen bör före kylning 
vara mättad på vatten eftersom en del av föroreningarna avskiljs med vattnet som 
kondenserar. Genom att kyla inkommande gas mot utgående gas sparas energi för kylning och 
uppvärmning (GtS hemsida). Gasen passerar sedan ett filter med Soxsia® där den renas från 
kvarvarande svavelväte och siloxaner. Soxsia® kan hålla upp till 24 % av sin egen vikt av 
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elementärt svavel. Svavelväte kan renas till en halt av 1 ppm vilket vanligtvis är lägre än vad 
som krävs för en kraftvärmeanläggning. GTP- filtret används vanligtvis inte vid alltför höga 
svavelvätehalter och i vårt fall rekommenderar GtS istället sin metod Total Contaminant 
Removal där gasen kyls till ännu lägre temperatur, se kapitel 4.1.4.1. Svavelväte binds i 
Soxsia® - filtret enligt: 
 

 OHSFeSHOFe 232232 33 +→+  (R6) 

 
Soxsia® kan regenereras och regenereringen sker enligt (R7), som biprodukt fås elementärt 
svavel. Vid regenerering värms materialet upp till 350°C och renas med inert gas i en sluten 
krets. För stora anläggningar är det lönsamt att investera i en regenereringsanläggning medan 
mindre anläggningar brukar låta leverantören ta hand om materialet för regenerering. I en 
process med regenerering finns två behållare för Soxsia® där dessa växlar mellan att rena 
gasen och regenereras. Regenereringen tar upp till 4 dagar, då materialet för att få en jämn 
temperatur ska värmas upp långsamt och sedan svalna, vilket tar tid då behållaren är isolerad.   
 

 SOFeOSFe 632 32232 +→+  (R7) 

 

Sulfa Treat® är en annan produkt för svavelrening innehållande järnoxid. Figur 8 visar en 
principskiss för en reningsprocess med Sulfa Treat®. Absorptionsmaterialet läggs i en vertikal 
behållare genom vilken det strömmar gas ovanifrån och ner. Före behållaren med 
absorptionsmaterial ska det finnas en vattenavskiljare som tar hand om kondenserat vatten. 
Gasens temperatur bör ligga mellan 10-50°. Sulfa Treat® regenereras inte utan byts ut med 
jämna mellanrum (Natco Group, 2002). Detta gör att hanteringen av material blir dyrare 
jämfört med en regenerativ process men å andra sidan fås en enklare process utan 
regenerering.  

 
 

Figur 8. Principskiss Sulfa Treat® (Natco Group, 2002) 
 

4.1.4.1 Total Contaminant Removal 

Total Contaminant Removal (TCR) är en metod som är lämplig för rening av deponigas och 
biogas från reningsverk. TCR marknadsförs i Europa av GtS. TCR renar deponigas vid tre 
anläggningar i Holland och finns också vid några reningsverk för rening av biogas. TCR renar 
gasen från föroreningar som siloxaner, svavelväte, ammoniak, olika kolväten, halogenerade 
kolväten samt vatten och därmed är metoden lämplig som förbehandling av deponigas för 
bruk i el-producerande enheter. Särskilt väl lämpar sig metoden för anläggningar med 
emissionskrav, då reningsmetoden är mycket effektiv.  
 
Principen för TCR liknar GTP, se kapitel 4.1.4, men gasen kyls här till lägre temperatur. 
Gasen som ska renas kyls gradvis till ungefär -25°C varvid föroreningar kondenserar och 
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fastnar i is som bildas. Figur 9 visar en principskiss för processen, där gasen först förkyls 
genom att möta den utgående renade och nedkylda gasen. Sedan passerar gasen ett filter för 
partikelavskiljning innan den kyls ytterligare. Föroreningar fångas vid nedkylningen dels 
genom att de kondenserar tillsammans med vattnet men också genom att de löser sig i 
kondensatet. Kondensatet fryser till is och föroreningarna stannar kvar i isen.  
 

 
Figur 9. Total Contaminant Removal (Pioneer Airsystems hemsida) 

 
Det finns två behållare som växelvis kyler gasen och avfrostas, vilket gör att processen inte 
behöver stoppas för avfrostning. Utgående gastemperatur är >10°C. Gasen renas sedan 
ytterligare i ett filter med Soxsia® för att ta bort kvarvarande siloxaner och svavelväte. Bara 
nedkylning av gasen reducerar innehållet av siloxaner till ungefär 5 mg/Nm3 och detta 
påverkas inte av om halten siloxaner i rågasen ökar eftersom den slutliga koncentrationen 
baseras på en gas/vätskejämvikt. Efter att gasen passerat filtret med Soxsia® innehåller den 
renade gasen maximalt 2 mg siloxaner per Nm3. 
 
Fördelar med den här reningsmetoden gentemot andra reningsmetoder är att gasens 
daggpunkt sänks till -25°C, renas från siloxaner, ingen kemikalieförbrukning samt 
lätthanterliga biprodukter. Som ett resultat av att föroreningar och vatten avlägsnas ökar 
gasens värmevärde med ca 6 % men någon avskiljning av koldioxid fås inte (GtS hemsida). 
Benjaminsson (2006) anger att för en anläggning dimensionerad för en gasvolym på maximalt 
600 Nm3/h är investeringskostnaden 2 369 000 kr, eleffektbehovet för kylning och 
komprimering 27,3 kW och den totala reningskostnaden 0,006 kr/kWh. Detta skulle vid en 
metanhalt på 50 % motsvara en kostnad av 0,03 kr/Nm3.   
 
GtS har kommit med en uppskattning av kostnader för att rena deponigas med upp till 3400 
ppm svavelvätehalt, alltså passande för deponigasen om det gasflöde som idag facklas också 
ska tas omhand, se kapitel 5.1.3. Utgående svavelvätehalt kan styras efter önskemål men är i 
det exempel som GtS har inkommit med satt till 200 ppm. Gas med något högre 
svavelvätehalt kan hanteras av enheten, den effekt detta får på processen är att materialet 
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behöver regenereras oftare med en högre energikonsumtion som följd. Om gasflödet däremot 
ökar i förhållande till det maximala gasflödet ställer det till problem eftersom reningen i 
Soxsia® - filtret kräver en viss uppehållstid för gasen för att reaktionerna ska hinna ske. 
Maximalt gasflöde är här satt till 2300 Nm3/h, under 2008 har det högsta gasflödet legat på 
2100 Nm3/h om det gasflöde som facklas läggs till det gasflöde som går till 
kraftvärmeanläggningen.  
 
Det krävs också tillgång till syre i processen men med en syrehalt på 1 vol-% i deponigasen så 
är syrebehovet tillgodosett. Underhåll av anläggningen ska göras minst 4 gånger per år och 
innefattar rengöring av dräneringar och utbyte av filter, dock ej Soxsia®-filtret som 
regenereras regelbundet. Reningsanläggningen kan levereras färdigmonterad och testad i en 
container och har storleken 7,5*2,7*2,5 m. Som restprodukter fås ett kondensat från 
frystorken och elementärt svavel i fast form. Anläggningarna i Holland återför det svavel som 
fås ur reningsprocessen, vilket är relativt stabilt i elementär form, till deponin men en bättre 
lösning vore att finna någon användning för svavlet. Vid rening av all deponigas, d.v.s. gas 
som facklas och gas till kraftvärmeverket, skulle produktionen av elementärt svavel uppgå till 
50 – 60 ton per år. 
 

4.2 Organiska kiselföreningar 

Organiska kiselföreningar, vilka även kallas för siloxaner, används bland annat i kosmetika 
och tvättmedel. Dessa ämnen kan finnas i biogas, främst i biogas framställd vid avloppsrening 
men också i deponigas. Vid förbränning av organisk kisel bildas ett strävt pulver av 
kiseldioxid. Detta pulver kan fastna på ytor i utrustningen och orsaka skador eftersom det 
nöter på materialet och även minska anläggningens verkningsgrad. I den vänstra bilden i figur 
10 ses den vita beläggningen av kiseldioxid och till höger samma utrustning utan beläggning. 
Gas kan renas från siloxaner genom absorption i en lösning med kolväten (IEA Bioenergy) 
eller med TCR (GtS hemsida).  
 

 
 

Figur 10. Beläggning av kiseldioxid (GtS) 

4.3 Vatten 

Deponigas är mättad på vatten och avvattnas före förbränning. Vatten kan tillsammans med 
svavelväte och koldioxid bilda korrosiva syror. Avskiljning av vatten kan exempelvis göras 
genom att kyla och komprimera gasen så att vatten kondenserar, genom adsorption med 
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torkmedel och absorption med glykol eller hydroskopiskt salt (Persson, 2003). Det vatten som 
kondenserar avskiljs från deponigasen före leverans till Öresundskrafts kraftvärmeanläggning. 
I övrigt sker ingen torkning av gasen.  
 

4.4 Partiklar 

Partiklar avskiljs vanligtvis i mekaniska filter av papper eller tyg (Persson, 2003). 
Deponigasen från Filborna renas från partiklar i ett textilfilter.  
 

4.5 Ammoniak 

Ammoniak förekommer vanligtvis i så låga halter att någon enskild rening inte behövs 
(Persson, 2003), vilket också är fallet för deponigasen från Filborna. 
 

4.6 Halogenerade kolväten 

Halogenerade kolväten, som orsakar korrosion, kan ibland finnas i deponigas. Adsorption på 
aktivt kol är den vanligaste metoden för att avskilja halogenerade kolväten (Wågdahl, 1999) 
men även TCR kan avskilja halogenerade kolväten (GtS hemsida).
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5 Ekonomi för rening av deponigasen 

5.1 Intäkter vid rening av deponigasen 

Intäkter om deponigasen renas för att användas för kraftvärmeproduktion är dels intäkter för 
en ökad energiproduktion då den gas som idag facklas på grund av för hög svavelvätehalt kan 
användas för energiproduktion men också minskade kostnader för underhåll av 
kraftvärmeanläggningen. Dessa finns sammanställda i tabell 2. Den kostnadsminskning av 
underhållet som anges beräknas gälla om gasens svavelvätehalt hålls under 380 ppm med 
bibehållen produktion i kraftvärmeanläggningen. Eventuellt kan det utöver detta förväntas 
högre fjärrvärmeproduktion eftersom temperaturen på utgående rökgas kan sänkas ytterligare 
på grund av att risken för korrosion minskar, detta är dock inte med i beräkningarna.  
 

Tabell 2. Intäkter/minskade kostnader om deponigasen renas och används för 
fjärrvärmeproduktion               
 Parameter  Värde  Enhet                                                   
 Gasflöde som idag facklas 200-300  Nm3/h  
 Metanhalt fackla  45  % 
 Värmevärde fackla  4,4  kWh/ Nm3 
 Effekt fackla  880  kW 
 Energi fackla1  5 396  MWh/år 
 Försäljningspris fjärrvärme 340  kr/MWh 
 Intäkt fjärrvärme2  1 834   kkr/år 
 Kostnadsminskning underhåll3 500 – 1500   kkr/år  
 Total intäkt per år  2 334 – 3 334 kkr/år  
1) Energi som fås om gasen som facklas istället används för värmeproduktion vid en verkningsgrad på 70 % 
2) Intäkt om gas som facklas istället används för fjärrvärmeproduktion 
3)Knudsen et al., 2007 
 

5.2 Allmänna förutsättningar 

Här presenteras kostnader för de tekniker som verkar lovande med tanke på prestation och 
kostnad. Avskrivningstiden har satts till 5 år för all utrustning, då det är den avskrivningstid 
som Öresundskraft har bestämt för reinvesteringar i kraftvärmeanläggningen. Normalt 
gasflöde är det som används vid beräkning av reningskostnad per normalkubikmeter gas. 
Maximal utgående svavelvätehalt är bestämd till <500 ppm trots att gasturbintillverkaren har 
en gräns på 380 ppm. Den årliga kapitalkostnaden har beräknats som investeringskostnaden 
multiplicerat med annuitetsfaktorn, där  
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i = räntesats 
n = utrustningens beräknade livslängd/avskrivningstid 
 
Tabell 3. Allmänna förutsättningar vid rening av deponigasen               
 Parameter  Värde  Enhet                                                             
 Gasflöde maxi malt  2300  Nm3/h  
 Normalt gasflöde  1500  Nm3/h 
 Svavelväte ingående max 3500  ppm 
 Svavelvätehalt utgående max 500  ppm 
 Effekt renad gas  6,7  MW 
 Bruttoenergi renad gas 58 953  MWh/år 
 Elpris  500  kr/MWh 
 Avskrivningstid  5  år  
 Räntesats  6  % per år   
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5.3 Absorption med metalloxid – Total Contaminant Removal 

TCR är en enhet för frystorkning och rening av gas med metalloxid. Reningsmetoden, som är 
beskriven i kapitel 4.1.4.1, lämpar sig väl för rening av gas med avseende på svavelväte och 
organiskt kisel. Energiförbrukningen beräknas för en ingående svavelvätehalt på 3400 ppm 
och utgående på 200 ppm som normalfall. Återbetalningstid om intäkt på grund av rening 
antas vara 2,3 miljoner kr, se tabell 2, är 5,5 år.    
 
Tabell 4. Förutsättningar för rening med TCR             
 Parameter  Värde  Enhet                                                   
 Underhållskostnad  5  % per år 
 Energiförbrukning  793  MWh/år    

 
 
Tabell 5. Kostnader för rening med TCR     
 Investerings- Kapital- Drift- och Total Specifik  Specifik
 kostnad kostnad underhålls- kostnad kostnad kostnad
   kostnader    
     
                 kr                 kr/år          kr/år              kr/år               kr/Nm3 kr/MWh   
 7 268 000 1 725 000  760 000 2 485 000 0,19 42,2  
 

5.4 Biologisk avsvavling 

EnvironTec har inkommit med kostnader för biologisk avsvavling av deponigasen från 
Filborna deponi. Investeringskostnader är exklusive ombyggnad av kompressorstationen. 
Driftkostnaderna består främst av kostnader för rent vatten, näringsämne, elkostnader och 
kostnader för att stabilisera processvattnet. Deponigas med svavelvätehalt på maximalt 3500 
ppm och ett gasflöde på maximalt 2300 Nm3/h renas till en svavelvätehalt <500 ppm med 
enheten. Drift och underhållskostnaden exklusive elförbrukning har antagits vara 40 % av 
investeringskostnaden per år. Återbetalningstid om intäkt på grund av rening antas vara 2,3 
miljoner kr, se tabell 2, är 3 år.  
 
 Tabell 6. Kostnader för rening med EnvironTec standalone biological desulphurisation 

process 
         
 Parameter  Värde  Enhet                                                   
 Drift – och underhållskostnad 40  % per år 
 Energiförbrukning  90  MWh/år    

 
 
Tabell 7. Kostnader för rening med EnvironTec standalone biological desulphurisation 

process 
         
 Investerings- Kapital- Drift- och Total Specifik  Specifik
 kostnad kostnader underhålls- kostnad kostnad kostnad
   kostnader    
     
                 kr                   kr/år          kr/år              kr/år           kr/Nm3 kr/MWh   
 3 000 000 720 000  1 256 000 1 976 000 0,15 33,5  
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5.5 Scrubberteknik/absorption med alkaliska lösningar 

DeponiGasTeknik (2007b) har redovisat kostnader för rening med Thiopaq®, som beskrivits i 
kapitel 4.1.3, men med andra allmänna förutsättningar (bland annat har DeponiGasTeknik 
använt en annan avskrivningstid och ränta) än de som antagits vid egna undersökningar. För 
att det ska bli lättare att jämföra med kostnader för andra reningsmetoder enligt kapitel 5.3 
och 5.4 har uppgifter från DeponiGasTeknik anpassats till allmänna förutsättningar enligt 
kapitel 5.2. Drift- och underhållskostnaderna är exklusive kostnader för rent vatten och 
ökning av kostnad för drift av kompressorstationen. Energiförbrukning finns inte angiven.  
 
Ingående maximal svavelvätehalt är här satt till 2000 ppm, vilket betyder att den gas som idag 
facklas inte kan tas omhand utan att reningsanläggningen görs större. Det är oklart om detta 
har någon stor påverkan på investeringskostnaden. Ingen ökad intäkt fås därför genom ökad 
energiproduktion vilket betyder att kostnadsminskningen för underhåll på 0,5 – 1,5 miljoner 
kr ska täcka kostnaderna för rening. Om kostnadsminskningen antas vara det högre värdet på 
1,5 miljoner kr har reningsanläggningen en återbetalningstid på 12 år.   
 
Tabell 8. Kostnader för rening med Thiopaq®

     
 Investerings- Kapital- Drift- och Total Specifik  Specifik
 kostnad kostnad underhålls- kostnad kostnad kostnad
   kostnader    
     
                 kr                  kr/år          kr/år              kr/år            kr/Nm3 kr/MWh   
 7 500 0001 1 781 000   600 0001 2 381 000 0,18 40,4  
1) DeponiGasTeknik (2007b) 
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6 Uppgradering av deponigas 
Att undersöka möjligheten att uppgradera deponigasen från Filborna avfalls- och 
återvinningsanläggning var inte ett mål för examensarbetet utan ett sidospår som dök upp 
under tiden. Arbetet är inte fullständigt för detta alternativ men visar ändå på de möjligheter 
som finns. 
 
I detta kapitel beskrivs ett antal olika tekniker för att uppgradera biogas. Deponigas skiljer sig 
från rå, d.v.s. ej uppgraderad, biogas framställd genom rötning av organiskt material. Vanligt 
är att deponigas har högre halter av syre och kväve genom inläckage av luft i deponin samt en 
lägre halt av metan och därmed lägre värmevärde jämfört med rå biogas (Persson, 2003). 
Kväve kan avskiljas med membranteknik eller PSA men det är dyrt att avskilja kväve (IEA 
Bioenergy) vilket är en anledning till att det är ovanligt att uppgradera deponigas till 
fordonsgas. Kryoteknik är en teknik som börjar komma med applikationen att uppgradera 
biogas till flytande metan och den tekniken har utvecklats även för deponigas.  
 
Biogas uppgraderas vanligtvis till svensk standard A, se tabell 9. Standard B kan användas av 
fordon med lambdareglering, som gör att motorn kan reglera intaget av luft efter bränslets 
kvalitet. De flesta fordon har idag lambdareglering (Benjaminsson, 2006). 
 

Tabell 9. Svensk standard för fordonsgas (Benjaminsson, 2006) 
Egenskaper Enhet Krav typ A Krav typ B 
Metan (volymhalt vid 0°C, 101,325 kPa) vol-% 97±1 97±2 

Wobbeindex, undre MJ/m3 44,7-46,4 43,9-47,3 

Tryckvattendaggpunkt vid högsta lagringstryck                      
t = lägsta månadsvisa dygnsmedeltemperatur 

°C t-5 t-5 

Vattenhalt, max mg/m3 32 32 

Koldioxid + syrgas + kvävgas, max vol-% 4 5 

Syrgas, max vol-% 1 1 

Total svavelhalt mg/m3 23 23 

Totalhalt kväveföreningar (exklusive N2) räknat som NH2 mg/m3 20 20 

Partiklar, maxstorlek µm 1 1 
 
I Helsingborg blandas uppgraderad biogas från Filborna rötningsanläggning in på det svenska 
naturgasnätet som sträcker sig längs västkusten. Naturgas tas in från Danmark via Klagshamn 
till det svenska naturgasnätet. Naturgasens värmevärde är 11,1 kWh/Nm3 att jämföras med 
värmevärdet för uppgraderad biogas som ligger på ca 9,7 kWh/Nm3. Att naturgasens 
värmevärde är så mycket högre beror på att den innehåller omkring 90 % metan, 9 % högre 
kolväten och 1 % koldioxid och kväve jämfört med uppgraderad biogas som består av 
omkring 97 % metan samt 3-4 % koldioxid, kväve och syre.  
 
Eftersom det bara är en sorts naturgas som tas in till det svenska nätet är kvaliteten stabil och 
debiteringssystemet är baserat på naturgasens energiinnehåll och kundernas 
volymförbrukning. Detta gör att även den biogas som tillförs naturgasnätet måste ha samma 
energiinnehåll för att debiteringssystemet ska fungera. För att höja biogasens värmevärde till 
densamma som naturgasens tillsätts propan. En annan anledning att höja biogasens kvalitet är 
för att undvika variationer i gaskvaliteten men enligt en utredning gjord av Kristensson et al. 
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(2007) skulle förbrukarnas utrustning klara en omställning till gas med ett värmevärde som 
överensstämmer med värmevärdet för uppgraderad biogas. 

6.1 Absorption med vatten (vattenskrubber) 

Absorption med vatten är den vanligaste tekniken för att uppgradera biogas i Sverige och 
tekniken kallas också för vattenskrubber. Koldioxid, svavelväte och ammoniak har högre 
löslighet i vatten jämfört med metan vilket nyttjas i processen. Koldioxids löslighet ökar med 
ökande tryck och sjunkande temperatur, vilket innebär att en effektiv avskiljning av koldioxid 
kräver energi för komprimering och kylning. Kväve kan inte avskiljas och därför krävs 
ytterligare uppgradering om metoden används för deponigas. 
 
