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SAMMANFATTNING 
 

I detta examensarbete för Högskoleingenjörsprogrammet för elkraft gjordes i arbetets första 
del en uppskattning och modellering av substrattillgången för en föreslagen mindre 
biogasanläggning lokaliserad i Övertorneå. Anläggningen förses med substrat från jordbruk, 
avfall från reningsverk och matavfall från båda Övertorneå och Ylitornio kommuner. 
Dessutom ingick en modellering av möjlig biogasproduktion och bedömning av lämplig 
biogasanvändning. I denna modellering ingår även en bedömning av om 
substrattransporterna är energimässigt hållbara. 

De möjliga användningarna för gasen är värmeproduktion, kraftvärmeproduktion, 
fordonsgasproduktion och vätgasproduktion för både fordon och kraftvärme med bränslecell. 
Slutsatsen var att det lämpligaste alternativet var en biogasen bör användas till 
kraftvärmeproduktion av traditionell sort men att i framtiden kanske en uppgradering till 
kraftvärme från vätgas med biogas vara möjlig om tekniken bedöms vara mogen.   

I arbetets andra del gjordes en sammanställning och bedömning baserad på litteraturstudie 
över olika möjliga tekniker för kraftvärmeelproduktion (CHP) med de för- och nackdelar de 
har för att bättre kunna välja lämplig elgenerator till anläggningen i projektet senare. 
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SUMMARY 

In this diploma work for Bachelor’s degree Electric Power Engineering in the first part of the 
work an estimate and modeling was done of the amount of available substrate for a 
suggested smaller bio gas plant placed in Övertorneå. Substrate was supplied from farms, 
solid waste from waste water plants and food waste from both Övertorneå and Ylitonio. Also 
included in the work was a modeling of potential biogas production and a suitable use of the 
biogas. In this modeling there is also an assessment if the transports of substrate are energy 
sustainable. 

The possible uses for the gas are heat production, combined heat and power production, 
vehicle gas production and hydrogen gas production, both for vehicles as well as combined 
heat and power production using fuel cells. The conclusion was that the most suitable 
alternative was that the biogas should be used for traditional combined heat and power 
production but that in the future an upgrade to combined heat and power production from 
hydrogen gas might be possible if the technology is deemed mature. 

In the second part of the work en compilation and assessment based on a literature study of 
the different possible techniques application for combined heat and power (CHP) with their 
inherent advantages and disadvantages  of those techniques, with the purpose to be able to 
choose later the best power generator for the plant in this project.     
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1. TERMINOLOGI 

1.1 DEFINITION OCH FÖRKORTNINGAR 

Biogas - Biogas är huvudsakligen metan som produceras i syrefri miljö av mikroorganismer 
när de bryter ned organiskt material. 

Matavfall- Allt biologiskt nedbrytbart avfall som kommer från livsmedel eller 
livsmedelsproduktion. 

Avloppsslam – Restprodukt från reningsverk, består av allt som spolas ned i avloppet, 
inklusive organiskt material. 

Energigröda – Växter odlade för att vara energiråvara. 

Skörderest – Del av skörd som inte kan användas till sitt originalsyfte. T.ex. potatis som inte 
går att sälja som mat. 

Rötning – Nedbrytning av organiska substrat till biogas med hjälp av mikroorganismer. 

TS – Torrsubstans, den del av ett substrat som är kvar efter uppvärmning till 105°C. För detta 
projekt består TS till stor del av organiskt material, men behöver inte vara det allmänt. 

SGC – Svenskt Gastekniskt center, nu uppköpt och en del av Energiforsk AB. 

SCB – Statiska centralbyrån 

Substrat – Råvara som går in biogasanläggning. 

H2S – Vätesulfid, korrosiv, illaluktande och giftig gas som innehåller svavel. 

Kraftvärme – En process som producerar både elektricitet och värme. 

Vallgröda – Gröda odlad för att bli djurfoder och för att hjälpa att binda kväve i marken. 
Används vid växelbruk. 

Reformer – Anläggning för att omvandla metan till vätgas. 

Fordonsgas – Högren gas för att driva fordon, innehåller 97 % metan 

Flytgödsel – Gödsel med så högt vätskeinnehåll att den kan pumpas 

Bränslecell – En bränsecell omvandlar energi från ett bränsle till elektrisk energi via en 
kemisk reaktion. 