I processen förs rågasen in i botten av en trycksatt absorptionsbehållare där trycket vanligtvis 
är 6-25 bar. Både absorptions- och desorptionsbehållaren är fyllda med fyllkroppar för att öka 
massöverföringen. Vatten släpps in i toppen av absorptionsbehållaren så att vatten och rågas 
möts motströms. Koldioxid, svavelväte och ammoniak löses i vattnet och partiklar fastnar i 
vattnet. Reaktionerna är reversibla och vatten som används för rening kan regenereras. Figur 
11 visar en principskiss för vattenskrubber med regenerering. 
 

 
 

Figur 11. Principskiss för absorption med vatten med regenerering (Hagen et al. 2001) 
 
Svavelväte har högre löslighet i vatten än koldioxid och därför kan metoden med 
vattenskrubber också användas selektivt för svavelväte. Kostnaden för att selektivt avlägsna 
svavelväte ur gas med vattenskrubber är högre än andra metoder för rening av svavelväte. 
Metoden anses därför bäst lämpad i processer där syftet är att uppgradera gasen (IEA 
Bioenergy).  Metan är också lösligt i vatten och för att minska förluster av metan kan trycket 
sänkas i flera steg. Det smutsiga vattnet förs först till en flashtank där trycket sänks lite. 
Metan regenereras då i högre grad än koldioxid och resultatet är en gas med högt innehåll av 
metan som återförs till rågasflödet. Trots trycksänkning i flera steg desorberas inte all metan 
som lösts i vattnet utan en viss metanförlust fås. Vid enkla processer utan stegvis 
trycksänkning och återföring av metanrik gas till rågasflödet kan metanförluster på 5-10 % 
fås. En mer komplicerad process med trycksänkning i flera steg kan ha förluster som 
understiger 2 % (Wågdahl, 1999). Det smutsiga vattnet förs efter flashtanken vidare till en 
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desorptionsbehållare. I desorptionsbehållaren sänks trycket ytterligare för att koldioxid ska 
avgå i gasform. Trycksänkningen görs antingen med vakuum eller som trycksänkning 
kombinerat med avdrivning av koldioxid med luft.  
 
På grund av svavelvätes höga löslighet i vatten kommer en del att finnas kvar i vattnet efter 
regenereringen. Om svavelväte reagerar med syre så att elementärt svavel fälls ut kan det 
skapa problem med igensättning av utrustningen. Därför rekommenderas inte regenerering 
med luft om svavelvätehalten i gasen är hög. Det smutsiga vattnet kan istället för att 
regenereras bytas ut, vilket har fördelar som minskad energiåtgång och inga problem med 
svavel som sätter igen utrustningen. Detta innebär dock nackdelar som en hög 
vattenförbrukning och därmed en högre kostnad för rent vatten och omhändertagande av 
smutsigt vatten. Enkel vattengenomgång är billigare än recirkulation om tillgång finns till 
billigt vatten som exempelvis renat avloppsvatten. Dock byts även vid recirkulation en del av 
vattnet ut varför det även här är nödvändigt med ett omhändertagande av förorenat vatten. 
Vanligtvis leds det smutsiga vattnet till någon form av reningsverk (Persson, 2003).  
 

6.2 Absorption med polyetylenglykol 

Koldioxid och svavelväte är mycket lättlösliga i polyetylenglykol, lösligheten är betydligt 
högre än i vatten. Selexol® är det mest kända varumärket för polyetylenglykol. Selexol® kan 
lösa tre gånger så mycket koldioxid som vatten vilket gör att det krävs en mindre mängd 
vätska och därmed mindre anläggning och minskad energiförbrukning för pumpar. Den högre 
lösligheten innebär även att Selexol® är svårare att regenerera. Processen är utformad som en 
vattenskrubber med regenerering beskriven i kapitel 6.1. Även metan är till viss del löslig i 
Selexol® och processen inkluderar därför en flashtank för avskiljning av metan. Vatten och 
svavelväte är också mycket lösliga i Selexol® men bör avskiljas före processen eftersom 
regenereringen kräver uppvärmning till hög temperatur vilket är energikrävande (Persson, 
2003). Metoden avlägsnar inte kväve och därför krävs ytterligare uppgradering om metoden 
ska användas för att uppgradera deponigas. 
 

6.3 Pressure Swing Adsorption  

Metoden Pressure Swing Adsorption (PSA) nyttjar adsorption och desorption av koldioxid 
och syre på zeoliter eller aktivt kol vid olika tryck (Persson, 2003). Även kväve kan 
adsorberas i processen (IEA Bioenergy). Med adsorption menas att ett fast ämne till sin yta 
binder ämnen ur vätskor eller gaser. Metoden kallas även för molekylsikt då den separerar 
ämnen genom fysikaliska krafter samt utifrån ämnenas molekylstorlek, som tillsammans 
påverkar ämnets förmåga att tränga igenom ett material. Processen sker vid förhöjt tryck och 
adsorptionsmaterialet regenereras under sänkning av trycket, då bindningarna mellan 
adsorptionsmaterialet och föroreningarna löses. Vanligtvis används fyra behållare som 
sammankopplas så att en sänkning av trycket i en behållare kan tas tillvara för att höja trycket 
i en annan behållare, vilket minskar energikonsumtionen. Metanrik gas förs också tillbaka till 
rågasflödet efter ett första steg med sänkt tryck så att metanförlusterna minskar. 
 
PSA är den näst vanligaste tekniken i Sverige för uppgradering av biogas och metoden har en 
hög säkerhet mot svavelväte. Reaktionen för att rena svavelväte sker irreversibelt vilket 
innebär att adsorptionsmaterialet gradvis förstörs eftersom det inte kan regenereras. Därför 
brukar gasen renas på svavelväte med någon annan metod före uppgradering med PSA 
(Hagen et al. 2001). Det amerikanska bolaget QuestAir har enheter för uppgradering av 
deponigas med PSA till naturgaskvalitet, figur 12 visar principen för tekniken. Det är dock 
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oklart hur kväve avskiljs med metoden, troligtvis krävs ytterligare uppgradering för att 
avlägsna kväve. Det anges att deponigas i USA består av ca 50 % metan och 30-40 % 
koldioxid, vilket innebär att kvävehalten bör vara 10-20 %.  
 

 
 

Figur 12. Princip för PSA (QuestAir’s hemsida) 
 
Engelhard Corporation är en annan aktör i USA som utvecklat en ny sorts PSA-teknik som 
kan avskilja koldioxid och kväve i ett steg. Metoden, som kallas för Molecular Gate®, 
marknadsförs av Guild Associates Inc. och lämpar sig för uppgradering av naturgas av sämre 
kvalitet och deponigas. Kväve är svårt att avskilja på grund av att kvävemolekyler och 
metanmolekyler har liknande molekylstorlek men med Molecular Gate® kan den exakta 
porstorleken i adsorptionsmaterialet bestämmas. Det gör att även molekyler med liten skillnad 
i storlek kan skiljas åt. Molecular Gate® har använts för naturgas med gott resultat och det 
ursprungliga kväve- och syreinnehållet kan reduceras till 80 %. Nackdelen med tekniken är att 
den är dyr samt att det kan krävas komplettering med annan teknik för rening och i vissa fall 
även för föravskiljning av koldioxid. Metanförlusterna är också höga, omkring 10 %, men 
genom att återföra en del av permeatet till rågasflödet kan förlusterna minskas (Nagl G. J. ).   
 

6.4 Membranseparation 

Uppgraderingsmetoder med membran nyttjar att en del komponenter av gasen kan passera 
genom membranet medan andra komponenter inte släpps genom membranet. Det finns två 
olika sorters processer med membranseparation där den ena är torr och den andra är våt. Figur 
13 visar principen för torr och våt membranseparation.  

Vid torr membranseparation höjs trycket till 25-40 bar så att koldioxid och svavelväte, som 
har upp till 20 respektive 60 gånger högre permeabilitet i membranet, passerar genom 
membranet. Kvar på högtryckssidan blir en metanrik gas. Vid våt membranseparation 
absorberas koldioxid av en vätska som passerar motströms gasen på andra sidan membranet. 
Vätskan består vanligtvis av en aminlösning (Persson, 2003). Den våta processen kan köras 
under atmosfärtryck. 
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Figur 13. Membranseparation (Persson, 2003) 
 
Membranseparation har nackdelen att ju högre metanhalt som önskas i den uppgraderade 
gasen desto högre blir också metanförlusterna eftersom en del metan också släpps igenom 
membranet (Hagen et al. 2001). IEA Bioenergy uppger att 10-20 % metan finns i restgasen 
vid torr membranseparation. En pilotanläggning för 180 Nm3/h med torr membranseparation 
som ska klara att uppgradera biogas till svensk standard för fordonsbränsle med 
metanförluster under 5 % har uppförts under hösten 2007 (Benjaminsson, föredrag NBC 
2008). Membranseparation är mer kostnadseffektiv för små anläggningar jämfört med stora 
anläggningar (Hagen et al. 2001). Enligt Persson (2003) finns endast ett fåtal anläggningar för 
uppgradering med membranseparation i Europa och ingen i Sverige. Membranseparation kan 
endast avlägsna ca 10 % av det kväve och 45 % av det syre som finns i gasen (Nagl G. J.) 
vilket betyder att ytterligare uppgradering skulle krävas för uppgradering av deponigas till 
fordonsgaskvalitet. 
 

6.5 Kryoteknik  

GtS har också utvecklat kryoteknik för att uppgradera bland annat deponigas som kallas för 
Gastreatment Power Package (GPP). Processen kan sägas vara en kombination av GtS 
reningsmetod TCR (beskriven i kapitel 4.1.4.1) och ytterligare komprimering och kylning av 
gasen. I figur 14 kan principen för uppgraderingen ses, där de två första stegen är rening av 
gasen, det tredje steget är avskiljning av koldioxid och det fjärde steget är avskiljning av 
kväve.  
 

 
 

Figur 14. Gastreatment Power Package för produktion av flytande biogas 
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Gasen komprimeras till 50 bar och kyls till -25°C och vatten, svavelväte, halogenerade 
kolväten, kisel och partiklar skiljs från gasen. Gasen passerar sedan ett filter med Soxsia®. 
Efter att gasen har renats kyls den till -54°C i en kylkrets med R507, varvid det mesta av 
koldioxiden kondenserar. En del av den kondenserade koldioxiden används sedan för att kyla 
gasen ytterligare. Den koldioxid som används som kylmedia får expandera till atmosfärstryck 
och temperaturen sänks då till -78,8°C, vilket räcker för att kyla gasen till -74°C. Koldioxiden 
fryser då till fast form som sedan smältes och samlas upp som flytande. Det är en fördel att 
koldioxiden fryses till fast form eftersom metan har en mycket låg löslighet i frusen koldioxid 
jämfört med lösligheten i flytande koldioxid. Det gör att metanförlusterna vid uppgraderingen 
är små. Som biprodukt fås flytande koldioxid av industrikvalitet som eventuellt kan säljas, 
beroende på den lokala marknaden. Energiåtgången i steg 3, se figur 14, kommer vid 
försäljning av koldioxid att öka med 10 %, från ca 0,25 kWh/Nm3 till ca 0,28 kWh/Nm3 
rågas.  
 
Gasen består sedan av metan och kväve. Kväve har en kokpunkt på -196°C och metan har en 
kokpunkt på -162°C. För att separera kväve från metan komprimeras och kyls gasen i 
ytterligare steg, se figur 14. När trycket sedan sänks sjunker gasens temperatur så att metan 
kondenserar och kan avskiljas i flytande form medan kväve avgår i gasform. Energiåtgången 
för steg 4 anges av GtS till ca 0,15 kWh/Nm3 rågas. Tekniken för produktion av flytande 
biogas är just nu under behandling för patent och därför kan inte GtS lämna detaljerad 
information om hur processen ser ut.  
 
En pilotanläggning för uppgradering av 13 Nm3 deponigas per timme är under uppförande i 
Holland och beräknas vara i produktion hösten 2008.  Pilotanläggningen i Holland finns redan 
men modul 4, där metan kyls ner till flytande, saknas så idag producerar pilotanläggningen 
deponigas där koldioxid avlägsnas. GtS har en beställning på en anläggning för att uppgradera 
deponigas till flytande metan till Hongkong på 13 000 Nm3/h och den väntas stå klar inom tre 
år. Varberg har beställt en anläggning för produktion av flytande metan från rötgas. För 
deponigasen från Filborna anger GtS en sammansättning för uppgraderad, flytande gas enligt 
tabell 10.  

 
Tabell 10. Gasspecifikation för uppgraderad, flytande gas 
Gasspecifikation, LBG mol-% 

Metan >98 
Koldioxid 0,3 
Syre <0,5 

Kväve <1,0 

 
Metan i flytande form innebär en stor fördel ur transportsynpunkt, då densiteten är mycket 
högre jämfört med komprimerad metangas. Om gasen ska distribueras i naturgasnätet eller ett 
lokalt gasnät och därmed inte behöver transporteras någon längre sträcka kan 50-75 % av 
energin istället återvinnas i processen genom att låta gasen förångas för att kyla inkommande 
gas. På grund av att gasen har en något högre metanhalt jämfört med den metanhalt som 
uppgraderad biogas vanligtvis har behöver en något mindre mängd propan användas för att 
spetsa gasen. Både metanförluster och energiförbrukning uppges vara lägre jämfört med 
konventionella uppgraderingstekniker som vattenskrubber och PSA. Underhåll av 
anläggningen ska göras minst 4 gånger per år och innefattar rengöring av dräneringar och 
utbyte av filter, dock ej Soxsia®-filtret som regenereras regelbundet.  GtS har visat sig 
intresserade av att gå in i ett gemensamt projekt med NSR och Öresundskraft för att 
uppgradera deponigasen till fordonsgas. GtS menar att det finns en god ekonomi i att 
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uppgradera deponigasen till fordonsgas med en återbetalningstid på strax under tre år. Det 
sista steget med avskiljning av kväve kan slopas om deponigasen istället ska användas för 
elproduktion och i sådana fall uppges att deponigas med mindre än 5 % metanhalt kan nyttjas 
(GtS hemsida).  
 
Prometheus Energy, ett amerikanskt bolag, har också utvecklat kryoteknik för uppgradering 
av deponigas till en kvalitet motsvarande fordonsgas. Det finns två anläggningar i drift för 
uppgradering av deponigas, en i USA och en i Kanada. Figur 15 visar processen, där gasen 
först komprimeras och kyls för att sedan renas. Vid kylningen renas gasen från vatten, vilket 
är nödvändigt för att förhindra isbildning senare i processen, och tunga organiska ämnen. De 
tunga organiska ämnena leds till en fackla för förbränning. Kvarvarande svavelväte renas 
därefter med adsorptionsteknik, troligtvis med aktivt kol (författarens anmärkning). Den 
renade gasen, innehållande metan, koldioxid och kväve, kyls därefter i en kylmaskin med 
kväve som köldmedia. Kvävet i kylmaskinen komprimeras och kyls med luft innan den får 
expandera, varvid kvävet kyls kraftigt. Elenergi produceras också med en turbin när kvävet 
expanderar och används sedan för kompressorns arbete. Det nedkylda kvävet värmeväxlas 
mot gasen som kyls så att koldioxid och slutligen metan kondenserar. Flytande koldioxid och 
kväve i gasform avskiljs. Den flytande koldioxiden värmeväxlas mot inkommande gas 
(Pettersson et al., 2006). 
 

 
 

Figur 15. Prometheus Energy’s kryoteknik för produktion av flytande biogas (Prometheus 
Energy’s hemsida) 

 
Investeringskostnad för en anläggning för 1000 Nm3 biogas (med metanhalt på ca 65 vol-%) 
per timme inklusive lagertank och tankstation för flytande fordonsgas samt en gasmotor för 
elproduktion med rågas som energikälla anges i en studie av Pettersson et al. (2006) till 45 
miljoner kr. Gasmotorn kan installeras för att göra uppgraderingsanläggningen 
självförsörjande på el men om målet är att producera så mycket fordonsgas som möjligt kan el 
istället köpas in externt. Energiförbrukningen uppges vara ca 0,7 kWh/ Nm3 rågas med 
underhållskostnader på 0,3 kr/Nm3. Precis som i fallet med GtS kryoteknik kan flytande 
koldioxid säljas om det finns en marknad för denna lokalt (Pettersson et al., 2006). Den 
specifika kostnaden, med en avskrivningstid på 15 år och en realränta på 4 %, anges till 2,1 
kr/ Nm3 flytande biogas. Vid uppgradering av deponigas skulle den specifika kostnaden vara 
högre på grund av en lägre produktion av uppgraderad gas vid samma rågasflöde.  
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Ett annat företag som har utrustning för att uppgradera deponigas är det amerikanska bolaget 
Acrion Technologies Inc. Gasen renas först med företagets CO2 Wash®, vilket i sin tur kräver 
förbehandling av rågasen i form av avsvavling och torkning. CO2 Wash® består av en 
behållare där koldioxid kondenserar, se figur 16. Föroreningar koncentreras i en liten del av 
den flytande koldioxiden och tas ut i botten av behållaren. En del ren flytande koldioxid kan 
också fås ur processen. 
 

 
 

Figur 16. CO2 Wash® (Acrion’s hemsida) 
 

Den renade gasen kan därefter uppgraderas ytterligare, av Acrion föreslagen teknik för 
ytterligare uppgradering är membranseparation kombinerat med avskiljning av kväve genom 
kylning till flytande metan, se figur 17. Acrion’s lösning bygger på en kombination av många 
olika tekniker för rening och uppgradering, frågan är om det är bra lösning eller om processen 
blir enklare om den baseras på en sorts teknik.   
  

 
 

Figur 17. Uppgradering av gas renad med CO2 Wash® (Acrion’s hemsida) 
 

6.6 Liknande projekt 

Jönköping har ansökt om Klimp-bidrag inom programmet infrastruktur för biogas om 7,5 Mkr 
av en total investering på 25 Mkr för uppgradering av deponigas till fordonsgas. Ansökan har 
dock inte gått vidare efter den första gallringen. Deponigasproduktionen är 3 Mm3/år, vilket 
motsvarar ca 350 m3/h. Deponin i Jönköping har alltså en betydligt mindre gasproduktion 
jämfört med deponin vid Filborna. I sammansättning liknar den deponigas som finns i 
Jönköping och Helsingborg varandra. Svavelhalten i deponigasen från Jönköping ligger på ca 
700 ppm men med toppar upp till 4000 ppm. Idag används deponigasen i en 
kraftvärmeanläggning med gasmotorer. År 2005 började man få problem med 
kraftvärmeanläggningen på grund av ökade svavelvätehalter. Man har tittat på olika tekniker 
för att avskilja föroreningar och koldioxid. Kväve har funnits vara det som är svårast att 
avskilja och där har nedkylning till flytande metan funnits vara den mest intressanta tekniken. 
Teknikerna för att uppgradera deponigas anses inte vara mogen och ekonomiskt rimlig ännu 
men projektet är inte lagt i malpåse då det förutspås att det kan vara en möjlig lösning på 
något års sikt. Något som är viktigt för Jönköping är att kunna använda anläggningen även om 
deponigasproduktionen avklingar inom anläggningens livstid, exempelvis genom en utökad 
kapacitet för rötning av organiskt avfall.  
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7 Ekonomi för uppgradering av deponigasen 
Biogas uppgraderad till fordonsgas blandas in på naturgasnätet och säljs av Öresundskraft för 
9,90 kr/Nm3, vilket motsvarar 7,92 kr/liter vid en jämförelse med bensinpriset. Innan den 
uppgraderade biogasen blandas in på naturgasnätet spetsas den med propan vilket kostar 
Öresundskraft 1,30 kr/Nm3 fordonsgas till försäljning. 
 

7.1  Intäkter vid uppgradering av deponigasen 

Intäkter om deponigasen uppgraderas till fordonsgaskvalitet finns sammanställda i tabell 11. 
Den volym uppgraderad fordonsgas som fås ur processen kan beräknas genom att beräkna hur 
stort volymflöde av ren metan som finns i rågasen. Här är antaget en metanhalt på 40 % och 
ett rågasflöde på 1400 Nm3/h, vilket är medvetet satt lägre än dagens gasflöde och metanhalt 
för att lämna en marginal för framtida försämringar i gaskvalitet. Försäljningspriset för den 
uppgraderade gasen är satt till det pris som Öresundskraft betalar för uppgraderad biogas 
producerad av NSR.  
 
Tabell 11. Intäkter om deponigasen uppgraderas till fordonsgaskvalitet   
 Parameter  Värde  Enhet                                                             
 Uppgraderad gas  560  Nm3/h  
 Uppgraderad gas  4 906  kNm3/år 
 Värmevärde uppgraderad gas 9,7  kWh/Nm3 
 Försäljningspris uppgraderad gas 0,65   kr/kWh 
 Intäkt fordonsgas  30 837   kkr/år  
 Total intäkt per år  30 837  kkr/år  
 

7.2 Kostnader för uppgradering av deponigasen 

Här anges kostnader för uppgradering enligt GtS kryoteknik, beskriven i kapitel 6.5. Det 
måste dock beaktas att det idag inte finns någon sådan anläggning i drift ännu, hösten 2008 
beräknas en demonstrationsanläggning vara i drift. Driftkostnaderna härrör sig främst från 
elkonsumtion för kompressorer och kylare. Investeringskostnaderna är exklusive transport av 
anläggningen, byggarbete på plats, anslutning från kompressorstationen till 
uppgraderingsmodulen, propandosering och anslutning till naturgasnätet. Kostnaderna för 
byggarbete bör dock kunna hållas låga då uppgraderingsenheten levereras färdigmonterad i 
container. Elpriset är satt högre än statistik från Nord Pool för att ha en marginal för framtida 
höjningar. Det som i tabell 12 kallas för ”Avgift GtS” är ett system där GtS övervakar 
processen via Internet och som ger kunden tillgång till support från GtS personal.  
 
GPP levereras färdigmonterad i container med en total area av 20*15 m. I 
investeringskostnaden är följande inkluderat: 
• Gassystem inkluderande kompressorer, förångare och ventiler 
• Kylsystem för hela processen, installerad i säkert utrymme 
• Kontrollpanel installerad i containerns kontrollrum 
• Online CH4/CO2 – mätning 
• Lagringstank för 12 ton flytande koldioxid 
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Tabell 12. Allmänna förutsättningar vid uppgradering  av deponigasen             
 Parameter  Värde  Enhet                                                             
 Rågasflöde  1000 - 2200  Nm3/h  
 Rågasflöde normalt  1400  Nm3/h 
 Svavelväte ingående max 3500  ppm 
 Energiförbrukning  5170  MWh/år 
 Elpris  500  kr/MWh 
 Underhåll  6  % per år 
 Pris rågas  0,2   kr/kWh 
 Avgift GtS   0,5  kr/Nm3 uppgraderad gas 
 Avskrivningstid   5  år  
 Räntesats  6  % per år   

 
 
Tabell 13. Kostnader för uppgradering av deponigasen    
 Investerings- Kapital- Kostnad Drift- och Avgift Total Specifik  Specifik
 kostnad kostnad rågas underhålls- GtS kostnad kostnad  kostnad
    kostnader    
 
        kr                  kr/år          kr/år kr/år              kr/år kr/år           kr/Nm3 kr/MWh  
 35 620 000 8 456 000 9 782  000 4 789 000 2 453 000 25 480 000 5,19 521  
 

 

Det årliga resultatet skulle enligt tabell 11 och 13 uppgå till 5,3 miljoner kr vid en 
avskrivningstid på 5 år. Anläggningens återbetalningstid är då tre år. Kalkylen är dock 
baserad på en jämn gasproduktion men det är osäkert hur produktionen av gas i deponin 
kommer att se ut framöver. Med anledning av detta har årsvis resultat plottats i figur 18 och 
19 när produktionen av deponigas antas minska med 5 % per år samtidigt som metanhalten 
sjunker med 5 % per år. Det skulle innebära att rågasflödet minskar från 1400 Nm3/h till 880 
Nm3/h samtidigt som metanhalten minskar från 40 % till 25 % under tio år. 

Resultat vid 6 % ränta
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Figur 18. Årsvis resultat vid 6 % ränta, 5 års avskrivningstid och minskning av gas flöde och 

metanhalt med 5 % per år  
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Resultat vid 12 % ränta
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Figur 19. Årsvis resultat vid 12 % ränta, 5 års avskrivningstid och minskning av gas flöde och 

metanhalt med 5 % per år 
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8 Studie av biobränsleproduktion - hur gör andra i 
branschen? 

8.1 Bioenergikombinat Hedensbyn 

Värmeforsk har finansierat en utvärdering om konceptet med kraftvärmeverk integrerat med 
bränslefabrik jämfört med enbart kraftvärmeverk främst med avseende på ökat elutbyte. 
Skellefteå Kraft tog under våren 1996 i drift ett kraftvärmeverk i Hedensbyn med en CFB-
panna förberett för att ansluta en bränslefabrik med ångtork. Ångtork och bränslefabrik 
anslöts under våren1997. Återbetalningstiden sattes till 20 år och den raka återbetalningstiden 
till 8 år. Investeringskostnaderna för pelletsfabriken inklusive elåtervinning och pelletslager 
uppgick till 213 MSEK netto (1999 års penningvärde). Energimyndigheten bidrog med ett 
Fabel-bidrag på 33,7 MSEK för investering i ny elproduktion (Atterhem, 2001).  
 
Den goda tillgången på biobränsle i närområdet om ca 10 mils radie var mycket viktig när 
beslutet att bygga anläggningen togs. Bränslet skulle räcka både till försörjning av 
kraftvärmeverket, mestadels i form av oförädlat sågspån, och till produktion av pellets för 
försäljning. Råvara till pelletstillverkningen är sågspån från sågverk.  
Pannan i kraftvärmeverket är av typen cirkulerande fluidiserad bädd och denna producerar 
ånga med 140 bars tryck och temperatur 540°C. Kraftvärmedelen består av en 
högtrycksturbin och en lågtrycksturbin sammankopplade till en gemensam generator och 
därefter en tvåstegs fjärrvärmekondensor. Ångpanna och ångturbin har en överkapacitet på 10 
% och denna avtappas från högtrycksturbinen, då ångan har ett tryck på 7-26 bar (Atterhem, 
2001).  
 
Inkommande torkgods har en fukthalt på 50 % och torkas till ca 13 % fukthalt. Flödet av 
inkommande torkgods är maximalt 56 ton/h. Torkgodset matas in i ångtorken, som består av 
vertikala ångvärmeväxlare, med ett tryck på 4,5 bar. Torken är en exergitork levererad av 
GEA. Ångkondensatet blandas inte med torkgodset. Den fuktånga som drivits ur torkgodset 
håller även det ett tryck på 4,5 bar men kan inte användas till fjärrvärmeproduktion eftersom 
det skulle ge ett mindre mottrycksunderlag. Fuktångan är också för smutsig för att kunna 
driva en turbin och nyttjas därför till att förånga det rena ångkondensatet som sedan 
producerar 1-5 MW el i en lågtryckskondensorturbin. Ångan kondenseras med kallt kylvatten 
och värms sedan av fuktångan i en lågtrycksförvärmare innan den återförs till 
kraftvärmeprocessen.  
 
Torkprocessen körs under pannans dellastperiod vilket gör att kraftvärmeverkets 
produktionskapacitet kan utnyttjas fullt ut även under perioder med mindre belastning på 
fjärrvärmenätet. Under perioden dec - feb, då belastningen på fjärrvärmenätet är hög, 
produceras normalt ingen pellets. Med denna lösning beräknas Skellefteå Kraft ha ökat sin 
elproduktion med ca 40 GWh och höjt α-värdet, som är kvoten mellan producerad el och 
värme.α-värdet för kombinerad drift med pelletsfabrik är 0,72 jämfört med 0,57 som kan 
uppnås vid fullast med enbart kraftvärmeproduktion (Atterhem, 2001). 
 

8.2 Bioenergikombinat Storuman 

Skellefteå Kraft uppför ett nytt bioenergikombinat i Storuman som ska tas i drift under våren 
2008. Anläggningen är en utveckling av anläggningen i Hedensbyn och investeringen 
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beräknas bli 390 miljoner kronor. Anledningen till att anläggningen förläggs i Storuman är 
den goda tillgången på råvara i form av gallringsved och rundved. Två brännare med effekten 
16 MW vardera förbränner träpulver producerat i den egna processen. Ångpannan kommer att 
producera ånga med ett tryck på 81 bar och temperatur på 500°C. Anläggningen förväntas 
producera 48 GWh el och 40 GWh fjärrvärme med en drifttid på 6000 h/år (Haaker, 2007a). 
Fjärrvärmenätet har en maximal effekt på 8 MW värme men trots det så kan en panna på 32 
MW köras mot en ångturbin på 8,6 MW el tack vare det ökade värmeunderlag som 
pelletproduktionen innebär. Produktionen av pellets kommer att uppgå till 105 000 ton per år 
(Anderson, 2007). 
 

8.3  Avedøre 2 

Avedøre 2 består av tre olika delar där olika bränslen förbränns i ett delsystem som är 
optimerat för det aktuella bränslet. Huvudpannan klarar av gas, olja och torrt trädbränsle i 
pulverform och sedan finns där en panna för halm samt gasturbiner. För att säkra 
försörjningen av bränsle till bland annat Avedøre 2 startade Energi E2 under 2003 en egen 
pelletsfabrik med en kapacitet på 180 000 ton träpellets samt 130 000 ton halmpellets per år. 
Detta täcker ca 60 % av Avedøre 2 förbrukning av träpellets. Pelletsfabriken ligger i 
anslutning till ett kraftvärmeverk och en träindustri några mil söder om Avedøre 2 och råvara 
till träpelletten är restprodukter från golv- och möbeltillverkning samt träflis från skogsbruk. 
Tekniken i pelletsfabriken liknar den som Skellefteå Kraft använder sig av och 
torkutrustningen är levererad av GEA . Torkningen sker i ångtorkar vid förhöjt tryck och 
temperatur som värms upp av mellantrycksånga från kraftvärmeverket. Den avdrivna 
fuktångan används för kraft- och värmeproduktion. Energiåtervinningen är ca 85 % och 
utsläppen av stoft och lukt hålls mycket låga (Haaker, 2002 och Haaker, 2003). 
 

8.4 Bioenergi i Luleå AB 

Bioenergi i Luleå förädlar sågspån till pellets med rökgaser från kraftvärmeverket Lulekraft. 
Lulekraft förbränner de energirika gaser som genereras i SSAB:s processer. Rökgaserna har 
en temperatur av 100-450°C. Materialet torkas i en roterande trumtork och mals sedan till 3 
mm partikelstorlek innan det slutligen pressas samman till pellets. Bolaget ägs av Luleå 
Energi och SCA Skog AB gemensamt och SCA svarar för försörjning av råvara bestående av 
biprodukter från skogs- och sågverksindustri (Bioenergi i Luleå AB).  
 

8.5 BooForssjö AB 

BooForssjö har en pelletsfabrik integrerad med sågverksindustri. Råvaran för 
pelletstillverkningen är spån och torrflis från trä torkat i virkestorkar. En hetgasugn på 15 
MW som eldas med bark och flisad brännved producerar gas för en hetvattenpanna och till 
spåntorken. Hetvattenpannan producerar mättad ånga till virkestorkarna. Torkning sker i en 
roterande trumtork med torkgas från hetvattenugnen och avgaser från hetvattenpannan med en 
temperatur på 250-600°C. Det torkade spånet mals och pressas till pellets (BooForssjö AB). 
 

8.6 Derome Bioenergi 

Derome är en koncern med verksamhet från skog till färdiga hus. År 2006 invigdes 
dotterbolaget Derome Bioenergis pelletsfabrik i Kinnared med råvara från Deromes tre egna 
sågverk. Anläggningen har kapacitet att producera 5 ton/h vilket blir ca 50 000 ton/år. I 
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anläggningen torkas spånet i två steg med rökgaser från en ugn på 9 MW. Ugnen förser även 
sågverkets virkestork med värme. De två torkarna är indirekta trumtorkar varav den ena är en 
högtemperaturtork och den andra en lågtemperaturtork som förtorkar materialet. Rökgas från 
ugnen blandas i en kammare med recirkulerande rökgas till en temperatur av ca 400°C och 
kyls i torken till ca 180°C. Lågtemperaturtorken drivs med varmvatten återvunnet med 
kondensor ur den avdrivna fukten från högtemperaturtorken och ventileras med rökgaser från 
ugnen. 60 % av energin återvinns på detta sätt i processen.  
 
Råvaran transporteras från en uppläggningsplats till torkarna via en metallavskiljare och ett 
såll som sorterar bort alltför grovt material. Det torkade materialet förs vidare till en 
hammarkvarn med stenfälla och sedan matas det vidare till två pelletpressar innan den färdiga 
pelletten transporteras till en lagringssilo. Från silon kan pelletten lastas direkt på lastbil via 
en mindre silo eller transporteras till den helautomatiska säckningsfabriken för försäljning till 
mindre förbrukare.  
 
En viktig faktor som gjorde att tekniken med tvåstegs torkning valdes var att ingen annan 
avsättning fanns för återvunnen värme. Tekniken med indirekt tvåstegstorkning är också 
skonsammare mot råvaran jämfört med direkt torkning eftersom råvaran torkas vid lägre 
temperatur och längre uppehållstid i torken. Detta innebär att lättflyktiga kolväten inte 
förgasas i samma utsträckning som vid direkt teknik och därmed har det torkade materialet ett 
något högre värmevärde (Haaker, 2007b).  
 
Investeringen för pelletsfabriken uppgår till 70 Mkr varav den automatiserade lagringen och 
utlastningen av pellets står för 10 Mkr. Ytterligare 30 Mkr investerades i panna och nya 
virkestorkar. VD för Derome Bioenergi uppger i intervjun att de troligtvis skulle ha investerat 
i ett bioenergikombinat med elproduktion om beslutet hade fattats idag men när beslutet togs 
såg det inte ut att vara en fördelaktig lösning (Haaker, 2007b). 
 
I början på mars 2008 besökte en grupp från Öresundskraft fabriken i Kinnared tillsammans 
med en representant från AB Torkapparater. Då pågick arbete med att installera en tredje tork 
från Svensk Rökgasenergi som kan nyttja ännu lägre temperatur än den befintliga förtorken. 
Värme kan då utvinnas ur den avdrivna fukten från förtorken och rökgaserna från ugnen som 
idag släpps ut vid en temperatur på ca 180°C. Den tredje torken kommer att fungera som en 
andra, separat torklinje och beräknas torka 1-2 ton/h. Derome leasar torken under fem år och 
betalar under den tiden i relation till hur mycket material som torkas. Under besöket 
påpekades att anläggningen fungerar mycket bra men att det har tagit lång tid att lära sig styra 
processen för att få önskad kvalitet vid varierande fukthalt på råvaran.  
 

8.7 Bäddtorkteknik - Exergy Consulting 

Bäddtorktekniken som Exergy Consulting erbjuder är främst tillämpad som förtork av fuktigt 
bränsle, d.v.s. ingående fukthalt 50-60 %. Det fuktiga bränslet transporteras långsamt på en 
bädd genom vilken uppvärmd luft trycks med fläktar. Bränslets fukthalt kan minskas ner till 
25 – 35 % med tekniken vilket gör att större andel av bränslets värmevärde kan användas för 
produktion av högvärdig värme. Detta kan öka andelen producerad el med 15-20 %. När en 
ny panna designas kan den göras mindre med bibehållen effekt eftersom bränslets fukthalt 
minskar (Exergy Consulting).  
 
I en artikel i tidningen Bioenergi anges investeringskostnader till 7,5-8 Mkr för en bäddtork 
av denna typ som reducerar fukthalten från 55 % till 40 % när 10 MW värme i form av 80°C 
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varmt vatten finns tillgängligt. Denna kostnad är den totala kostnaden inklusive design och 
projektering. Att inkludera en bäddtork i kraftvärmesystemet skulle i detta fall med en 
pannbelastning på 75 MW minska bränsleförbrukningen med 2,4 ton TS/h. Investeringen 
skulle efter att driftkostnader är betalda ha en återbetalningstid på mindre än två år. 
Driftkostnaderna består till största del av el för drift av fläktarna, vilka vid full drift förbrukar 
980 kW. Ytterligare en fördel med systemet anges vara att elproduktionen kan ökas under den 
varma årstiden då en del värme krävs för drift av torken (Münter, 2006). 
 

8.8 Processtudie av biobränsleeldade kraftvärmeverk integrerade 
med rökgastork 

En studie genomförd inom Värmeforsks delprogram för torkning jämför tre teoretiska 
kraftvärmeanläggningar. Anläggningarnas el- och värmeeffekt är 30 respektive 80 MW. 
Ångans admissionsdata för anläggningarna är satt till 140 bar och 540°C och 
matarvattentemperaturen till 230°C. Tre olika lastfall med 100, 70 och 40 % fjärrvärmeeffekt 
och returtemperatur på 45°C för de högre lasterna och 50°C för den lägre lasten utvärderades. 
Returtemperatur på 65°C har också använts i beräkningarna för att utvärdera känsligheten för 
högre returtemperaturer. Storleken på torkarna är anpassade efter pannans behov av bränsle, 
vilket vid fullast uppgår till 25 ton/h, och inte till att producera ett överskott av bränsle för 
försäljning. De olika anläggningarna består av; 
 
1. CFB-panna för skogsbränsle med 50 % fukthalt. Pannan har luftförvärmare och 

rökgaskondensering. Rökgaserna håller efter luftförvärmaren en temperatur på 138°C; 
2.  en pulverpanna med integrerad traditionell rökgastork av typen roterande trumtork. 

Pannan har rökgaskondensor efter torken men ingen luftförvärmare. Rökgastemperaturen 
efter ekonomiser antogs vara 345°C och rökgaserna späds med recirkulerade rökgaser från 
torken till en temperatur av 140°C. Kapaciteten bedöms vara 20 ton avdunstat vatten per 
timme, vilket kräver två torkar;  

3. en pulverpanna med integrerad rökgastork med sluten torkkrets. Rökgaserna har efter 
ekonomiser en temperatur på 140°C och avger därefter energi till förbränningsluften i en 
luftförvärmare. Torken har en separat brännare vars rökgaser värmer vattenånga som 
fungerar som torkmedium.  

 
Elverkningsgraden fanns vara bäst för alternativ 2 och detta beror på att torken utnyttjar 
lågvärdig värme från pulverpannan. I alternativ 3 användes en brännare för att värma rökgaser 
till den slutna torken. Om även alternativ 3 använde rökgaser från pannan liknande alternativ 
2 så kan eventuellt elverkningsgraden för alternativ 3 öka. Totalverkningsgraden var i stort 
sett densamma för alternativ 1 och 2. Totalverkningsgraden för alternativ 3 var lägre än 
alternativ 1 och 2 vid hög last men högre än alternativ 1 och 2 vid låg last. På grund av en 
högre daggpunkt i torken är alternativ 3 mindre känsligt för högre returtemperatur på 
fjärrvärmenätet. Som jämförelse har rökgaserna i alternativ 2 en mättnadspunkt på ca 65°C 
medan torkmediet i alternativ 3 efter torken har en daggpunkt på ca 98°C.  
 
Investeringskostnaderna fanns vara ungefär lika för de tre olika anläggningarna. 
Anläggningarna med torkar har däremot driftskostnader på grund av torkarna som gör att 
driftkostnaderna är högre för dessa jämfört med CFB-anläggningen utan tork. Vad gäller 
miljöprestanda har torken i alternativ 3 mindre utsläpp av VOC eftersom en del av rökgaserna 
återcirkuleras i brännaren som producerar ånga till torken. Den traditionella torken i alternativ 
2 släpper istället ut de VOC som förångas under torkningen (Johansson, 1999). 
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8.9 Torkning av biobränsle med spillvärme från massabruk och 
sågverk  

Värmeforsk har finansierat en utredning om torkning av biobränsle med spillvärme på 
massabruk och sågverk, där fokus ligger på att rekommendera metoder för torkning med 
lågvärdig energi. Spillvärme har som regel en relativt låg temperatur och det gör att 
temperaturskillnaden, som driver torkprocessen, är relativt låg. Ångtorkning är exempelvis 
inte lämplig i de flesta fall där spillvärme nyttjas eftersom ångtorkning kräver att värmekällan 
håller hög temperatur. Alternativen är antingen direkttorkning med rökgaser, vilket kan vara 
brandfarligt, eller spillvärme som i värmeväxlare överför energi till luft. Luft som värms av 
spillvärme ger en begränsning i temperatur men är mindre brandfarlig. Denna utredning 
fokuserar på torkning med luft (Johansson et al., 2004). 
 
Mängden luft som behövs beror på den temperatur som luften ska ha. Högre temperatur gör 
att mer fukt kan upptas av den mättade luften. Stor luftvolym kräver mer energi för 
uppvärmning och gör att anläggningen kan bli stor. Energi kan tillföras:  
1. före torksteget, vilket är vanligast; 
2. mellan torkstegen, vilket ger möjlighet att utnyttja värmekällor och olika 

temperaturnivåer. Värmekällor med begränsad temperaturnivå kan nyttjas eftersom mer 
värmeenergi kan tillföras en given luftmängd. Energitillförsel mellan torkstegen kräver 
dock mer avancerad utrustning och risk för igensättning av värmeöverförande ytor finns;  

3. under torkning, vilket ger liknande fördelar och nackdelar som energitillförsel mellan 
torkstegen. 

 
För spillvärmekällor med temperaturnivå under 100°C är slutsatsen att bäddtorkning är det 
bäst lämpade alternativet bl.a. på grund av den lägre elförbrukning som krävs samt att teknik 
finns tillgänglig för utnyttjande av spillvärme. En nackdel med bäddtorkar är att de kräver 
mycket plats. Spillvärmen håller en temperatur på 50-70°C. För torkning med rökgaser är 
slutsatsen att andra tekniker kan tillämpas men att främst rotertorkning är den bästa tekniken 
bl.a. eftersom det är en enkel teknik med låga underhållskostnader. Rökgaserna i exemplet 
håller en temperatur på 160-180°C och om värme redan återvinns ur rökgaserna så att deras 
temperatur sjunker är slutsatsen att rökgaserna inte kan användas för torkning (Johansson et 
al., 2004). 
 