Metan –      Energibäraren i biogas. Vid fullständig förbränning bildas      och       

Växtzon - Klassificering av ett områdes klimat för odla växter. Ju högre siffra desto hårdare 
klimat. 
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Potatisblast – växtdelen av potatisen. 

CHP- combined heat and power 

ORC- Organic Rankine Cycle 

DoU- Drift och underhåll  
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2. INTRODUKTIONEN 

2.1 BAKGRUND 

Idag i Övertorneå och Ylitornio kommuner finns ett antal jordbruk och ett mindre antal 
skogsindustrier som producerar avfall. Detta avfall används inte i dagsläget som källa för att 
producera biogas. Om man skulle kunna använda detta till att producera biogas som 
används till energiproduktion skulle mycket energi som idag försvinner ut i naturen kunna 
användas bättre. Det skulle också kunna ge en bättre gödsel för bönderna. 
 
Biogas är gas som kommer när organiskt material bryts ned av mikroorganismer (rötas) och 
samlas upp. Huvuddelen av biogas är metan (   ), men rågas (den gas som kommer direkt 
från rötningsprocessen) innehåller även en del H2S, koldioxid och vattenånga som måste 
renas innan gasen kan användas som energikälla. Energin som finns i gasen kan sedan 
användas till värmeproduktion, kraftvärmeproduktion eller som drivmedel för fordon, 
antingen som högrenad metan eller ombildad till vätgas i en reformer. Dessutom så har 
biogas den fördelen att den gödsel som används som substrat bryts ned så att de mineraler 
som finns i gödseln, som jordbruksgrödor behöver, blir lättare för grödorna att ta upp. 

 

2.2 MÅL OCH OMFATTNING 

Rapportens mål är att kartlägga och utvärdera förutsättningar preliminärt för att sätta upp 
ett lokalt energibolag som försörjer närområdet med el, värme och fordongas. Dessutom 
bedömas ett alternativt system för elproduktion i kombination med värme i Övertorneå 
kommun. 
 
Rapportens mål uppnås genom att dela upp arbetet i två delar där den första delen är att 
utreda befintliga typer av råvaror i Övertorneå och Ylitonio, d.v.s. matavfall, avloppsslam, 
skörderester, gödsel, energigröda. Sen att uppskatta mängder av avfallsströmmar och 
substratinventering i kommunerna.  Utifrån sifforna fått i utredningen beräknas 
biogaspotential i en substratmix och sedan omvandlas till elektricitet, värme och fordonsgas.  
 
I den andra delen av arbetet jämförs olika tekniker för kraftvärmeproduktion med biogas 
som bränsle som kan tänkas vara lämpliga för produktionsanläggningen. 
 
Tekniska bedömningar och investeringskalkyl av biogasanläggning i kommunen inkluderas 
inte i examensarbetet. 
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2.3 METOD 

Utredningen har genomförts dels som en litteraturstudie där befintliga genomförda projekt 
studeras. Dels som en modellering där befintliga substrat kartläggs och potentialen för 
biogas produktion och energi från den gasen beräknas. Dessutom så ingick faktainsamling 
från berörda kommuner med direkta kontakter via möten och email, samt kontakter med 
jordbruksverket och länsstyrelsen och SCB. För del 2 studeras olika biogasförsörjda 
elkraftlösningar i modelleringen för kraftvärmeproduktion i form av en litteraturstudie med 
faktamaterial som samlats från internet och uppdragsgivaren EcoBioFuel.  
 

2.4 RESULTAT 

För biogasgenereringen så finns det, om man kan utnyttja de båda kommunernas 
substratpotential fullt ut, möjligt att producera biogas motsvarande ca 12 166 MWh energi. 
Det betyder omvandlat till effekt att den effekt man kan få ut är ca 1,25 MW totalt och om 
det omvandlas till kraftvärme med 40 % elektricitet så kan man få ca 0,50 MWel elektricitet 
och 0,75 MW kraftvärme. Då båda kommunerna bedöms ha ungefär lika stor kapacitet att 
producera substrat så skulle en lösning med bara en kommun som producerar substrat ge 
ungefär halva effekten. 
 