8.10 Multistage Biofuel Drying System integrerat I ett kraftvärmeverk  

Multistage Drying System (MSDS) integrerat i ett kraftvärmeverk kan ta tillvara lågvärdig 
energi i form av spillvärme. Metoden är lämplig för material som inte tål alltför hög 
temperatur. I ett MSDS värms luften under flera steg i torkprocessen och detta gör att lägre 
inloppstemperaturer eller ett mindre massflöde luft behövs jämfört med torkning i ett enda 
steg. Stora Enso Oyj i Oulu, Finland, används som referensexemplar. Där tillvaratas lågvärdig 
energi från spillvärme som tillsammans med mottrycksånga och ånga som passerat en turbin 
torkar torkgodset i flera steg. Torkgodset har en fukthalt på 57,5 % och torkas till 22 %.  
 
Först förtorkas torkgodset med en lågvärdig energikälla som värmer torkluften till 70-80°C. I 
nästa steg används mottrycksånga som värmekälla och torkluften har en temperatur på ca 
130°C. Luften fortsätter därefter att värmas steg för steg med ånga från turbinen till maximalt 
185°C. Antalet steg beror på önskad fukthalt (Spets, 2001 och Spetz & Ahtila, 2001a). En 
ekonomisk undersökning visar att användandet av lågvärdig energi ökar energieffektiviteten i 
kraftvärmeverket och att systemet har relativt kort återbetalningstid. Detta gäller med Stora 
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Ensos anläggning som referensexemplar, där kostnaderna för torv minskar drastiskt (Spetz & 
Ahtila, 2001b). 
 

8.11 Alex såg 

Värmeforsk har gjort en energi- och exergistudie över ett sågverk för att jämföra olika 
teoretiska system; 
System I;  Hetvattenpanna för träavfallsbränsle, nuläge 
System II; Hetvattenpanna med integrerad mottryckstork 
System IIb; Hetvattenpanna med integrerad mottryckstork och pelletsfabrik 
System III; Ångpanna med småskalig kraftproduktion integrerad med mottryckstork 
System IIIb; Ångpanna med småskalig kraftproduktion integrerad med mottryckstork och 

pelletsfabrik 
 
Den tork som valdes för studien är en mottryckstork med fluidiserande bädd genom vilken det 
strömmar ånga vid atmosfärstryck. Energi tillförs torken från hetvatten- eller ångpanna via en 
överhettare. Trycket hålls konstant genom att en del av ångan går vidare till en kondensor. 
Ångans temperatur är då strax under 100°C och energin kan återanvändas för exempelvis 
fjärrvärmeproduktion. Studien visar att system IIb med mottryckstork och pelletsfabrik är den 
mest optimala ur ekonomisk och energiteknisk synvinkel med en återbetalningstid på ungefär 
3-5 år (Kullendorff et al., 1998). 
 

8.12 Slutsatser från studie av biobränsleproduktion 

Något som har varit mycket viktigt vid beslut om att starta biobränsleproduktion är tillgång 
till råvara i närområdet. Många gånger är produktionen ett samarbete mellan skogsindustri 
och energibolag och detta kan också vara en möjlighet för Öresundskraft att titta närmare på. 
Energikällan är också synnerligen viktig och en fördel är om spillvärme kan nyttjas för 
torkning av råvaran. Bioenergikombinat med ångtorkning och lågtrycksturbin kan vara en bra 
investering om maximal elproduktion eftersträvas, då bränsleproduktionen skapar ett ökat 
värmeunderlag. Om ett nytt kraftvärmeverk ska byggas är konceptet med bioenergikombinat 
absolut något som man bör undersöka närmare. Även konceptet med bäddtork integrerat med 
kraftvärmeverk som marknadsförs av Exergy Consulting är något som bör studeras närmare 
om en ny kraftvärmeanläggning för våta biobränslen ska byggas. 
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9 Råvara för biobränsleproduktion 
Det finns en mängd olika biobränslen på marknaden och nedan finns en sammanställning över 
dem som kan vara möjliga att använda som råvara vid produktion av bränsle för 
Västhamnsverket.  

9.1 Spån och flis 

En stor del av det virke som används i trä- och massaindustrier blir biprodukter. Sågspån, flis 
och bark är restprodukter som kan användas som biobränsle. Flis från stamved används främst 
i massaindustrin men även till biobränsle. En stor del av dessa biprodukter förädlas till pellets 
och briketter, vilket ger stora fördelar vid lagring och transport. I vissa fall, när producenten 
finns nära förbrukaren, kan förädlat bränsle levereras i pulverform. Fuktig flis bör inte lagras 
men om flisen har torkats till en fukthalt lägre än 18 % så avstannar självförbränningen och 
flisen kan lagras på samma sätt som pellets och briketter. Fukthalten varierar beroende på 
material. Rått sågspån och flis från stamved har en fukthalt på ca 50-60 % och bark kan ha 
ännu högre fukthalt, speciellt under höst och vinter. År 2003 närmade sig förädlade bränslen 
enligt energimyndighetens statistik 200 kr/MWh medan biprodukter och skogsflis kostade 
110 respektive 125 kr/MWh (Strömberg, 2005).  
 

9.2 Stamved 

Då priset för flis och sågspån ökar kan stamved vara intressant som råvara till 
Västhamnsverkets biobränsle. Stamved som är av lägre kvalitet, dvs. sådan som inte nyttjas 
för produktion av virke, kan eventuellt hålla ett sådant pris att det är realistiskt att nyttja denna 
för bränsleproduktion. Det mesta av sådan stamved av lägre kvalitet nyttjas som massaved till 
pappersbruk men även pappersbruken har krav på stamvedens kvalitet. Nedklassad stamved 
är av så dålig kvalitet att den inte heller duger för pappersmassaproduktion, det kan till 
exempel handla om att stamveden är rötad eller har för små dimensioner, vilket inte behöver 
betyda att bränsleegenskaperna försämrats nämnvärt. Prognoser tyder på att andelen rötskadad 
gran kommer att öka. Det finns olika sorters röta och den sorts röta som bryter ner lignin gör 
att vedens energiinnehåll minskar. Rötad ved har en lägre torr-rådensitet, kan ha högre 
fukthalt och större benägenhet att bilda finfraktion vid sönderdelning (Lehtikangas, 1999).  
 

9.3 Grot och gallringsrester 

Förkortningen grot står för grenar och toppar och är bränsle bestående av rester från 
skogsavverkning. Här ingår grenar och toppar samt i vissa fall även mindre träd som rensats 
ut vid gallring. Grot har en fukthalt på 40-55 % och används vanligtvis som flisbränsle i 
värmeverk, ofta med inblandning av spån, flis och bark. Bränslesorten kallas ibland för 
skogsflis. 
 
Skattningar av tillgång till grot har gjorts och beroende på vilka kriterier (ekonomiska, 
tekniska och ekologiska) som beaktas fås olika storlek på möjligt uttag av grot. 
Energitillgången uppskattas av SVEBIO till 50 TWh (Strömberg, 2005). Grot importeras 
också, bland annat från Östersjöländerna. I södra Sverige är tillgången grot/ha större och här 
sker ett större uttag av grot jämfört med resterande Sverige. I södra Sveriges tas ca 50 % av 
möjligt grot ut och uttaget bedöms kunna öka (Näslund et al., 2003). Skogsindustrierna 
bedömer att uttaget av grot i Sverige kan ökas med ca 7 TWh/år samt att ytterligare 12 TWh 
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potential finns i andra avverknings- och gallringsrester från framförallt klena träd från 
gallring, röjningsrester från vägar och kraftledningsgator samt stubbar. Energimyndigheten 
gör bedömningen att ett uttag av avverkningsrester med 20-30 TWh/år kan göras utan att 
konkurrera med skogsindustriernas behov av råvaror. Denna ökning kan ske genom 
kompensationsgödsling och teknikutveckling. Priset för grot första halvåret år 2004 var 140 
kr/MWh (Strömberg, 2005).  
 
Grot förädlas inte i någon större skala i dagsläget och det är tveksamt om grot är lämplig att 
förädla på grund av de föroreningar i form av grus och jord som oftast följer med. Grot som 
sorterats så att föroreningar minskar är dyrare men kan vara intressant för förädling 
(Strömberg, 2005). Grot, som lagrats i stack under 6 månader, har pelleterats på försök i 
mindre skala. Försöket syftade till att fastställa om grot kunde pelleteras främst med avseende 
på pellettens hållfasthet. Pelletten av grot höll en mycket bra kvalité i alla avseenden förutom 
att askhalten och kvävehalten var 6-10 gånger högre än för referensmaterialet som bestod av 
barkfritt, pelleterat kutterspån. Grot gav vissa problem med lukt under produktionen, vilket 
tros bero på att nedbrytningen startat vid lagringen i stack. I samma försök testades även 
gallringsvirke bestående av kvistad smågran vilket visade sig ge pellets med mycket bra 
egenskaper men med dubbel askhalt jämfört med referensprovet (Martinsson & Östberg, 
2004).  
 
Exempel på problem som uppstått vid eldning med grot finns enbart för FB-pannor och inte 
för pulverbrännare. De erfarenheter som finns visar problem med sintring i cyklonen samt 
korrosion och beläggningar på överhettare. Inblandning av torv kan minska problem med 
sintring (Strömberg, 2005). Flyt- och valvningsegenskaper för mald grot har testats genom att 
låta pulvret rinna igenom en tratt med olika bottendiameter. Den minsta diameter som pulvret 
rinner igenom ger en indikation på pulvrets egenskaper, genom att ju större den minsta 
diametern är, desto sämre flyt- och valvningsegenskaper har pulvret. Resultatet från försöket 
visar att grot har något sämre flyt- och valvningsegenskaper jämfört med mald träpellets 
(Fredriksson et al., 2004). 
 

9.4 Returträ 

Returträ är återvunnet trämaterial, exkluderat rester från avverkning och träindustri, och 
innehåller ofta kemiska föroreningar (färg, impregnering mm.) och mekaniska föroreningar 
(metall, plast mm.). Mekaniska föroreningar kan i många fall rensas bort. De kemiska 
föroreningarna är svårare att bli av med och innehåller ofta ämnen som zink, bly, koppar, 
krom och arsenik. Bränslet har också förhöjda halter av klor, svavel och natrium. Särskilt de 
fina fraktionerna innehåller mycket föroreningar och om dessa siktas bort renas bränslet på 
upp till 40 % av de beläggningsrelaterade föroreningarna.  
 
Zink och klor leder till problem med beläggningar och korrosion. Genom att säkerställa ett 
syreöverskott vid förbränning kan problem med beläggningar och korrosion minskas. 
Problem att hålla de gränsvärden som finns med avseende på utsläpp av tungmetaller som 
stoft kan också uppkomma så speciell rening av rökgaserna är nödvändig. Även emissioner av 
saltsyra och svaveldioxid kan kräva extra insatser, exempelvis rökgaskondensering, för att 
uppfylla regelverk om utsläpp. Priset för returträ är ca 70 kr/MWh, vilket är långt under det 
för förädlade bränslen, så mycket som ner till 45 % i vissa fall (Strömberg, 2005). Returträ är 
dock inte ett alternativ för Västhamnsverket på grund av de föroreningar som materialet har.  
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9.5 Energiskog 

Odling av energiskog består till största del av Salix, ett snabbväxande trädsläkte av vide, sälg 
och pil. Salix odlas främst i södra Sverige, totalt i Sverige 2003 ca 18 000 ha, och bör 
betraktas som ett lokalt bränsle som inte ska transporteras långa sträckor. Naturvårdsverkets 
mål är att 325 000 ha ska utgöras av Salixodlingar år 2021. Agrobränsle AB, som ansvarar för 
förädlingsarbetet av Salix, bedömer att 30 000 ha Salixodlingar kommer att finnas år 2010 
och långsiktigt mål är 300 000 ha motsvarande 15-20 TWh/år (Strömberg, 2005). Salix är ett 
bränsle jämförbart med flis från skogen men håller generellt en jämnare kvalitet med mindre 
föroreningar (Energimyndigheten, 2003).  
 
Salix kan ta upp tungmetaller och används ofta i syfte att rena mark. Detta gör att askan från 
förbränning av Salix kan innehålla högre halter av tungmetaller jämfört med andra 
trädbränslen vilket kan medföra att flygaskan måste renas före deponering. Salix innehåller 
relativt höga halter av smältpunktsnedsättande och korrosiva beståndsdelar och kan därför ge 
problem med sintring och beläggningar (Strömberg, 2005).  
 
Salix används i värmeverk som flisad råvara och har en fukthalt på 30-50 % beroende på om 
den är direktflisad eller har fått torka på åkern före flisning. Salix bör inte lagras i flisstackar 
utan ventilation och tak utan hellre i helskott, då substansförlusterna och mögelbildningen är 
liten samtidigt som torkningen är effektiv. Ofta blandas Salix med andra bränslen med 10-15 
% Salix och erfarenheter från inblandning tyder på att det fungerar bra i de flesta pannor. Vid 
jämförelse med annan bränsleflis så har Salixflis något större storlek men också en mer 
homogen storleksfördelning med liten andel finfraktion (Strömberg, 2005).  
 
Priset för Salix har följt priset för skogsbränslen, vilket år 2003 låg på ca 125 kr/MWh. 
Produktionskostnaden för Salix beräknas till 140 kr/MWh och det innebär att Salixodlare är 
beroende av de ekonomiska stöd som finns för denna typ av odling. Eftersom en Salixodling 
har en relativt lång odlingscykel kan detta innebära stora risker för odlaren om inte långa avtal 
skrivs. Ett exempel där långsiktiga avtal har slutits mellan tre parter är mellan ett värmeverk, 
en Salixodlare och ett reningsverk i Enköping. Värmeverkets åtagande är att köpa Salix från 
odlingen till marknadspris, reningsverket slamgödslar och bevattnar och odlaren sköter 
odlingen. Det innebär att värmeverket står för bränsleprisrisken och odlaren för 
produktionsrisken samtidigt som alla parter vinner på avtalet (Energimyndigheten, 2003).  
 
Att torka energiskogsflis kan vara problematiskt då torrmassan innehåller 5-6 % 
extraktivämnen. Torkning vid hög temperatur kan därför innebära energiförluster och 
smutsiga rökgaser [22]. Det finns ett exempel på torkning av Salixflis i mindre skala, en 
odlare som torkar Salix genom att först lagra den under tak och sedan torka flisen i en 
planbottentork a133. Försök att pelletera Salix, som lagrats i stack under ett år, i mindre skala 
har också gjorts vilket visade på egenskaper jämförbara med referensmaterialet förutom vad 
gäller askhalt och kvävehalt som var 6-10 gånger högre än referensmaterialet. 
Referensmaterialet bestod av barkfritt, pelleterat kutterspån. Under försöket uppkom dock 
problem med lukt, vilket indikerar att en bränslefabrik som ska använda Salix som råvara kan 
få problem med lukt och bör anpassas därefter (Öhman et al., 2006). 
 
Flyt- och valvningsegenskaper för Salixpulver med en fukthalt på ca 9 % har testats på 
samma sätt som för grot, dvs. genom att låta pulvret rinna igenom trattar med olika 
bottendiametrar. Försöket visade att Salix har mycket sämre flyt- och valvningsegenskaper 
jämfört med malda träpellets. Detta indikerar att Salix kan orsaka stora problem med 
bränsleinmatningen, med valvning och statisk elektricitet som orsakar stopp i hanteringen. 
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Vid förbränningstester som gjordes med Salix i pulverform uppstod problem med 
bränslematningen. Bränslematningen skedde genom att blåsa pulvret från behållaren, via ett 
Tomal-skruvbord och ejektor till en vertikal nedåtriktad brännare. Salixpulvret satte sig på 
väggarna i matningssystemet, valvade igen ovanför ejektorn och visade tydliga tecken på att 
påverkas av statisk elektricitet. Försök visade också att Salix kräver ca 60 % mer energi för 
malning jämfört med barrträd. Detta kan förklaras med att lövträd är hårdare än barrträd samt 
att Salix skördas vid mindre dimensioner och därför innehåller större andel bark och växande 
material innanför barken. Bark och det växande materialet innanför barken är ett starkt och 
segt material som kräver mer energi att mala (Fredriksson et al., 2004). 
 

9.6 Bark 

Bark är biprodukter från massafabriker och sågverk. Massafabrikerna förbränner det mesta av 
sin bark på bruken och sågverken förbränner ca hälften av sin producerade bark för 
uppvärmning, resterande del går till försäljning. Bark från barrträd är vanligast att använda 
som bränsle men bark från lövträd som björk och asp har högre torrhalt än barrbark. Bark från 
asp kan vara svår att hantera eftersom barken vanligtvis hänger ihop i långa remsor. 
 
Bark förbränns vanligtvis i form av flis men bark pelleteras också vid Södra Cells 
pelletsfabrik i Mönsterås. Försök med torkning av bark i direkt trumtork visade att 
avdrivningen av organiskt material är högre vid torkning av bark jämfört med vid torkning av 
spån (Münter et al. 1999). En annan nackdel med bark är att den har högre askhalt jämfört 
med andra trädbränslen. Askhalten varierar mellan 1-6 %. På grund av den högre askhalten 
innehåller biobränsle baserat på bark högre halter av ämnena natrium och kalium. Hur barken 
hanteras och lagras påverkar askhalten, träd som sköljs före barkning får en renare bark precis 
som bark lagrad utan kontakt med grus och detta ger mindre aska. Barkens fukthalt kan under 
vintertid vara mycket hög och klumpar av frusen bark kan skapa problem såväl i 
förbränningsanläggningar som i pelletsfabriker (Strömberg, 2005). Enligt Strömberg (2005) 
är priset för bark med en torrhalt högre än 40 % 130 kr/MWh.  
 

9.7 Jordbruksbränslen 

Halm, hampa och rörflen är alla exempel på jordbruksbränslen. Halm används idag i daglig 
drift av ett fåtal kraftvärmeverk, varav världens största finns i Danmark. Halm har höga halter 
av klor, kalium och aska. Klor- och kaliumhalterna minskar om halmen lagras utomhus, om 
den tvättas vid 50-60°C eller om kaolin eller kalk tillsätts. Tillsatser ökar dock askbildningen. 
Halm har också låg asksmältpunkt.  Halm är dyrare att lagra och transportera jämfört med 
många andra biobränslen. Det beror på att det krävs stora volymer av halm för att komma upp 
i energiinnehåll jämförbart med pellets från exempelvis kutterspån eftersom halm har låg 
bulkdensitet (Strömberg, 2005). 
 
Rörflen är ett högt, vassliknande gräs och används endast i begränsad omfattning i industriella 
anläggningar. Rörflen har höga halter av kalium och hög askhalt men rörflen som skördas 
tidigt på våren har en aska med högre smältpunkt eftersom kalium, svavel och klor urlakas 
under vintern. Askhalten beror också på vilken jord rörflen odlas i, rörflen odlad i mullrik jord 
har en askhalt på 2 % medan rörflen odlad i lerjord kan ha en askhalt upp till 16 %. Försök 
har gjorts med rörflen i pulverform vilket visade på ungefär samma egenskaper som 
trädbränsle i pulverform vid lagring och hantering. Det som skiljde mellan rörflenspulver och 
trädbränslepulver vid förbränning var askhalten samt att rörflenspulver gav upphov till större 
utsläpp av NOx. Laboratorieförsök med pelleterad rörflen har också gjorts och pelleterad 
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rörflen med låg askhalt visade sig ha förbränningsegenskaper liknande träpellets (Strömberg, 
2005). 
 
Hampa är en högväxt ettårig växt som ger hög avkastning TS/ha och som kräver lite vatten 
och gödningsämnen. Precis som halm och rörflen har hampa höga halter av kalium, svavel 
och klor men i hampa skördad under vintertid minskar halterna. Hampa har låg bulkdensitet 
och är därför utrymmeskrävande. Hampa har enbart testats i laboratorier. Dessa tester antyder 
att förbränning av hampa bildar lågsmältande salter som ger problem med påslagsbildning på 
kalla ytor i eldstaden samt att den höga halten av klor bidrar till korrosiva beläggningar på 
värmeöverförande ytor (Strömberg, 2005).  
 

9.8 Torv 

Torv bildas av förmultnande växtdelar som bryts ner under syrefattiga förhållanden. Torven 
får efter skörd torka till fukthalt på 35-50 %. Det finns en fabrik i Sveg som förädlar torv 
genom att torka och komprimera denna till pellets och briketter. Torv kan inte torkas med 
rökgas på grund av risken att torven förbränns är stor. Torv torkas därför i olika steg i 
kolonner till 10-15 % fukthalt. Värmevärde för fuktig torv är 2,7-3,7 MWh/ton och för 
förädlad torv ca 5 MWh/ton och askhalten varierar mellan 3-10 %.  Priset för briketter uppges 
år 2002 ha legat på 150-170 kr/MWh (Strömberg, 2005). 
 
Torv kan blandas in vid förbränning av trädbränsle och minskar då risken för påslag, sintring 
och korrosion. Detta beror på att torv innehåller hög halt av kalcium vilket höjer 
agglomereringstemperaturen samt aluminiummineraler och svavel som binder alkalimetaller. 
Inblandning av 15-20 vikts -% torrsubstans torv i problematiska bränslen som Salix, grot och 
halm har visat sig ge höjda agglomereringstemperaturer. Inblandning i Salix och grot visade 
sig också ge mindre utsläpp av fina partiklar (Öhman et al., 2006). Torv har dock ett högt 
innehåll av svavel och kräver därför svavelrening om den inblandas i någon högre grad 
(Strömberg, 2005).  
 

9.9 Råvaruproducenter i närregionen 

Som konstaterats av andra biobränsleproducenter är tillgång till råvara i närområdet en 
avgörande faktor när beslut om investering i en förädlingsanläggning fattas. Nedan finns 
några möjliga lokala leverantörer av råvara listade. Förutom dessa finns även lokala sågverk 
och massafabriker som eventuellt kan sälja råvara i form av biprodukter direkt utan 
mellanhänder. 
 
Agroenergi  
Agroenergi, som ingår i koncernen Svenska Lantmännen, köper in salix, organiserar skörd 
och leverans av salixflis till värmeverk i närheten av odlingen. Företaget uppger att 
odlingsarealen för Salix ökar i södra Sverige och på sikt kan potentialen vara god. 
Inblandning som en mindre del av råvaran är möjlig i dagsläget (baserat på egna 
undersökningar).  
 
Stora Enso Bioenergi AB, Distrikt Skåne 
Stora Enso Bioenergi distrikt Skåne levererar varje år 400 GWh biobränsle för 
energiproduktion. Detta motsvarar omkring 180 000 ton vått bränsle per år. Sortimentet består 
främst av skogsflis, d.v.s. grot och gallringsvirke, och stamvedsflis varav en stor andel 
kommer från lövträd. En torrare fraktion som finns tillgänglig i distriktet är biprodukter från 
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hustillverkning bestående av avkap från takstolar och liknande. Denna fraktion skiljer sig från 
returträ då den inte innehåller de föroreningar som finns i returträ.  
 
Stora Enso Bioenergi har ingen egen pellet- eller brikettproduktion men det har nyligen tagits 
beslut om att starta pelletproduktion vid ett av Stora Ensos sågverk. Företaget har som mål att 
öka produktionen av biobränsle med 80 % för att möta den stigande efterfrågan. En stor 
potential finns i gallring av skog och röjning av vägkanter, banvallar, kraftledningsgator, 
längs kanterna av åkrar och inne i städer. Företaget har idag två energiskördare som klipper av 
mindre stammar vid röjning och gallring och planerar att utöka maskinparken med den typen 
av maskiner. Som det ser ut idag så ligger priserna i distrikt Skåne och Blekinge ner till 40 kr 
lägre per MWh jämfört med regionerna Mälardalen och Göteborg vilket tyder på att 
efterfrågan i distrikt Skåne är något lägre jämfört med de andra distrikten. Avtal med låst pris 
skrivs på maximalt två år. Stora Enso Bioenergi har också ett närmare samarbete med en stor 
spånskivetillverkare, där Stora Enso Bioenergi mot provision fungerar som uppköpare av 
material för spånskivetillverkaren (baserat på egna undersökningar). 
 
Södra Skogsenergi 
Södra Skogsenergi står för ungefär en femtedel av den sydsvenska marknaden och levererar 
flis, pellets och torv i huvudsak till större värme- och kraftvärmeverk, industrier och 
pelletsfabriker. För region syd, som omfattar Skåne, Blekinge och delar av Kronobergs län, är 
huvudprodukten bland våta bränslen skogsflis men också biprodukter från sågverk. 
Skogsflisen håller en bra kvalitet med högt värmevärde. Leveranserna har stadigt ökat och 
företaget bedömer att man kommer att fortsätta expandera de kommande åren (baserat på 
egna undersökningar). 
 
Vida Energi  
Vida AB är en sågverkskoncern med ett 15-tal sågverk koncentrerade till Småland och västra 
Götaland. Vida Energi levererar biobränsle i form av allt från skogsflis och sågspån till 
pellets. Företaget uppger att tillgång till råvara finns om bara priset är det rätta (baserat på 
egna undersökningar).
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10 Biobränsleproduktion 

10.1 Bränslekvalitet 

I Västhamnsverket produceras kraftvärme med biobränsle bestående av malda pellets och 
briketter. Pannan i Västhamnsverket kräver ett torrt pulveriserat bränsle och maximal fukthalt 
specificeras för leverantörer till 10 %. Pannan kan dock klara av en något högre fukthalt, upp 
till 15 %, men om det producerade bränslet ska lagras bör fukthalten inte överstiga 10 %. 
Bränslehanteringssystemet klarar av att mala partiklar upp till sågspåns storlek.  
 

10.2 Torkprocessen 

Biobränsle torkas vanligtvis genom konvektion, med antingen ånga, uppvärmd luft eller 
rökgaser från en panna som torkmedium. Det förekommer dock att av biobränsle torkas 
genom konvektion, exempelvis när torken är utformad med värmeöverförande ytor. Vid 
torkning sker en transport av värme till partikeln och en masstransport av vatten från 
partikeln. Torkning av en partikel består av två processer som försiggår samtidigt: 
1. Överföring av energi, mestadels i form av värme, från omgivningen för att avdunsta fukt 

från partikelns yta. Avdunstningen beror på parametrar som temperatur, luftfuktighet och 
luftflöde, partikelns exponerade yta och tryck. 

2. Förflyttning av fukt från partikelns inre delar till ytan och sedan avdunstning på grund av 
process 1. Processen påverkas av partikelns fysiska egenskaper, temperatur och partikelns 
fukthalt. 

 

 
 

Figur 20. Mass- och värmetransport under torkning 
 
Energi måste tillföras torkprocessen för att till att börja med värma upp torkgodset och den 
fukt som finns i torkgodset. Om torkgodset är fruset måste energi även tillföras för att tina det 
frusna vattnet för att sedan påbörja uppvärmning och slutligen förångning av vatten. En fuktig 
partikel som utsätts för ett flöde av varm gas förlorar fukt tills jämvikt uppnåtts, dvs. när 
ångtrycket i vattnet i partikeln är detsamma som ångtrycket i gasen. För att hålla 
energiförbrukningen per kg avdunstat vatten låg ska torkmediet vara nära mättnadspunkten 
vilket uppnås genom att hålla en hög initial temperatur på torkmediet (Wimmerstedt, 1999). 
 

Värmetransport 

Partikel 

Masstransport 
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Figur 21. Förenklat flödesschema för tork 
 

Trä är ett hygroskopiskt material vilket innebär att materialet kan ta upp eller avge vatten. Vid 
ca 20 % fukthalt uppnår träet fibermättnad. Fibermättnad varierar beroende på träslag och kan 
vara högre än 20 %. Det vatten som absorberas i cellväggarna kallas för bundet vatten och 
utövar ett ångtryck lägre än det från en ren vätska. Vatten kan också samlas i håligheter i träet 
och detta vatten kallas för fritt vatten. Bundet vatten kräver mer energi att avdriva jämfört 
med fritt vatten (Granström, 2001). Vid början av torkningen avgår det fria vattnet i träet och 
partikelns yta är helt fuktig. Torkningen kan då antas ske med konstant hastighet. När 
partikelns yta börjar torka och till slut är helt torr bestäms torkhastigheten av diffusion av 
vatten från partikelns inre till dess yta (Mujumdar & Menon, 1995). 
 
Undersökningar för att jämföra temperatur och torkförlopp vid torkning med luft och 
överhettad ånga visar att vid torkning med luft så ökar torkgodsets temperatur till vattnets 
kokpunkt vid aktuellt tryck. Torkningen kan starta innan vattnets kokpunkt är nådd och 
fortsätter sedan med konstant temperatur till ca 10 % fukthalt uppnåtts. Därefter ökar 
torkgodsets temperatur snabbt till torkmediets temperatur. Vid torkning med överhettad ånga 
startar torkningen först när torkgodset uppnått vattnets kokpunkt vid aktuellt tryck, vilket sker 
snabbt för trä. På samma sätt som vid torkning med luft hålls sedan torkgodsets temperatur 
konstant till dess att ca 10 % fukthalt uppnåtts, då torkgodsets temperatur snabbt ökar till 
torkmediets temperatur. Vid undersökningen användes trä med en storlek av 7*30*50 mm 
(Johansson et al. 1997). Mindre partiklar såsom sågspån bör genomgå dessa faser betydligt 
snabbare på grund av partikelstorleken (Mujumdar & Menon, 1995).  
 

10.3 Energibehov för torkning  

Den största energimängden vid produktion av förädlat trädbränsle är den som åtgår för att 
förånga vatten i råvaran. Därutöver tillkommer energi för flisning och finmalning av torkat 
material, energi för drift av transportörer och fläktar samt för kompaktering av materialet. 
Energibehovet för att avdunsta en given mängd vatten kan räknas fram teoretiskt men det går 
inte att exakt ange den energi som krävs vid torkning eftersom det även beror på torkens 
utformning, torkmedium och det material som ska torkas. Erfarenheter visar på en 
värmeåtgång vid torkning av biobränsle som varierar mellan 2800 och 4500 kJ/kg avdrivet 
vatten vilket motsvarar 780-1250 kWh/ton avdrivet vatten.  
 
En generell bedömning är att det krävs 1 MW tork för att producera 0,8 ton TS/h (Gierow, 
1998). En energikonsumtion på 520 kWh/ton producerad pellets för torkning av spån med 
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ingående fukthalt 57 % och utgående fukthalt 10 % i roterande trumtork anges i en studie av 
Zackrisson (2002). Enligt Wimmerstedt (1999) är det vid torkning med rökgaser vanligt med 
en energikonsumtion på 3100 kJ/kg avdrivet vatten. Energikonsumtionen vid ångtorkning då 
energiåtervinning och läckageförluster exkluderas är vanligen 2900 kJ/kg avdrivet vatten 
(Wimmerstedt, 1999). En återförsäljare av trumtorkar uppger att de vid dimensionering av 
torkar med direkt teknik brukar räkna med en energiåtgång på 1000 kWh/ton avdrivet vatten 
(baserat på egna undersökningar).  
 

10.3.1 Förångning 
Det teoretiska effektbehovet för förångningen av vatten från torkgodset kan fås genom att 
addera effektbehov för uppvärmning av vatten till vattnets kokpunkt vid aktuellt tryck, 
effektbehov för uppvärmning av torrsubstans till vattnets kokpunkt vid aktuellt tryck och 
effektbehov för förångning av vatten, enligt ekvation 2. Förluster beroende på torkens 
utformning är exkluderade. 
 
Pförångning = Puppvärmning vatten + Pförångning vatten + Puppvärmning torkgods (ekv 2) 
 
Där; 
Puppvärmning vatten = M vatten i vätskeform · ∆h vatten i vätskeform  
Pförångning vatten = M vatten i ångform · hfg 
Puppvärmning torkgods = M torrsubstans · Cp ved · ∆T  
M vatten i vätskeform = massflöde vatten i vätskeform, d.v.s. det vatten som värms men inte 
förångas (kg/s) 
∆h vatten i vätskeform = entalpi för vatten i vätskeform vid aktuell temperatur och tryck (kJ/kg) 
M vatten i vätskeform = massflöde vatten i ångform, d.v.s. det vatten som förångas (kg/s) 
hfg = ångbildningsvärme vid aktuellt tryck (kJ/kg) 
M torrsubstans = massflöde torrsubstans (kg/s) 
Cp ved = specifik värmekapacitet för ved kJ/kg°C 
∆T = temperaturskillnad mellan ingående och utgående torkgods  
 
Förutsättningarna har antagits vara att torkgodset har en ingående fukthalt på 50 % och torkas 
till en utgående fukthalt på 9 % vid atmosfärstryck. Vattnets kokpunkt är vid atmosfärstryck 
ca 100°C och utgående vatten och torrsubstans kommer att anta en temperatur något under 
100°C men har för enkelhetens skull satts till 100°C vid beräkningarna. Torkgodsets ingående 
temperatur antas vara 0°C, vilket motsvarar vinter och 10°C, vilket motsvarar vår och höst. 
Tabell 14 visar resultat av beräkningarna. Energibehovet enligt beräkningarna stämmer 
ungefär med energiåtgången enligt Zackrisson (2002) och Gierow (1998).  
 
Tabell 14. Energibehov för förångning av vatten 

Temperaturskillnad °C 100 90 
Energikonsumtion kWh/ton 795 780 
Värmemängd (kJ/kg avdrivet vatten) 2801 2747 

 

10.4 Energitillgång för torkning av biobränsle  

Bedömning av den tillgängliga effekten från deponigasutvinningen kan göras om 
deponigasens värmevärde och gasvolym är kända. Då inga säkra värden finns för dessa i 
framtiden måste antaganden göras. Gasvolymen år 2013 är bedömd till 1500 Nm3/h eller 1700 
Nm3/h om hög halt av svavelväte tillåts (DeponiGasTeknik, 2007a). För gasens värmevärde 
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finns ingen bedömning om framtiden förutom att metanhalten förväntas sjunka, vilket också 
trendkurvor visar. Dock bedömer den ansvariga för utredningen om framtida gasutvinning på 
DeponiGasTeknik att metanhalten kommer att överstiga 35 % de närmaste tio åren.  
 
Figur 22 visar en sammanställning över gasflöde, metanhalt och beräknad bruttoeffekt för 
deponigasen under perioden januari 2005 till april 2008. I figuren kan ses att bruttoeffekten av 
den gas som levereras till Öresundskraft kraftvärmeanläggning har minskat under perioden 
beroende på minskat gasflöde och sjunkande metanhalt. I figur 23 kan det senaste årets 
utveckling av gasflöde, metanhalt och levererad bruttoeffekt ses tydligare.  
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Figur 22. Gasflöde, metanhalt och beräknad tillförd effekt, januari 2005 – april 2008 
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Figur 23. Gasflöde, metanhalt och beräknad tillförd effekt, januari 2007 – februari 2008 
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Tabell 15 visar en sammanställning av de senaste årens beräknade medeleffekt för levererad 
deponigas till kraftvärmeanläggningen. 
 
Tabell 15. Medeleffekt för deponigas  

År 2005 2006 2007 
2007 1:a 
kvartalet 

2007 2:a 
kvartalet 

2007 3:e 
kvartalet 

2007 4:e 
kvartalet 

2008 1:a 
kvartalet 

Tillförd medel- 
effekt MW 9,84 7,95 7,53 6,59 7,20 7,93 8,37 6,79 

 
Baserat på statistik över tidigare års metanhalter kan en prognos över framtida metanhalt 
beräknas. En exponentiellt avtagande kurva har antagits och beräkningarna har gjorts i Excel. 
Figur 24 visar resultatet av beräkningarna där den ena prognosen baseras på statistik från år 
2005 – februari 2008 och den andra på statistik från år 2007 – februari 2008. Prognosen 
baserad på statistik från år 2005 är mer optimistisk jämfört med prognosen baserad på statistik 
från år 2007. Metanhalt för år 2015 är enligt optimistisk statistik 41 % respektive 36 % för 
pessimistisk statistik. Dessa två prognoser är dock bara antaganden om hur deponigasens 
metanhalt kan komma att utvecklas i framtiden.  
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Figur 24. Prognos för deponigasens metanhalt 

 
Vid beräkning av gasblandningars värmevärde utgår man från andelar av de brännbara 
gaserna i gasblandningen och deras respektive värmevärde enligt ekvation 2 (Näslund, 1995). 
På så sätt fås ett viktat värde av de i gasblandningen ingående beståndsdelarnas värmevärden.  
 

 ∑
=

=
n

i
ii HxH

1

*  (ekv 3) 

    
H Gasblandningens undre eller övre värmevärde, kWh/Nm3 

xi Volymandel av gas i 
Hi Övre eller undre värmevärde för gas i, kWh/Nm3 
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När gasens värmevärde och gasflöde är känt kan effekten beräknas enligt ekvation 4.  
 
 HFP *=  (ekv 4) 
 
P Effekt, kW 
F Gasflöde, Nm3/h 
H Gasens värmevärde enligt ekvation 2, kWh/Nm3 
 
Tabell 16 visar beräknat värmevärde och effekt enligt ekvation 3 och 4 för gas med varierande 
metanhalt. Deponigasen har inga signifikanta halter av andra brännbara komponenter som kan 
höja värmevärdet. Med ett antagande om att ren metan har ett effektivt värmevärde på 9,97 
kWh/Nm3 (Näslund, 1995) och att metanhalten sjunker till 35 % skulle år 2013, med ett 
antaget gasflöde på 1500 Nm3/h, en effekt på ca 5 MW finnas tillgänglig.  

 
Tabell 16. Beräknat värmevärde och tillgänglig effekt 

Metanhalt 

Kalorimetriskt 
värmevärde 

Effektivt 
värmevärde Effekt1 

vol-% kWh/Nm3 kWh/Nm3 MW 

100 2 11,06 9,97 14,96 
55 6,08 5,48 8,23 
50 5,53 4,99 7,48 
45 4,98 4,49 6,73 
40 4,42 3,99 5,98 
35 3,87 3,49 5,23 
30 3,32 2,99 4,49 
25 2,77 2,49 3,74 
20 2,21 1,99 2,99 
15 1,66 1,50 2,24 
10 1,11 1,00 1,50 
5 0,55 0,50 0,75 

 1 Beräknad tillförd effekt för deponigas baserat på det effektiva värmevärdet och ett gasflöde på 1500 Nm3/h 
 2 Näslund, 2002  

 
En begränsande faktor för hur lång tid en torkanläggning skulle kunna vara i drift med 
deponigas som energikälla är vilken metanhalt brännarna kan klara av. På Petrokraft uppger 
man att deras brännare klarar av metanhalter ner till 20 %. Vid stödeldning med högvärdigt 
bränsle kan lägre halter än så klaras och tester har visat att andelen högvärdigt bränsle inte 
behöver vara stor. Petrokraft har brännare för kombinationer av olika bränslen och kan 
exempelvis förbränna bioolja och deponigas av låg kvalitet i samma brännare (baserat på egna 
undersökningar). Det bör alltså inte vara några problem att förbränna biogasen under lång tid 
framåt för att producera värme trots att metanhalten i gasen sjunker. Dock kommer den 
uttagbara värmeeffekten att minska med minskande metanhalt vilket förvärras ytterligare av 
att gasflödet samtidigt minskar. 
 

Om värmeförbrukningen i torken antas vara 1 MWh/ton avdrivet vatten bör minst 6 ton 
pellets per timme kunna produceras om en effekt på 6 MW finns tillgänglig, vilket motsvarar 
en årsproduktion av 48 000 ton. Detta gäller om råvaran har en ingående fukthalt på 55 % och 
en utgående fukthalt på 10 %. AB Torkapparater bedömer att med återvinningstorkning, dvs. 
två torksteg med energiåtervinning från högtemperaturtorken, kan 8-10 ton vatten avdrivas 
per timme med den energi som finns tillgänglig idag. En tork som drivs med deponigas kan 
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vara i drift under hela året eftersom ny deponigas produceras kontinuerligt i deponin och går 
till spillo om den inte nyttjas. Detta innebär en möjlig drifttid på 8760 h/år men realistiskt är 
att anläggningen behöver uppehåll i driften för underhåll. Zackrisson (2002) anger i sin studie 
av produktionskostnader vid pelletstillverkning en tillgänglighetsgrad på 91 % för 
utrustningen i anläggningen.  
 

10.5 Torkutrustning 

Det finns flera olika typer av torkar som alla har både fördelar och nackdelar. Det är viktigt att 
finna den teknik som är bäst lämpad med utgångspunkt i de kriterier som ställs. Kriterier som 
kan skilja mellan olika anläggningar är exempelvis graden av värmeåtervinning som är 
önskvärd. Energin kan tillföras torken direkt, vilket vanligtvis innebär att rökgaser eller 
förvärmd luft används som torkmedium i direktkontakt med materialet som ska torkas. 
Energin kan också tillföras indirekt till värmeöverförande ytor i torken eller via värmeväxlare 
till fuktånga inuti torken. Ånga, hett vatten eller rökgaser kan användas vid indirekt torkning. 
Vid indirekt torkning kan vanligtvis en stor del av energin tas tillvara för exempelvis 
fjärrvärme samtidigt som emissioner kan tas omhand. I en studie av Münter et al. (1999) 
visade det sig att torkning med direktteknik gav högre emissioner jämfört med torkning med 
indirekt teknik. Samma studie visade också att energibehovet inklusive elförbrukning för en 
indirekt tork var betydligt lägre jämfört med en direkt tork om energin från den indirekta 
torken återvanns, i annat fall var situationen den omvända (Münter et al. 1999). Torkning med 
ånga ger en högre temperatur hos utgående torkgods jämfört med torkning med rökgas eller 
förvärmd luft på grund av ångans högre mättningstemperatur och den högre temperaturen kan 
öka emissionerna (Wimmerstedt & Linde, 1998). 
 