Vidare så kom det i arbetet fram att de två viktigaste möjliga substraten för gasproduktionen 
är vallgrödor (40 % av gasvolymen) och nötsflytgödsel (30 % av gasvolymen). Dessutom att 
då nötsflytgödsel är det dominerande substratet in i anläggningen (75 %) men som är relativt 
energifattigt (jämfört med de andra substraten) så är effektiva transporter av detta substrat 
väldigt viktigt. Men med de relativt korta avstånd som finns i kommunerna borde alla 
möjliga substratkällor finnas tillräckligt nära för att upplägget ska fungera energimässigt. 
 
Slutligen så gjordes en grov bedömning av vilken är den bästa användningen för den 
producerade biogasen antagligen är en kraftvärmelösning i startskedet då det kan finnas 
vissa tveksamheter om det finns kunder i närområdet för fordonsgas men detta kan ändras 
senare. Eventuellt skulle en senare uppgradering till en kraftvärmelösning baserad på 
vätgasreformer och bränslecell kunna bli intressant. 
 
Del 2 var ju en litteraturstudie av olika alternativ för kraftvärme och det kan vara lite svårare 
att ge ett enkelt resultat. De elproduktionssätt som studerades var förbränningsmotor (Otto- 
och Dieselmotor), ORC, Gasturbin och mikroturbin, stirlingmotor och bränsleceller. För den 
projekterade gasproduktionsvolymen verkar alla alternativen vara lämpliga utom 
gasturbinen som kräver större volymer för att vara ett lämpligt alternativ. Bland dem kan det 
nämnas att gasmotorn, som kan vara ett bra alternativ på grund av att det är en mogen 
teknik, men har nackdelen att den har höga drift- och underhållskostnader. ORC kan få hög 
verkningsgrad och låga DoU-kostnader samt bränslecellen som har hög möjlig verkningsgrad 
och låga utsläpp men en dyr teknik. 
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3. TEORI- OCH BIOGASTEKNIK 
 

3.1 BIOGAS  

 

Biogas är gas som uppstår då organiskt avfall bryts ned av mikroorganismer och består i 
huvudsak av metan[1,2] (ca 60 %), men rågasen innehåller även koldioxid och vattenånga[3]. 
Substratet stallgödsel är i dag en mycket underutnyttjad källa för biogas[4]. Det rötade 
avfallet kan sedan återföras till åkrarna med ökat näringsvärde då det brutits ned och 
näringsämnena i gödseln kan komma ut till jorden lättare och snabbare.  Andra tänkbara 
substrat är vallgrödor, och matavfall (även om detta kräver hygienisering innan 
rötning[4])och avfallslam[1]. Det är redan så att många av de biogasanläggningar som finns 
idag är sådana som finns vid reningsverk och har den största produktionen idag. 
 
Rötningen kan ske under olika förhållanden (t.ex. kan gödsel från olika djurtyper ge olika 
utbyte pga. annorlunda kost och nedbrytning i djurens tarmsystem) och sker i fyra 
huvudsakliga steg:[5]  

1. Hydrolys, Större organiska molekyler delas ned till mindre molekyler (monomerer) 
2. Syrabildning,  monomererna bryts ned till ännu mindre molekyler 
3. Ättiksyrabildning, Under syrefria förhållanden bildas ättikssyra, vätgas och 

koldioxid 
4. Metangasbildning, Metan produceras av produkterna från steg 3 (Detta sker 

syrefritt och är det kapacitetsbegränsande steget i processen) 

Vidare kan rötningen ske vid olika temperaturområden sk psykrofil (4-20 C), mesofil (20-40 

C) och termofil (50-60 C) rötning. Mesofil och termofil rötning är de vanligaste inom 
industrin[1,3]. Det är möjligt att samröta många olika substrat, även om det kan kräva en del 
optimering.  
 
Vad som är viktigt när ett substrat bedöms är ett lämpligt förhållande mellan kol (C) och 
Kväve (N). Kol kommer att vara bränslet i processen och kvävet att påverka pH-värdet i 
processteget. Ett lämpligt värde i processen är 20-30 i C/N-kvot och samrötning kan här vara 
ett bra sätt att hålla C/N-kvoten på en bra nivå.[3] Mängden producerad gas mäts i Nm³, 

normalkubikmeter, den volym den producerade gasen skulle ha om den var 0 C och 
atmosfärtryck. 
 