10.5.1 Roterande trumtork  
En roterande trumtork består av en långsamt roterande trumma med skovlar där torkgodset, 
när det består av biobränsle, i allmänhet följer med torkmediet medströms genom torken. 
Trumman är horisontellt placerad och lutar svagt i riktning mot utloppet. En roterande 
trumtork är robust med hög driftsäkerhet samt låg investeringskostnad och därmed vanlig vid 
torkning av biobränsle. Vanligtvis används rökgas som torkmedium genom direktkontakt med 
torkgodset men det finns också roterande trumtorkar med indirekt teknik. Vid direkt torkning 
kan torkmediet, när det består av rökgas, genereras av en brännare speciellt för det ändamålet 
eller tas från en befintlig panna (Wimmerstedt, 1999). Vid indirekt torkning i roterande 
trumtork är trumman dubbelmantlad och värmande medium, som kan bestå av rökgaser, hett 
vatten eller ånga, passerar mellan mantelytorna och värmer därmed upp ytorna i torkens inre 
(AB Torkapparater). Torkning i roterande trumtork kännetecknas av lång uppehållstid för 
torkgodset i torken (Münter, 1999). I figur 25 visas roterande trumtorkar med indirekt teknik 
för gasformigt torkmedium respektive vätskeformigt torkmedium.  
 
Enligt Wimmerstedt & Linde (1998) tillverkas roterande trumtorkar med kapacitet på upp till 
12 ton avdrivet vatten per timme. Tekniken tillåter relativt stor partikelstorlek och variation av 
fukthalt i torkgodset. Om torkgodset transporteras medströms med torkmediet ger det en viss 
flexibilitet när det gäller storleken på torkgodset. Detta eftersom större partiklar uppehålls i 
torken längre tid jämfört med mindre och lättare partiklar som transporteras snabbare genom 
torken i trummans mitt. Torkmediets hastighet genom torken får inte vara för hög för att 
undvika att råvaran rycks med strömmen alltför hastigt. Efter trumman passerar materialet 
vanligtvis cykloner för att separera torkgods och rökgas. Genom att recirkulera en del av 
rökgasen vid direkt torkning höjs torkens effektivitet och syrehalten i rökgasen sänks, vilket 
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minskar risken för brand (Wimmerstedt & Linde, 1998). Problem som kan uppstå med den 
här typen av torkar är problem att styra torkförloppet vid variationer i råvarans fukthalt, 
relativt hög energiförbrukning samt ojämn torkning för partiklar av olika storlek (Magnusson, 
1993). 

 

 

Figur 25. Indirekta roterande trumtorkar från AB Torkapparater 
 
AB Torkapparater tillverkar roterande trumtorkar med direkt och indirekt teknik och en av 
deras referensexempel visar en anläggning som torkar sågspån till 10 % fukthalt där rökgasen 
kyls ända ner till 80°C. AB Torkapparater har också erfarenhet av torkanläggningar för 
torkning av avloppsslam med biogas från rötgasanläggningar som energikälla. BO-E. Sjöberg 
AB levererar trumtorkar av direkt teknik från Recalor och indirekt teknik från Ponndorf. 
Enligt BO-E. Sjöberg AB är trumtorkar flexibla på så vis att en minskad tillgänglig effekt 
enbart innebär att mindre material kan torkas utan att få märkbart större värmeförluster. Andra 
leverantörer av roterande trumtorkar är GEA Barr-Rosin och Swiss Combi. 
 

10.5.2 Strömtork  
Strömtorkar kallas också för flashtork och pneumatisk tork. Torkningen kan ske indirekt eller 
med torkmediet i direktkontakt med materialet som ska torkas. Tekniken kräver att torkgodset 
har en liten partikelstorlek. Torkningen sker mycket snabbt i en strömtork. Ett typiskt förlopp 
vid direkttorkning med rökgas som torkmedium är att torkgodset följer med en rökgasström 
genom en förtork där en första torkning av materialet sker. Därefter passerar materialet 
rökgasströmmen med materialet en vindsikt där större partiklar kan avskiljas, eventuellt till en 
kvarn, beroende på torkens design. Rökgas tillförs även i den eventuella kvarnen så att en del 
av torkningen sker i kvarnen. Torkgods och rökgas från kvarnen återförs sedan till vindsikten 
så att den energi som tillförs kvarnen kan tillgodogöras i resterande del av torkprocessen. 
Sedan separeras torkgodset från rökgaserna i en cyklon. Om en del av rökgasen recirkuleras 
fås samma positiva effekter som för en roterande trumtork, d.v.s. minskad risk för brand och 
högre effektivitet (Wimmerstedt & Linde, 1998). Enligt Magnusson (1993) är tekniken med 
strömtork och integrerad kvarn underhållskrävande och kännetecknas av relativt höga 
driftskostnader för el till malning och fläktar. 

 
Vid indirekt torkning i strömtork används vanligtvis ånga som torkmedium. I en strömtork 
med indirekt teknik transporteras torkgodset inuti torken av bärånga med tryck på 2-6 bar, 
vilket är en ström av överhettad, cirkulerande ånga, genom ett antal värmeväxlare. Torkgodset 
förs genom tuber i värmeväxlaren och på utsidan av dessa tuber kondenseras ånga med ett 
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tryck på 10-25 bar så att värme överförs till torkgodset. Skellefteå Kraft använder denna typ 
av tork i sin anläggning och tar ånga, efter att denna passerat en högtrycksturbin, som 
energikälla. Torkgodset får ha en begränsad storlek och måste malas fint före torkning. Dock 
medges en viss variation av torkgodsets storlek eftersom större partiklar har en längre 
uppehållstid i torken jämfört med mindre partiklar.  
 
En cyklon separerar torkgodset från bärångan. Den ånga som kondenserar på utsidan av 
tuberna kommer alltså inte i kontakt med torkgodset. Kondensatet är därför rent och kan 
återanvändas medan bärångan smutsas ned av kontakten med torkgodset. Ånga motsvarande 
den avdrivna fukten från torkgodset tas ut och kan användas för energiåtervinning 
(Wimmerstedt & Linde, 1998). Figur 26 visar en indirekt strömtork tillverkad av GEA Barr-
Rosin. GEA Barr-Rosin uppger att torkar av den här typen förbrukar ungefär 750 kWh/ton 
avdunstat vatten och att 70-90 % av energin kan återvinnas för kraftvärmeproduktion (GEA 
Barr-Rosin hemsida).  
 

 
 

Figur 26. Indirekt strömtork från GEA Barr-Rosin 
 

10.5.3 Fluidbäddtork 
En fluidbäddtork består av en kammare uppdelad i ett antal celler, där bädden är fluidiserad. 
Energin tillförs vanligtvis indirekt med ånga som energikälla. Ångan passerar värmeväxlare 
och den från råmaterialet avdrivna fuktångan fungerar som en cirkulerande bärånga inuti 
torken. Inuti torken är trycket vanligtvis 3-5 bar och torken drivs med ånga med ett tryck upp 
till 25 bar. För att hålla trycket inuti torken på en jämn nivå tas en ångmängd som motsvarar 
den avdrivna fuktångan ut ur torken och denna kan användas för energiåtervinning.  
 
Torkgodset hålls fluidiserat genom virvelrörelser skapade av ångans cirkulation i torken 
(Wimmerstedt & Linde, 1998). Partikelstorleken bör vara homogen i en fluidbäddtork för att 
uppnå en jämn kvalitet på torkgodset. En viss variation i råvarans storlek kan dock accepteras 
eftersom materialet ovanför bädden delas in i olika fraktioner och därmed har olika 
uppehållstid i torken.  
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Torkgodset har en relativt lång uppehållstid i 
torken och värmeöverföringen är oftast 
mycket god med bra omrörning av torkgodset 
(Johansson et al. 2004). År 1998 fanns två 
fluidbäddtorkar installerade i Sverige och båda 
dessa har haft problem med korrosion i 
cellmatare, kapacitet och kondenshantering 
(Wimmerstedt & Linde, 1998). Niro A/S 
tillverkar en fluidbäddtork, som kan ses i figur 
27, med 16 celler som drivs av ånga med upp 
till 25 bars tryck. Det uppges att med ånga på 
2-4 bar som torkmedium kan mer än 90 % av 
den tillförda torkenergin återvinnas från 
processen (Niro A/S hemsida). 

 
 

Figur 27. Fluidbäddtork från Niro A/S 

10.5.4 Bäddtork 
Torkgods transporteras vanligtvis på ett band och torkmedium blåses över materialet som ska 
torkas antingen uppifrån eller underifrån. Det förekommer att det finns flera band ovanför 
varandra. Torken är lämplig för låga temperaturer, exempelvis från spillvärme, och torkgodset 
har därmed lång uppehållstid i torken. Torken kan också vara en silo, där torkgods matas in 
från toppen och torkmedium blåses in vid botten (Johansson et al. 2004).   

 
Bruks tillverkar en bäddtork, se figur 28, som nyttjar luft vid en temperatur av 80-110°C. 
Luften får passera från undersidan av torkbandet och upp genom torkgodset, vilket gör att 
även fukten transporteras uppåt. Det översta torkgodset avskiljs och passerar torken en andra 
gång för att nå önskad fukthalt (Bruks hemsida). Exergy Consulting är en annan leverantör av 
bäddtorkar för torkning med spillvärme av låg temperatur. Torken används främst i ett 
koncept där bränsle för pannor konstruerade för våta bränslen med fukthalt 50-60 % torkas till 
en fukthalt på 25-35 %. Torken kan placeras direkt före pannan och luft värms av exempelvis 
rökgaser i en värmeväxlare för att användas som torkmedium. Fördelen med att förtorka 
bränslet är att rökgasförlusten minskar, pannans prestanda förbättras, vid design av en ny 
panna kan pannan göras mindre samt att större andel av bränslets värmevärde kan användas 
för elproduktion (Exergy Consulting). 

 
Figur 28. Bäddtork från Bruks  
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10.5.5 Lågtemperaturtorkning/Återvinningstorkning 
Något som blir allt vanligare vid biobränsleproduktion är att installera två torksteg där 
materialet förtorkas med en lågtemperaturtork i ett första torksteg. Lågtemperaturtorken kan 
också utformas för att torka materialet till önskad slutprodukts torrhalt. Energin till 
lågtemperaturtorken kan komma från kondensering av fuktiga torkgaser från en 
högtemperaturtork eller från en spillvärmekälla i en industriell process. Ett system med 
förtorkning av materialet är speciellt bra om det finns begränsad avsättning för värme som 
kan återvinnas från torkprocessen, det finns begränsat med högvärdig värme, miljökraven är 
höga eller om materialet som ska torkas kan vara fruset under vissa perioder (AB 
Torkapparaters hemsida).  
 
Svensk Rökgasenergi har utvecklat Renergi LTK, en tork som nyttjar lågvärdig energi från 
exempelvis kondensering av torkgaser från en högtemperaturtork. Figur 29 visar ett 
flödesschema för ett system med Renergi LTK som placerats efter en direkt trumtork där 
torkmediet består av rökgaser från förbränning av fuktigt bränsle. Den ur kondensering 
utvunna energin används för att värma luft till en temperatur av 60-80°C. Den varma luften 
passerar torken motströms det fuktiga materialet. Själva torken består av en trumma av nät där 
spånet snurras runt och genomblåses av luft. En lågtemperaturtork är synnerligen lämplig om 
råvara som lätt avger extraktivämnen ska torkas (Svensk Rökgasenergi). Vid större 
produktionsvolymer kan två torkar av den här typen placeras i serie där den första torken 
sänker materialets fukthalt från 55 % till 42 % medan den andra torken torkar materialet till 
önskad slutlig fukthalt. En sådan seriekopplad linje för produktion av 8 ton torrt material per 
timme uppges kosta 18 Mkr inklusive torkar, kondensor, elektrostatfilter och installation 
(Nordisk Träteknik Såg och Trä). 
 

 
Figur 29. Flödesschema för process med lågtemperaturtork från Svensk Rökgasenergi  

 
AB Torkapparater tillverkar också en lågtemperaturtork vars applikation är som förtork 
driven av energin från kondensering av torkmediet från en högtemperaturtork. Upp till 60 % 
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av energin kan återvinnas vid indirekt torkning för att förtorka materialet uppger AB 
Torkapparater. AB Torkapparater och Svensk Rökgasenergi har också levererat till samma 
anläggning, där AB Torkapparater levererade en tvåstegstorkning och Svensk Rökgasenergi 
levererade rökgaskondensering. Tvåstegstorkningen består av en högtemperaturtork med 
rökgaser som torkmedium och en lågtemperaturtork som nyttjar energin från 
rökgaskondenseringen till förtorkning av råvaran. 
 

10.5.6 Emissioner vid torkning 
När biobränsle torkas förångas förutom vatten även lättflyktiga organiska föreningar. 
Terpener utgör större delen av de extraktivämnen som avgår vid torkning av trä vid måttliga 
temperaturer. Hur stora emissioner som fås och vilken sammansättning de har beror på: 

- torkteknik  
- temperatur vid vilken torkningen sker, då högre temperatur generellt ger högre 

emissioner 
- lagringstid för råvaran, då terpener avgår på grund av den värmeutveckling som fås 

vid biologisk nedbrytning av träet 
- vilken sorts råvara som torkas, då exempelvis Salix och bark har en högre andel 

extraktivämnen  
 
Vid torkning med direkt teknik blandas de lättflyktiga organiska föreningar som avgår från 
materialet vid uppvärmning med torkmediet, vilket resulterar i en hög kostnad för rening på 
grund av stort flöde med låg koncentration. Terpener, som utgör den största delen av 
emissionerna, kan orsaka problem med lukt om det läker ut till omgivningen, lukttröskeln för 
terpener är så låg som några ppb. Terpener kan också i närvaro av kväveoxider ge upphov till 
marknära ozon. När torkmediet består av uppvärmd luft kan denna recirkuleras som 
förbränningsluft vilket destruerar de organiska föroreningarna (Wimmerstedt & Linde, 1998). 
Består torkmediet av rökgaser kan de renas med skrubberteknik (Wimmerstedt, 1999). 
 
Vid indirekt torkning kommer torkmediet inte i kontakt med den avdrivna fukten och dess 
innehåll av lättflyktiga organiska föreningar. Därmed blandas inte torkmediet med 
föroreningar från materialet som torkas utan dessa koncentreras till den avdrivna fukten. Den 
från materialet avdrivna fukten kan kondenseras för energiåtervinning vilket också innebär att 
de flesta föroreningarna stannar i kondensatet som kan renas vidare i reningsverk. Terpener är 
svårlösliga i vatten och kan relativt lätt avskiljas och sedan förbrännas (Wimmerstedt, 1999).  
 

10.5.7 Rekommenderad torkteknik  
På grund av arbetets omfattning tas beslut om rekommenderad torkteknik före den 
ekonomiska analysen, vilket gör att den ekonomiska analysen kan koncentreras till en teknik. 
I annat fall skulle arbetet bli mycket omfattande. Det finns dock en del ekonomiska underlag i 
den litteraturstudie som gjorts i kapitel 8, vilka kan användas för att få en uppfattning om 
investeringskostnader för bioenergikombinat.  
 
De olika teknikerna för torkning som beskrivits ovan lämpar sig väl för olika applikationer. 
När deponigas används som energikälla rekommenderas en indirekt trumtork. En trumtork har 
fördelen att vara robust och driftsäker. Den indirekta tekniken erbjuder bra möjligheter till 
värmeåtervinning för fjärrvärmeproduktion eller förtorkning av råvaran samt en liten mängd 
ånga som är nedsmutsad av biobränslet vilket ger billig stoft- och lukthantering. Vid torkning 
med rökgaser i indirekt trumtork kan problem med korrosion fås om rökgasernas temperatur 
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lokalt understiger kondenseringstemperaturen. Det är dock inte särskilt troligt eftersom 
rökgasernas temperatur är ca 400°C in i torken och ca 200°C när de tas ut ur torken. Indirekt 
torkning med förvärmd luft eller hetvatten kräver korrosionsbeständig värmeväxlare men 
orsakar inte korrosion i själva torken eftersom de svavelhaltiga rökgaserna inte kommer i 
direktkontakt med materialet i torken.  
 
BO-E. Sjöberg AB:s erfarenheter från torkning i trumtork med direkt teknik med heta 
rökgaser vid eldning av svavelhaltig olja visar på att lite korrosion orsakas i själva torken men 
desto mer direkt efter torken, t.ex. vid spånavskiljning då spånet kyls ner. Därför kan torkning 
med direkt teknik väntas ge problem med korrosion om deponigasen används som 
energikälla.  
 
Tekniken med trumtork är också relativt flexibel med avseende på gasens minskande 
värmevärde. Konsekvensen av mindre tillgänglig effekt blir endast att en mindre mängd 
material kan torkas och detta utan större värmeförluster. En trumtork är också flexibel vad 
gäller val av råvara och skulle därför klara av att torka material av olika storlek, vilket innebär 
att bränsleproducenten inte är låst till enbart en sorts råvara. Detta kan visserligen lösas 
genom att installera en kvarn före torken för malning av exempelvis flis men det krävs mer 
energi att mala fuktigt material jämfört med att mala torrt material.  
 
Det kan krävas investering i en ny brännare om de befintliga hetvattenpannorna inte kan 
nyttjas för att producera varma rökgaser. Brännare för så låga metanhalter som 20 % finns att 
tillgå vilket innebär att en sjunkande metanhalt inte skulle medföra några större problem den 
närmaste framtiden, förutom att den producerade mängden bränsle skulle komma att sjunka 
successivt.  
 
När det gäller de andra torkteknikerna finns det andra tillämpningsområden där de kan passa 
bättre. En direkt strömtork som drivs med deponigas bör på samma sätt som en trumtork med 
direkt teknik drabbas av problem med korrosion, åtminstone i delarna direkt efter torken. För 
indirekt strömtork med ånga krävs mer avancerad utrustning eftersom det skulle kräva 
utrustning för ångproduktion. Strömtork kan dock vara ett lämpligt alternativ om en ny 
kraftvärmeanläggning för avfall byggs, då det finns möjlighet till högre elproduktion med 
ökat mottrycksunderlag liknande Skellefteå Krafts lösning. 
 
En fluidbäddtork innebär även det en mer avancerad teknik jämfört med trumtork med bland 
annat ångproduktion och bör därmed vara känslig för hög svavelvätehalt. Fluidbäddtork 
verkar dessutom vara utsatt för problem och tycks inte vara den teknik som andra 
bränsleproducenter väljer att investera i idag. 
 
Bäddtorkar tycks främst vara anpassade till spillvärmekällor och torkning till högre utgående 
fukthalt på materialet, exempelvis då man vid eldning med våta bränslen vill sänka fukthalten 
något. Om man bygger en panna för våta bränslen bör man titta på Exergy Consultings teknik 
med torkning före pannan, då det kan minska investeringskostnader för pannan genom att 
denna kan göras mindre med bibehållen effekt samt sänka rökgasförlusterna.    
 

10.6 För- och efterbehandling av bränsle 

Den förbehandling av råvaran som krävs beror dels på själva råvaran men också på valet av 
tork. En roterande trumtork med medströms torkning klarar av en viss fördelning 
storleksmässigt medan en strömtork eller en fluidbäddtork kräver ett homogent material av en 



  Biobränsleproduktion   

 59 

bestämd storlek. Om råvaran är sågspån kan den troligtvis torkas utan förmalning i de flesta 
sorters torkar men om råvaran är av grövre fraktion så är malning före torksteget att föredra. 
En trumtork kan klara av att torka flis utan förmalning men malning är att föredra då en 
mindre storlek på råvaran ger en mindre uppehållstid i torken och jämnare fukthalt. Om 
råvaran är ved som inte flisats krävs ytterligare ett steg med flisning av veden.    
 

10.6.1 Flisning  
Om stamved, energiskog, grot eller andra avverkningsrester utgör råvara till 
bränsleproduktionen måste denna sönderdelas till önskad storlek, beroende på förutsättningar 
för den valda torken. Råvara som köps från större leverantörer av biobränsle i närområdet 
levereras i form av flis eller sågspån men det kan också vara aktuellt att köpa upp råvara 
direkt utan mellanhänder. En flishugg ger jämn fraktionsstorlek till skillnad från krossar som 
ger stor spridning i fraktionsstorlek. Ett homogent material med låg andel finfraktion 
eftersträvas vid flisning. Flisens kvalitet påverkas av råvarans fukthalt, temperatur, 
sammansättning och diameter samt av flishuggens knivskärpa. Fruset material och dålig 
knivskärpa kombinerat med hög fukthalt ger en stor andel finfraktion. Råvaror som 
avverkningsrester, grot och okvistade småträd kan medföra stora variationer i fraktionsstorlek 
och rötangripet råmaterial ger en större andel finfraktion (Dyrke et al. 1999). Om stubbar eller 
returträ ska flisas rekommenderas en kross istället för flishugg eftersom dessa material 
innehåller föroreningar som sliter på utrustningen (baserat på egna undersökningar). 
Krossning kan också vara aktuellt om materialet ska sönderdelas till pulver före torkning, då 
det inte spelar så stor roll om fraktionsfördelningen är stor eftersom de grövre fraktionerna 
kan sållas ut och malas mer noggrant. 
 
Bruks tillverkar maskiner för flisproduktion för olika ändamål. Trumhuggar är anpassade för 
att klara material av olika längd och olika sort, exempelvis träavfall och rundved och har en 
kapacitet på 5-300 ton flis/h. Bruks marknadsför också en typ av flismaskin som kallas för 
skivhugg, som används för att flisa rundved. Skivhuggarna har en kapacitet på 14-100 ton 
flis/h.  
 
Mekfab Engineering är en annan leverantör som kan leverera skivhuggar med kapacitet från 
113-318 ton flis/h med flisstorlek 19 mm. Begränsande faktorer för en flishugg är enligt 
Mekfab Engineering inmatningens öppning i förhållande till skivdiametern, vilket bestämmer 
råvarans maximala diameter. Den av Mekfab föreslagna flishuggen producerar rombformade 
flisor med minsta tjocklek 12 mm. Råvaran får ha en diameter på maximalt 38 cm och 
flishuggen klarar av grot då inmatningen är 60 cm bred. Flisornas längd beror på flisornas 
tjocklek, träets torrhet och träslag. Ju tjockare flisan är, desto längre kan flisan bli. Om kraven 
på slutprodukten är mycket höga kan flishuggen kombineras med en sorteringsutrustning som 
sållar ut det grövsta materialet för att köra det genom flishuggen ytterligare en gång (baserat 
på egna undersökningar). 
 
NSR krossar returträ för fjärrvärmeverk i regionen med en mobil kross. Krossen ägs och sköts 
av en entreprenör och den flyttas runt mellan de olika fjärrvärmeverken med en bärgningsbil. 
Krossen har en kapacitet på 150 m3/h och investeringskostnaden är 5 Mkr. NSR har tidigare 
ägt och skött krossen själv men från och med hösten 2007 har entreprenören tagit över 
ägandet och driften av krossen. En liknande lösning kan vara av intresse för Öresundskraft om 
egen flisning krävs, speciellt om en kross/flishugg endast behövs periodvis. Det skulle kunna 
vara fallet om olika sorters råvara köps in.  
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10.6.2 Malning 
Finfördelning av flis eller spån kan göras både före eller efter torksteget beroende på om 
råvaran har en storlek anpassad efter vald typ av tork. Det krävs dock mer energi för att mala 
fuktigt material jämfört med att mala ett torrt material. Hammarkvarnar och slagkvarnar ger 
generellt sett god kvalitet medan kulkvarnar och valskvarnar kan ge problem med tillplattade 
träpartiklar som flyger iväg utan att förbrännas fullständigt (Wiklund et al. 1998). Råvarans 
fraktionsstorlek påverkar också investeringskostnaderna och energiförbrukningen, då malning 
av flis kräver kvarnar med högre kapacitet och energiförbrukning jämfört med malning av 
spån. Val av råvara påverkar alltså kostnaderna för malning, då malning av grövre material 
ger en högre energiförbrukning. Bruks tillverkar hammarkvarnar för olika ändamål, en för 
finmalning av spån och flis till pelletråvara och en grov för malning av förkrossad returflis 
eller bark. Kvarnarna kan förses med såll för att sortera bort material som inte malts till 
önskad storlek.  
 

10.6.3 Kompaktering 
Pelletering och brikettering är två möjliga sätt att kompaktera det torkade materialet. Vid 
pelletering pressas materialet igenom en matris med cylinderformade hål varvid friktion och 
därmed värmeutveckling uppstår. Detta gör att termoplastiska bindningar binder ihop 
materialet till cylinderformade strängar. Strängarna kan skäras av med knivar till önskad 
längd eller tillåtas att falla sönder naturligt utan skärning. Innan pelletering måste materialet 
finfördelas till en liten och homogen fraktionsstorlek (Zackrisson, 2002).  
 
Principen för brikettering är i stort sett densamma som för pelletering med den största 
skillnaden att råvaran kan tillåtas vara grövre samt briketternas större diameter. Bindemedel 
som stärkelse eller lignosulfat kan tillsättas för att öka pelletens hållfasthet. Bindemedel har 
dock visat sig ge problem med ökad askhalt i bränslet, vid malning av pellets och påslag på 
panntuber varför det är ovanligt att tillsätta bindemedel. Det är vanligt att istället tillsätta ånga 
vid pelleteringen för att konditionera materialet och därmed öka hållfastheten hos den färdiga 
pelletten. Vid brikettering tillsätts normalt inget bindemedel (Strömberg, 2005). Vanligtvis är 
pelleteringen uppdelad på två pressar för att öka tillgängligheten, så att åtminstone en press 
kan vara i drift vid oplanerade stopp.  
 
Brikettering är billigare jämfört med pelletering på grund av att verktygskostnader för kvarnar 
och pressar är lägre vid pelletering. Hållfastheten hos briketter är oftast lägre än hållfastheten 
för pellets, vilket ger sämre lagringsegenskaper (Lehtikangas, 1999). Material som briketteras 
kan tillåtas vara betydligt grövre än material som pelleteras och materialet för briketter kan 
utgöras av sågspån som inte finfördelas. Diametern för svensk pellets är normalt på 6 – 12 
mm medan diametern för briketter är minst 25 mm men normalt 50 – 75 mm (Strömberg, 
2005). Bränslehanteringssystemet vid Västhamnsverket kan hantera briketter så det är möjligt 
att brikettera det producerade bränslet. 
 
Kompaktering är inte nödvändig för att klara transport av det producerade bränslet om 
transportavståndet mellan produktionsplats och förbrukare är kort (Strömberg, 2005). 
Avståndet mellan Västhamnsverket och Filborna avfalls- och återvinningsanläggning är 
endast 9 km vilket innebär att kompaktering inte bör vara nödvändig ur transportsynpunkt. 
Det krävs troligtvis ändå någon form av kompaktering eftersom bränsle producerat under 
sommaren måste lagras. Ett kompakterat material kräver betydligt mindre plats att lagra 
jämfört med flis, sågspån och pulver samt hanteras lättare vid transport och i bränslesystemet 
i Västhamnsverket. Det är möjligt att lagra bränsle i form av torkad flis på samma sätt som 
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pellets och briketter men med skillnaden att flis är mer skrymmande, pellets har ca tre gånger 
högre bulkdensitet jämfört med flis (Ringman, 1995). Det lager som skulle krävas för att lagra 
torkad flis skulle alltså vara mycket stort i jämförelse med ett lager för pellets eller briketter. 
Pellets förvaras normalt i silos i anslutning till tillverkningen för att lätt kunna lastas på 
bulkbil. Briketter är vanligt att förvara i ett planlager i anslutning till tillverkningen.       
 

10.6.4 Kylning 
När det producerade bränslet lämnar pelletpressen har det en hög temperatur, dels på grund av 
den ånga som tillsätts men också på grund av den av friktion utvecklade värmen. Den färdiga 
pelleten innehåller fortfarande en liten del vatten som befinner sig nära kokpunkten och om 
pelleten inte kyls kan ångtrycket sönderdela pelleten (Zackrisson, 2002). Vidare kan bränsle 
som inte kyls medföra hög temperatur i lagringsstacken. Kylningen kan eventuellt lösas 
genom att låta det torkade materialet färdas en längre tid på ett täckt transportband från tork 
till lagring och därigenom kylas av luften. Om det torkade bränslet ska pelleteras är det dock 
fördelaktigt att ha en kylare eftersom en snabb kylning ger pellets med bättre hållfasthet.  
 

10.7 Kringutrustning 

Förutom utrustning för torkning, malning och kompaktering av material kommer en 
anläggning för bränsleproduktion att kräva en hel del kringutrustning. Det handlar dels om 
transportörer mellan de olika produktionsstegen och troligtvis någon mellanlagring av 
material. För att inte skada utrustningen bör metalldetektorer och avskiljning av grus 
installeras, speciellt om råvaror som grot och bark ska användas.  Säkerhetssystem för att 
upptäcka och bekämpa bränder behövs också. 
 

10.8 Lagring av producerat bränsle 

Bränsleproduktion vid Filborna avfallsanläggning kan om så önskas vara i drift under hela 
året, vilket innebär att det bränsle som produceras under perioden maj – september, då 
Västhamnsverket inte har något bränslebehov, måste lagras. Detta kan troligtvis göras i 
befintligt lager vid Västhamnsverket men ett mindre lager/utlastningscentral vid 
produktionsplatsen kommer att behövas.  
 
Det krävs också lager/mottagning för råvara, exempelvis en uppläggningsplats för leveranser 
av flis, sågspån eller stamved. Uppläggningsplatsen ska vara ren från grus och sand för att 
undvika att detta följer med råvaran i processen och skadar utrustningen. Det är också viktigt 
att ha en fungerande avrinning för regnvatten. Lagring i ventilerat utrymme under tak har 
visat sig vara positivt medan kompaktering av sönderdelat material ska undvikas. För 
sönderdelat material bör lagringstiden hållas så kort som möjligt oavsett om materialet lagras 
under tak eller inte. Mikroorganismers tillväxt gynnas av att materialet sönderdelas eftersom 
sönderdelning medför större exponerad yta. Problem som minskat värmevärde och 
temperaturstegring i lagringsstacken kan ofta härledas till mikroorganismer (Lehtikangas, 
1999).   
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10.9 Personal för drift av anläggningen 

En anläggning för bränsleproduktion kommer att kräva personal för drift och underhåll. Hur 
mycket personal som krävs beror bl.a. på anläggningens storlek, drifttimmar/dygn och i 
vilken utsträckning produktionen automatiseras. Som exempel kan nämnas mottagning av 
råvara. Denna kan antingen skötas automatiskt så att lastbilschauffören själv väger in, mäter 
fukthalt och lossar sin last i en ficka varifrån materialet transporteras med transportörer vidare 
till torken. Det krävs då ett datasystem som registrerar vikt och fukthalt och kopplar det till 
den aktuella leveransen exempelvis genom ett identifikationskort som lastbilschauffören har. 
En annan möjlighet är att en anställd sköter mottagningen, registrerar invägning och fukthalt 
samt transporterar material från ett upplag till en ficka för transport med transportörer till 
torken.  
 
För att få en uppfattning om vilken bemanning som krävs på en anläggning för 
biobränsleproduktion kan man se på andra befintliga pelletsfabriker.  Förutom för drift och 
underhåll, som kräver den största bemanningen, krävs också personal för inköp av råvara och 
administration. I det här fallet bör inköp av råvara kunna skötas av bränslekoordinatorn på 
Öresundskraft Produktion. Normalt behövs också personal för försäljning av den färdiga 
produkten men eftersom bränslet skulle produceras för Västhamnsverket och därmed inte 
säljas är det inte aktuellt.  
 
Tabell 17 visar en sammanställning över antal anställda på några anläggningar för 
bränsleproduktion. Den fabrik som är som är närmast i storlek är Sydveds Pelletsfabrik med 
en produktion av 45 000 årston. De tio anställda består av fem personer för daglig drift i 
skiftgång, två reparatörer i skiftgång, två för råvarumottagning i skiftgång samt en platschef. 
Bioenergi i Luleå och Södra Träpulver AB har båda två personer per skift för daglig drift. 
Zackrisson (2002) anger i sin studie av kostnader för biobränsleproduktion en bemanning på 
två personer per skift för daglig drift samt en extra person under dagskiftet för en anläggning 
för produktion av 10 ton pellets per timme. Även Bioenergi i Luleå har en bemanning på två 
personer per skift för drift av anläggningen. 
 
Tabell 17. Antal anställda på anläggningar för biobränsleproduktion 

Företag 
Orsa 

Biobränslen1 
Sydveds 

Pelletsfabrik2 
Bioenergi i 
Luleå AB3 

Laxå 
Pellets4 

Årsproduktion 
ton 15 000 45 000 90 000 80 000 

Anställda 6 10 12 17 
1) Palmgren, 1997 
2) Ljungbom, 1996 
3) Bioenergi i Luleå AB, hemsida 

4) Tidningen Bioenergi, 2004
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11 Ekonomi för biobränsleproduktion 

Beräkningarna har gjorts på liknande sätt som Zackrisson (2002) gjort i sin studie av 
produktionskostnader vid pelletstillverkning och resultatet jämförs där så är möjligt med det 
som framkom i studien. 
 

11.1 Kostnad för råvara 

Enligt Zackrisson (2002) är kostnaden för råvara av stor betydelse för den totala 
produktionskostnaden för biobränsle, då den står för den största enskilda delen av 
produktionskostnaden. I tabell 18 finns Energimyndighetens sammanställda prisblad för 
trädbränsle där värmeverkens kostnader för bränsle speglas. 2007 bestod urvalet av ca 100 
fjärrvärmeverk och 20 industrier. Detta prisblad ingår inte i den officiella statistiken men kan 
ändå ge en uppfattning om vilken prisnivå som gäller för olika bränslen. Långa leveransavtal 
kan göra att priserna inte stämmer överens med verkligheten och de leveransavtal som skrivs 
kan alltså till stor del påverka priset.  
 
Tabell 18. Energimyndighetens prisblad för trädbränsle, Nr 1 2008, 2008-02-29 

Kronor/MWh fritt förbrukare, löpande priser exklusive skatt 
 

Period 2004 2005 2006 2007P 2007:1   2007:2   2007:3 2007:4P 

    Hela 
Sverige 

Norra
2 Mellersta

3 Södr  
4 a     

Förädlade trädbränslen: 
(briketter & pellets) 

           

Värmeverk 206 204 211 244 277 256 230 236 236 252 248 

Skogsflis:            
Industri 125 121 119 128 -1 -1 -1 129 129 126 127 

Värmeverk 138 137 146 158 167 163 142 153 147 160R 167 

Biprodukter:            
Industri 112 95 112 153 -1 -1 -1 148 145 150 168 

Värmeverk 114 121 128 134 128 140 127 120 132 137R 145 

Returträ:            
Värmeverk 74 80 78 64 -5 69 51 69 70 61R 58 
1) Den regionala redovisningen omfattar endast värmeverken. Observera att medelpriserna i regionerna är mera osäkra än 
medelpriset för riket. 2) Y, Z, AC och BD län. 3) AB, C, D, E, S, T, U, W och X län. 4) Övriga landet, 5) Alltför få 
uppgifter i underlaget för att redovisa. R) Uppgiften har reviderats sedan Prisblad 4/2007. P) Preliminär uppgift. 
 

I tabell 19 beräknas inköpspris per ton råvara med utgångspunkt i medelpris för år 2007 ur 
Energimyndighetens prisblad och effektivt värmevärde för fuktigt bränsle.   
 

Tabell 19. Inköpspris råvara   
Råvara Medelpris 2007  Effektivt  Beräknat  
  enligt Energimyndigheten  värmevärde  pris 

 

                 kr/MWh                    MWh/ton           kr/ton                   
Biprodukter  
Industri  153      2   306 
Värmeverk 134   2  268 
Skogsflis 
Industri 128   2  256 
Värmeverk 157   2  314         
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Det är svårt att få någon mer exakt bild av kostnaden för råvara då priset till viss del kommer 
att bero på de avtal som träffas med leverantörerna. Lönsamheten får därför bedömas vid 
olika prisnivåer på råvara. Brytpunkten för när det kan anses lönsamt att investera i egen 
bränsleproduktion är när produktionskostnader per ton bränsle understiger skillnaden mellan 
kostnad för pellets och råvara för bränsleproduktion. Detta skulle, med en antagen kostnad på 
300 kr/ton råmaterial och 1100 kr/ton pellets, tillåta produktionskostnader upp till ca 800 
kr/ton.  
 

11.2 Dagens bränslekostnad 

Medelpriset för bruna och vita pellets som köpts in till Västhamnsverket under år 2007 är 242 
kr/MWh vilket med ett effektivt värmevärde på 4,8 MWh/ton motsvarar ca 1160 kr/ton.  
 

11.3 Produktions- och investeringskostnader vid 
biobränsleproduktion med deponigas 

 

11.3.1 Allmänna förutsättningar 
Vid torkning med biogas kan bränsleproduktion ske under hela året och med antagen 
tillgänglighet på utrustningen ger detta en årlig produktion på 47 000 ton bränsle. Detta är 
baserat på att anläggningen producerar 6 ton bränsle per timme. Tabell 20 visar de allmänna 
förutsättningar som antagits gälla vid beräkningarna. Elpriset är satt högre än statistik från 
Nord Pool för att lämna en marginal till framtida höjningar. Den årliga kapitalkostnaden har 
beräknats som investeringskostnaden multiplicerat med annuitetsfaktorn, där  
 

 
( )

( ) 11

*1

−+

+
=

n

n

i

ii
aktornannuitetsf  (ekv 5) 

i = räntesats 
n = utrustningens beräknade livslängd/avskrivningstid 
 
Avskrivningstiden har satts till 5 år för all utrustning, då det är den avskrivningstid som 
Öresundskraft har bestämt för reinvesteringar i kraftvärmeanläggningen. 
 
Tabell 20. Allmänna förutsättningar                  
 Parameter  Värde  Enhet                                                             
 Produktionskapacitet  6  ton/h   
 Tillgänglighet utrustning  90  % 
 Produktionsimmar  7884  h/år 
 Årsproduktion  47 300  ton/år 
 Elpris  500  kr/MWh 
 Avskrivningstid  5  år  
 Räntesats  6  % per år   
 
 

11.3.2 Flisning 
Två leverantörer av utrustning för flisning har kontaktats och de investeringskostnader, 
underhållskostnader och eleffektbehov som anges är uppskattat av leverantörerna.  
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Den flishugg som föreslås av leverantör 1 har kapaciteten 70 m3 flis med storleken 25-30 mm 
per timme vilket ungefär motsvarar 20 ton fuktigt råmaterial per timme. I priset i tabell 22 
ingår vedhanteringsutrustning.  
 
Tabell 21. Förutsättningar för skivhugg, leverantör 1                     
 Parameter  Värde  Enhet                                                             
 Behov eleffekt1  630  kW 
 Behov eleffekt2  800-1000  kW  
 Service- och underhållskostnader 4  % per år  
 Elkonsumtion  6307-7884  MWh/år  
1) För enbart skivhugg  
2) För skivhugg och vedhanteringssystem 
 

 
Tabell 22. Kostnader för flisning av stamved med skivhugg, leverantör 1    
 Investerings- Kapital- Underhålls- Användnings- Total Specifik
 kostnad kostnad kostnader baserade kostnad kostnad
    kostnader  per ton 
      pellets
        
                 kr                  kr/år          kr/år              kr/år              kr/år kr/ton  
Skivhugg  8 000 000  1 899 000 320 000   2 219 000 47 
Elkostnad1    3 547 000 3 547 000 75   
Total 
kostnad  1 899 000 320 000 3 547 000 5 766 000 122    
1)Beräknat för eleffekt 900 kW 

 
Leverantör 2 har kommit med en uppskattning av kostnader för kapaciteten 15 ton fuktig 
råvara per timme. I priset i tabell 24 ingår inmatning i form av kedjetransportör, utmatning i 
form av ett vinklat rör, koppling och elmotor, allt monterat på en balkbädd. Gränssnitt mot 
elnät tillkommer. Leverantören uppger att livslängden är starkt beroende av om materialet 
innehåller föroreningar, underhållet och medeldriftsläget.  
 

Tabell 23. Förutsättningar för skivhugg, leverantör 2                   
 Parameter  Värde  Enhet                                                             
 Behov eleffekt1  150  kW  
 Service- och underhållskostnader 12  % per år  
 Elkonsumtion  1245  MWh/år  
1) Skivhugg med inmatning, utmatning samt fjärrkontroll  
 

 
Tabell 24. Kostnader för flisning av stamved med skivhugg, leverantör 2   
 Investerings- Kapital- Underhålls- Användnings- Total Specifik
 kostnad kostnad kostnader baserade kostnad kostnad
    kostnader  per ton 
      pellets
        
                 kr                   kr/år          kr/år              kr/år                  kr/år kr/ton   
Skivhugg  700 000  166 000  84 000    250 000  5 
Elkostnad    591 000 591 000 13   
Total 
kostnad 166 000 84 000 591 000 841 000 18  
 

Det kan konstateras att det är mycket stor skillnad på kostnaderna angivna av de två olika 
leverantörerna av flisningsutrustning, dels vad gäller investerings- och underhållskostnader 
men också i elförbrukning. 
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11.3.3 Torkning 
Den näst största delen av produktionskostnaden är kostnaden för torkning av råvaran 
(Zackrisson, 2002). Kostnaden för deponigasen har satts till 0 kr då det nuvarande avtalet 
mellan NSR och Öresundskraft baseras på att kostnader och intäkter delas lika.  
 
Då endast osäkra kostnader för torkutrustning har inkommit har kostnader för torkning 
uppskattats enligt tabell 25 och 26 ur Zackrissons (2002) studie. 
 
Tabell 25. Förutsättningar för beräkning av torkkostnader, uppskattade                
 Parameter  Värde  Enhet                                                             
 Behov eleffekt  350  kW 
 Värmebehov vid torkning 1000  kWh/ton av- 
     drivet vatten 
 Service- och underhållskostnader 2,5  % per år  
 Värmekostnad  0  kr/MWh   
 Elkonsumtion  2 905  MWh/år 
 Fukthalt råmaterial  55  % 
 Fukthalt bränsle efter tork 9  % 
 Vatten till förångning  7,2  ton/h 
 Värmebehov vid torkning 47 000  MWh/år  
 

 
Tabell 26. Kostnader för torkning, uppskattade     
 Investerings- Kapital- Underhålls- Användnings- Total Specifik
 kostnad kostnad kostnader baserade kostnad kostnad
    kostnader  per ton 
      pellets
        
                 kr                kr/år          kr/år              kr/år                  kr/år kr/ton   
Tork  30 000 000  7 122 000 750 000    7 872 000 168  
Elkostnad 1 380 000 1 380 000  29 
Värmekostnad   0 0 0  
Total 
kostnad 7 122 000 750 000 1 380 000 9 252 000 197  
 

11.3.4 Malning 
Kostnaderna för malning ökar med ökande storlek på råvaran, så att malning av flis kostar 
mer jämfört med malning av sågspån främst beroende på en högre energiförbrukning. 
Investeringskostnader, underhållskostnader och eleffektbehov som anges är uppskattat av 
leverantören.  
 