Rötningen kan både ske som torr- eller våtrötning (skillnaden om mer eller mindre än 12 % 
torrsubstans). Våtrötningen är nästan alltid en kontinuerlig process medan torrötning 
förkommer både som kontinuerlig och batchvis process. För den vätskebaserade processen 
är det viktigt att substratet är finfördelat för att det ska gå lätt att pumpa[3]. Den föreslagna 
rötkammaren för detta projekt är för våtrötning. 
 
Den producerade gasen måste sedan renas från vattenånga och koldioxid om den ska 
användas vidare. Det finns ett flertal tekniker för detta, Pressure Swing Adsorption (PSA), 
vattenskrubber, Kryogen separation, kemisk absorption eller med hjälp av membran, I de fall 
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där den ska bli fordonsgas måste gasen även renas från svavel[1,3], Den renade gasen kan 
sedan användas till Värmeproduktion (t.ex. kan en del av värmen användas för att hålla 
temperaturen i rötkammaren stabil), kraftvärmeproduktion (förbränning av gasen med 
kombinerad el- och värmeproduktion) 
 

3.2 VÄRMEPRODUKTION 

Ett enkelt sätt att ta vara på energin i biogasen är att bränna den renade gasen och 
distribuera den som fjärrvärme.  Ca 5-10 % av värmen som produceras blir spillvärme, dvs. 
processen har ca >90 % verkningsgrad om lämplig värmepanna väljs, men vi räknade i detta 
projekt med 90 % för att ha bra marginal.  Värmen används för att värma vatten som går ut i 
fjärrvärmenätet till kunderna. En del av värmen från detta kan användas för att hålla 
temperaturen i rötkammaren. 

 

3.3 KRAFTVÄRMEPRODUKTION 

Vid kraftvärmeproduktion så tas en del av energin till att producera elenergi, t.ex. i en 
gasmotor eller i en gasturbin som sätts i rörelse av ånga som värmts av gasen. Kvarvarande 
värmeenergi används sedan till värmeproduktion. Även här så har man en huvudsaklig 
verkningsgrad på 90 % och en fördelning mellan elproduktionen och värmeproduktionen är 
ca.1/3 el och 2/3 värme. [3] 
 

3.4 FORDONSGAS 

För att kunna använda gasen som fordonsgas så måste gasen ha en renhet på 97 % metan 
och renas från svavel (inte mer än 23 mg/Nm³). Jämfört med vad som kan fås från värme 
eller kraftvärmeproduktion är den möjliga bruttoinkomsten högre då priset per kWh 
fordonsenergi är ca 0,9 kr, jämfört med ca 0,7 kr för elektricitet och 0,5 kr för fjärrvärme.[3,6] 
 

3.5 VÄTGAS 

Ett annat alternativ som drivmedel är att omforma rågasen till vätgas i en vätgasreform och 
använda den som drivmedel för fordon eller bränsleceller. T.ex. Företaget Metacon tillverkar 
en vätgasreformer kopplad till en vätgasbränslecell som producerar värme och elektricitet 
(en sorts kraftvärme med andra ord). Enligt Metacon har den >80% utbyte och en enhet kan 
ha produktionsstorlek 2, 5, 10, 20, 50 kWel men kan även bygga enligt kundens önskemål 
upp till 250kWel, vilket betyder att mer än en modul skulle behövas men det kan vara ett 
attraktivt alternativ, speciellt om en gradvis uppbyggnad av systemet väntas senare. Detta är 
förstås bara med Metacons egna uppgifter och utan att veta priset och driftkostnader[7-12].  
Vätgas som fordonsbränsle, om den inte kan säljas på plats, kräver komprimering som 
förbrukar ca 40 % av energin i gasen och det är inte säkert att transporten är energisnål nog 
för att löna sig.[13,14] 
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Den följande figur 1 illustrerar ett enkelt kretslopp from råvara till biogasproduktion. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Figur 1: ett kretslopp från råvara till biogasproduktion, källa: Ecobiofuel. 
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4. ÖVERTORNEÅ OCH YLITORNIO KOMMUNER OCH UPPDRAGSGIVARE 

I PROJEKTET.  