Vid jämförelse med den totala investeringskostnaden på ca 7 miljoner för en hel kvarnlinje i 
Västhamnsverket verkar denna uppskattade kostnad i överkant. Zackrisson anger i sin studie 
en investeringskostnad på 3,5 miljoner för en hammarkvarn med kapacitet att mala 10 ton 
sågspån per timme men då måste det tas i beaktande att en utrustning för flis troligtvis innebär 
en högre kostnad jämfört med utrustning för att mala sågspån.  
 
 
Tabell 27. Förutsättningar för malning            
 Parameter  Värde  Enhet                                                             
 Behov eleffekt1  600  kW  
 Service- och underhållskostnader 4  % per år  
 Elkonsumtion  4980  MWh/år  
1) Hammarkvarn med hanteringsutrustning 
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Tabell 28. Kostnader för malning        
 Investerings- Kapital- Underhålls- Användnings- Total Specifik
 kostnad kostnad kostnader baserade kostnad kostnad
    kostnader  per ton 
      pellets
        
                 kr                   kr/år          kr/år              kr/år                  kr/år kr/ton   
Hammar- 5 500 000 1 306 000 220 000  1 526 000 33 
kvarn 
Elkostnad    2 365 000 2 365 000 50   
Total 
kostnad 1 306 000 220 000 2 365 000 3 891 000 83  
 

11.3.5 Kompaktering 
En leverantör som kan leverera komplett pelleteringsutrustning har inkommit med kostnader 
för en pelleteringsanläggning för 6 ton torkat sågspån per timme enligt tabell 29 och 30. 
Inkluderat är hammarkvarn för finmalning av torrt sågspån med magnetavskiljare, 2 st 
pelletpressar av märket Amandus Kahl, kyltorn med kylfläkt, transportörer, siktar samt 6 st 
silos à 85 m3 för utlastning på bulkbil. Underhållskostnader är baserade på uppgifter från 
Zackrissons (2002) studie. 
 
Tabell 29. Förutsättningar för pelletering                  
 Parameter  Värde  Enhet                                                             
 Behov eleffekt  700  kW 
 Service- och underhållskostnader 2,51  % per år  
 Elkonsumtion  5519  MWh/år  
1) Baserat på uppgifter av Zackrisson (2002) 
 

 
Tabell 30. Kostnader för pelletering       
 Investerings- Kapital- Underhålls- Användnings- Total Specifik
 kostnad kostnad kostnader baserade kostnad kostnad
    kostnader  per ton 
      pellets
        
                 kr                   kr/år          kr/år              kr/år                  kr/år kr/ton   
Brikett- 15 000 000 3 561 000 375 000  3 936 000 84 
pressar 
Elkostnad    2 760 000 2 760 000 58   
Total 
kostnad 3 561 000 375 000 2 760 000 6 696 000 142  

 
En annan leverantör som kan leverera brikettpressar med kapacitet 0,9-1,2 ton/h har angett 
investeringskostnader för brikettpressar, transportörer och silos för dosering enligt tabell 31 
och 32. Då leverantören inte kunde ange en uppskattning av underhållskostnader är dessa 
baserade på de uppgifter som Zackrisson (2002) har angett i sin studie. Pressarna ger briketter 
med diametern 75 mm.  
 
Tabell 31. Förutsättningar för brikettering           
 Parameter  Värde  Enhet                                                             
 Behov eleffekt  450  kW 
 Service- och underhållskostnader 2,51  % per år  
 Elkonsumtion  3548  MWh/år  
1) Baserat på uppgifter av Zackrisson (2002) 
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Tabell 32. Kostnader för brikettering      
 Investerings- Kapital- Underhålls- Användnings- Total Specifik
 kostnad kostnad kostnader baserade kostnad kostnad
    kostnader  per ton 
      pellets
        
                 kr                 kr/år          kr/år              kr/år                  kr/år kr/ton   
Brikett- 9 000 000 2 137 000 225 000  2 362 000 50 
pressar 
Elkostnad    1 774 000 1 774 000 38   
Total 
kostnad 2 137 000 225 000 1 774 000 4 136 000 88  

 
 
Investeringskostnaden för pelletpress, montering, elektriska installationer och kringutrustning 
uppges av Zackrisson (2002) till 600 000 € och med underhålls- och elkostnader uppgår 
kostnaden till 3,6 €/ton för pelletpress med kapacitet 10 ton/h. Med finmalning och kylning 
inkluderat uppger Zackrisson (2002) en investeringskostnad på 1,2 M€ vilket tillsammans 
med underhålls- och elkostnader ger en kostnad på 6,2 €/ton.  
 
Exergy Consulting har gjort en sammanställning över kostnader för pelletering och 
brikettering enligt tabell 33. Inkluderat i dessa kostnader är silo för torrt material, 
matningskärl för matning av pressar och kylning. Briketterna kyls vid transport på räls eller i 
en tub till ett lager medan pelletten kyls på konventionellt sätt i kylare. För pelletering ingår 
även kostnaden för en hammarkvarn placerad mellan silon för torrt material och 
matningskärlet för pressarna samt siktning och rening av luften med slangfilter (Exergy 
Consulting). Dessa kostnader beräknas med en kapitalränta på 20 % medan kapitalränta i 
övriga beräkningar är 6 %. 
 
Tabell 33. Sammanställning av kostnader för pelletering och brikettering, Exergy Consulting 

Denom. Enhet Pelletering Brikettering 

Kapacitet                                     
Ton/timma, 
maskin 2 - 4 0,5 - 1 

Investering              
Mkr för 10 
ton/timma 30 - 40 15 - 20 

Elförbrukning kWh/ton 110 - 140 50 - 70 
Underhållskostnad och slitagedelar kr/ton 50 - 70 15 - 20 

Kapitalkostnad, 20 % per år kr/ton 75 - 100 40 - 50 

Driftskostnad, el + underhåll kr/ton 105 - 240 40 - 55 

Total kostnad kr/ton 180 - 340 80 - 105 
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11.3.6 Personalkostnad 
Personalkostnader beräknas enligt tabell 34.  
 
Tabell 34. Personalkostnad       
 Total årskostnad per anställd  500 000 kr/år 
 Antal anställda  10  personer   
 Total kostnad 5 000 000 kr/år 
 Specifik kostnad  106  kr/ton pellets    
 

11.3.7 Lager 
Det kommer att krävas någon form av mottagning av råvara och kostnaden för detta måste 
också beräknas för att få den totala produktionskostnaden. Den kostnaden har dock inte utretts 
här. Eventuellt måste också ett lager för färdig produkt byggas vid Filborna avfallsanläggning, 
beroende på om det producerade bränslet kan lagras i befintligt lager vid Västhamnsverket 
eller inte. I den kompletta pelleteringsutrustning som föreslagits (se kapitel 11.3.5) ingår silos 
för utlastning till bulkbil så i det fallet tillkommer ingen kostnad för utlastning och lagring av 
färdig produkt vid Filborna.  
 

11.3.8 Totala produktionskostnader vid torkning med deponigas  
Kostnader per ton är sammanfattade i tabell 35. Kostnaden är beräknad för den dyrare 
utrustningen för flisning, kompaktering och kylning samt för uppskattade kostnader för 
torkning. Kostnader för malning tas med trots att det finns en kvarn inkluderat i kostnaden för 
pelletering. Detta eftersom det kan vara nödvändigt med en grovkvarn utöver den redan 
inkluderade kvarnen beroende på vilken sorts råvara som används. Totalt uppgår 
investeringskostnaden till 59 miljoner kr exklusive kostnader för byggnader och brännare om 
det är så att befintliga pannor inte kan nyttjas.  
 
Observeras bör att kostnader enligt kapitel 11.3.1-11.3.6 baseras på årsproduktion som kan 
uppnås med en tillgänglig effekt på 6 MW, d.v.s. en produktion av 6 ton bränsle per timme. 
Om metanhalten sjunker kommer också tillgänglig effekt att sjunka vilket gör att 
kapitalkostnaden per ton successivt kommer att öka. I tabellen redovisas kostnader för 
produktion av 6 ton bränsle per timme samt kostnader för produktion av 4 ton bränsle per 
timme. Vid beräkningar av kostnader för produktion av 4 ton/h har alla kostnader hållits 
konstanta samtidigt som årsproduktionen minskats. Realistiskt är dock att underhålls- och 
elkostnader minskar om årsproduktionen minskar så att kostnader vid en bränsleproduktion på 
4 ton/h kan ses som en övre gräns.  
 
Tabell 35. Total produktionskostnad       
 Produktionssteg  kr/ton pellets vid  kr/ton pellets vid      
   produktion av 6 ton/h produktion av 4 ton/h  
 Råvara  300  300 
 Flisning  122  183  
 Torkning  197  293  
 Malning  83  124   
 Kompaktering, kylning och utlastning 142  212   
 Personalkostnader 106 159  
 Total 
 kostnad  950  1271    
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11.3.9 Känslighetsanalys 
Då det har varit svårt att uppskatta kostnader för investering i byggnader och övriga kostnader 
som tillkommer har en känslighetsanalys avseende storlek på ytterligare investering och drift- 
och underhållskostnader för denna investering gjorts. Förutsättningarna har antagits vara de 
samma som i beräkningar enligt kapitel 11.3.1 – 11.3.8 vid produktion av 6 ton pellets per 
timme. Dagens bränslekostnad är 1100 kr/ton enligt kapitel 11.1. 
 
Tabell 36. Känslighetsanalys    
Ytterligare investering  21 000 kkr 
Kapitalkostnad  5 000   kkr/år 
Drift- och underhållskostnad  10 %/år 
Drift- och underhållskostnad  2 100 kkr/år 
Ytterligare kostnad totalt  7 100  kkr/år 
Ytterligare kostnad  151 kr/ton pellets 
Total kostnad    950 kr/ton pellets  
Total kostnad  1 101 kr/ton pellets  
 
Detta betyder alltså att produktionsanläggningen precis kan bära sina kostnader vid en 
ytterligare investering på 21 miljoner kr och en årlig drift- och underhållskostnad på 10 % av 
investeringskostnaden.  
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12 Slutsatser 

12.1 Rening och uppgradering av deponigasen 

Det viktigaste vid ett beslut om deponigasen ska renas eller inte är att veta hur gasen ska 
nyttjas i framtiden. Om det byggs en anläggning för avfallsförbränning vid Filborna är det 
troligtvis möjligt att förbränna deponigasen där istället för i den befintliga 
kraftvärmeanläggningen vilket gör rening av gasen onödig. Det är också viktigt att göra en 
bra bedömning om hur deponigasproduktionen kommer att utvecklas i framtiden, det är 
kanske så att metanhalten snart är så låg att deponigasen inte kan användas för elproduktion 
utan enbart för värmeproduktion och då behövs troligen ingen rening av gasen. En annan 
aspekt av problemet är ju det faktum att man idag släpper ut en rökgas med 200 ppm 
svaveldioxid, vilket är tillåtet i detta fall men ändå negativt för miljön i Helsingborg. Kanske 
kommer framtida begränsningar att komma vad gäller dessa utsläpp? I så fall är det en stor 
fördel att rena deponigasen före förbränning och därmed skona utrustningen istället för att 
rena rökgaserna.  
 
De olika reningsmetoder som presenterats i detta arbete har alla olika fördelar. Biologisk 
avsvavling har fördelen att ha en låg investeringskostnad, vilket gör att anläggningen har en 
återbetalningstid på tre år förutsatt att de ökade intäkterna vid gasrening är 2,3 miljoner kr. 
Det är dock osäkert om de antagna driftkostnaderna stämmer överens med verkligheten och 
det är något som måste undersökas mer noggrant. Det anges i litteraturen att driftkostnaderna 
för metoden är låga. En osäkerhet är kostnaden för att ta hand om processvattnet, då det kan 
krävas en investering i ett reningsverk om processvattnet innehåller andra föroreningar än 
svavel. En nackdel med biologisk avsvavling är att processen kräver tillförsel av luft vilket 
skulle öka deponigasens kvävehalt. Biologisk avsvavling anser jag vara ett bra alternativ om 
Öresundskraft önskar en mer kortsiktig lösning, där deponigasen renas under 3 – 4 år för att 
sedan gå över till att förbränna deponigasen i den avfallsförbränningsanläggning som är 
planerad. Det är också en filosofi som passar om man bedömer att deponigasens metanhalt 
kommer att sjunka alltför lågt för elproduktion i befintliga enheter inom några år. 
 
Total Contaminant Removal har fördelar gentemot de övriga teknikerna såsom rening även 
från organiskt kisel och övriga föroreningar, sänkning av gasens daggpunkt samt ingen 
kemikalieförbrukning. Svavel fås ut i elementär form vilket innebär att det är relativt 
lätthanterligt. Bland nackdelarna kan nämnas en hög energiförbrukning och hög 
investeringskostnad. Den här typen av rening är lämplig att investera i om man anser att 
kraftvärmeanläggningen kommer att kunna drivas med deponigasen minst 5 år framåt i tiden. 
Den kompletta rening som detta alternativ innebär genom att även rena gasen från organiskt 
kisel är en stor fördel som ingen av de andra reningsteknikerna erbjuder.  
 
Thiopaq, föreslagen som reningsmetod i utredningen från DeponiGasTeknik (2007b), är i det 
här fallet den lösning som innebär sämst ekonomi. Detta eftersom metoden inte innefattar att 
kunna öka energiproduktionen genom att nyttja gas med alltför hög svavelvätehalt som idag 
facklas bort. Det är oklart om kostnaden för att rena deponigas med en högre svavelvätehalt 
skulle öka kostnaden marginellt eller om det skulle ha en stor påverkan. 
Investeringskostnaden kommer dock inte att vara lägre än investeringskostnader för biologisk 
avsvavling eller Total Contaminant Removal. Thiopaq har en stor fördel av att även avlägsna 
en del koldioxid så att metanhalten förväntas öka några procentenheter. Fördelar för Thiopaq 
gentemot biologisk avsvavling är en lägre kemikalieförbrukning, svavel fås i elementär form 
samt att inget kväve från luft tillsätts deponigasen. Gentemot Total Contaminant Removal är 



  Slutsatser   

 72 

fördelen en något lägre driftkostnad, vilket inte överväger de fördelar som Total Contaminant 
Removal erbjuder.  
 
Det finns en ökande efterfrågan på fordonsgas och att uppgradera deponigasen kan vara ett 
sätt att nyttja deponigasen effektivt. De två stora osäkerheterna i ett sådant projekt är dels om 
tekniken kan hålla vad den lovar men också frågan om hur snabbt deponigasproduktionen 
kommer att avklinga. GtS ska som tidigare nämnts köra sin teknik för uppgradering av 
deponigas i pilotanläggning under hösten 2008. Om resultaten från den anläggningen 
bekräftar att det är möjligt att uppgradera deponigas till den av GtS angivna kostnaden så är 
det ett mycket bra alternativ. Ekonomin är god även med en antagen minskning av 
deponigasflöde och metanhalt med 5 % per år. Det krävs dock en plan för hur 
uppgraderingsanläggningen ska nyttjas när deponigasproduktionen avklingar i deponin, vilket 
den kommer att göra förr eller senare. Kanske kan deponigasen ersättas av en utökad rötning i 
framtiden. Det skulle då inte vara nödvändigt med det sista steget där gasen kyls för att 
kondensera metan, eftersom biogas framställd genom rötning har en betydligt lägre kvävehalt 
jämfört med deponigas, om det inte finns ett behov av flytande biogas.   
 

12.2 Bränsleproduktion 

Bränsleproduktion i egen regi med deponigasen som energikälla har förutsättningar att ge 
Västhamnsverket en lägre bränslekostnad. Det finns dock stora osäkerheter kopplat till att 
starta en produktion av biobränsle i egen regi. Den första gäller tillgång till råvara i 
närområdet, vilket har varit den viktigaste faktorn när exempelvis Skellefteå Kraft har beslutat 
sig för att investera i sådana anläggningar. De flesta pelletstillverkare använder sig av sågspån 
och kutterspån, vilket kan vara svårt att få tag på till rimliga priser. Fördelar med sågspån är 
att de håller en jämn kvalitet samt att ingen malning krävs före torkning i trumtork. Skogsflis 
kan kräva malning och rening från föroreningar före torkning samt kan ha heterogen 
fraktionsstorlek. Tillgången till skogsflis i närområdet kommer troligtvis att öka då det från 
biobränsleproducenternas sida satsas på att ta fram större kvantiteter av den typen. Samtidigt 
ökar också efterfrågan på skogsflis för värmeverk. Stamved kräver flisning/krossning och 
troligtvis malning före torkning, rötad ved kan kanske fås till bra priser men är svårare att 
frakta jämfört med flis och spån. Inblandning av en mindre del energiskog kan göras men då 
rekommenderas lågtemperaturtorkning på grund av att dessa avger extraktivämnen vid 
torkning i höga temperaturer. Inblandning av bark kan också göras, speciellt om det bränsle 
som inte produceras i egen regi utan köps in är barkfritt men även om det innehåller bark bör 
det vara möjligt. För att få bra ekonomi och säker tillgång till råvara kan det vara värt att ha 
en anläggning med möjlighet att ta in olika sorters råvara. 
 
Det finns också en osäkerhet i hur länge deponigasen kommer att kunna nyttjas för 
biobränsleproduktion. Det innebär en stor investering att starta en 
bränsleproduktionsanläggning och det kan göra att återbetalningstiden blir lång. Den fördel 
som deponigasen medför är att det är en billig energikälla och om ett annat bränsle krävs på 
sikt så kan det innebära en kraftig ökning av driftkostnaderna.  
 
Den totala investeringskostnaden på 59 miljoner kr kan anses vara rimlig vid jämförelse med 
investeringskostnaden på 70 miljoner kr för pelletsfabriken i Kinnared, se kapitel 8.6. 
Kostnaden för byggnader är inte inkluderat och därför bör kostnaderna understiga 
kostnaderna för pelletsfabriken i Kinnared. Enligt den känslighetsanalys som är gjord i kapitel 
11.3.9 skulle anläggningen kunna bära sina egna kostnader om investeringskostnaden ökar 
med upp till 21 miljoner kronor. Detta är dock vid en tillgänglig effekt från deponigasen på 6 
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MW och det är osäkert hur länge den effekten kan bibehållas med tanke på deponigasens 
sjunkande värmevärde.  
 
 En bränsleproduktionsanläggning kommer inte att kunna täcka hela bränslebehovet för 
Västhamnsverket utan endast upp till 25 % av årsförbrukningen, troligtvis mindre, åtminstone 
på sikt. Om bränsle inte produceras under sommaren finns möjlighet att enbart producera 
träpulver till Västhamnsverket, d.v.s. ingen utrustning för pelletering/brikettering är 
nödvändig vilket minskar investeringskostnaden. Det skulle dock krävas ombyggnation av 
Västhamnsverkets bränslemottagning för att kunna ta emot pulver istället för pellets och 
briketter. Sommartid måste deponigasen i sådana fall användas till annat, t.ex. 
fjärrvärmeproduktion.  
 
Det finns planer på förnyelse av kraftvärmeproduktionen i Helsingborg. Dels finns det planer 
på att uppföra ett nytt kraftvärmeverk för förbränning av avfall vid Filborna 
avfallsanläggning. Deponigasen skulle då kunna användas som förbränningsluft och därmed 
nyttiggöras i den nya anläggningen. Det kan dock vid projekteringen av ett nytt 
kraftvärmeverk finnas fördelar med att mer noggrant undersöka möjligheten till 
kraftvärmeverk kombinerat med en anläggning för biobränsleproduktion. Helsingborg har ett 
stort tillskott av spillvärme från den lokala industrin och om en ny anläggning för 
avfallsförbränning byggs kan det bli problem att hitta avsättning för all producerad värme.  
 
Speciellt kan detta problem förväntas under den varma årstiden. Värmen skulle då kunna 
tillvaratas i en anläggning för bränsleförädling med tvåstegstorkning, exempelvis av typ 
indirekta trumtorkar enligt AB Torkapparaters koncept. Tvåstegstorkning bestående av en 
lågtemperaturtork som förtorkar råvaran med spillvärme från en högtemperaturtork är en 
mycket bra lösning för att ta vara på värme om ingen annan avsättning finns. Om maximal 
elproduktion är något som eftersträvas bör konceptet med ångtorkning kombinerat med 
lågtrycksturbin övervägas. Bränsleproduktionen kan antingen inriktas på att försörja 
Västhamnsverket, försäljning till externa kunder eller en kombination av dessa. Vid 
försäljning till externa kunder krävs hög kvalitet på det producerade bränslet.  
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