4.1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN, SVERIGE OCH YLITORNIO FINLAND 

 

Figur 2, kartor från Scribblemaps med Övertorneå (röd ring) och Ylitorneå(blå ring) markerat och tornedalen 

mellan de gröna linjerna 

 

4.1.1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN, SVERIGE 
 

Övertorneå är en tätort kommun i Norrbotten, i Tornedalen. Den ligger norr om Haparanda 
kommun och väster om Ylitornio kommun i Finland, på andra sidan Torne Älv. Kommunen 
har 4684 innevånare och ligger på gränsen mellan växtzon 6 och 7,vilket betyder att den har 
ett relativt gynnsamt klimat för växtodling för den breddgrad som den ligger på.[15,16] 

 

Figur 3: Utklipp från Svensk trädgårds zonkarta till vänster[16]  Växtzoner i Finland[17] till höger, notera att 

Finlands växtzoner är motsvarar två högre zoner än svenska (Finlands zoon 1 = Sveriges zon 3 osv.)
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4.1.2 YLITORNIO KOMMUN, FINLAND 

Ylitornio kommun (som betyder Övertorneå på finska språket) ligger i norra Finland och har 
4354 innevånare. Den ligger i den finländska tillväxtzon 6 vilket motsvarar svensk zon 8. 
Tornedalen är det område i Sverige och Finland som ligger i Torneå och Muonio 
älvsdalområde. Ylitornio och Övertorneå ligger i detta område[18].  Från kartan kan man se 
att odlingsområdet i själva älvdalen har ett bättre odlingsklimat än andra områden på 
samma breddgrad. 
 
 

4.2 UPPDRAGSGIVARE FÖRETAGET ECOBIOFUEL. 

Biogasrötning är ingen ny process men för att få en lyckad process med god lönsamhet är 
det viktigt att kunna bygga enkelt och till låg kostnad och gärna med enkel skalbarhet.  
Ecobiofuel är ett företag i Skellefteå som tillverkar en modulbaserad rötkammare för 
våtrötning med inbyggda värmeslingor. De kan utreda, tillverka och montera anläggningen. 
De erbjuder även lösningar för användning av gasen i form av värme-, kraftvärme- och 
fordonsgasproduktion. För kraftvärmealternativen erbjuder de dels traditionell 
kraftvärmealternativ men även anläggningar för reformering till vätgas och 
bränslecellskraftvärme från vätgas. 
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5. GENOMFÖRANDE 

DEL 1: BIOGASPOTENTIAL OCH PRELIMINÄR ANALYS AV ÖVERTORNEÅ OCH 

YLITORNIO KOMMUNER 

5.1 TILLGÄNGLIGA SUBSTRAT    

Det första steget i exjobbet var att identifiera de olika substratkällorna, vilka olika typer det 
fanns och i vilka mängder de olika typerna fanns. Detta för att kunna bilda ett energibolag 
som tar in substrat främst från jordbruk, men även andra källor som t.ex. avfallsslam och 
matavfall för att producera biogas. Nedbrutet gödslingsmedel kan sedan returneras till 
jordbruken. För att göra det kontaktades Övertorneå kommun, jordbruksverket och 
länsstyrelsen samt SCB för att få information om hur mycket odlingsmark, boskapsdjur, 
avfallsslam och hushållsavfall det fanns.  Från den informationen kan man senare beräkna 
mängden substrat med hjälp av de schabloner som finns i substrathandboken[19], för varje 
typ av substrat. Från vallgrödor och skörderester, så kan man räkna ut mängden substrat om 
man vet arean av åkermark som används för varje sort av gröda, genom att multiplicera 
åkerytan med genomsnittsavkastning, t.ex. antas att för varje hektar potatis som odlas så 
blir det 18 ton blast och 3 ton bortsorterad potatis[20].  På samma sätt finns det även en 
schablon för hur mycket ett boskapsdjur producerar. När det gäller matavfall finns det en 
schablon som man kan räkna med per innevånare i kommunen för hur mycket som 
produceras per år.  Per person blir det då 28 kg matavfall från hushåll, 9 kg från restauranger, 
7 kg från handel och 3 kg från storkök.[21]  

 
                   [   ]               [   ]                     [ ]                            [1] 

 
För Ylitornio var det svårare att få tag på data. På grund av den korta tiden för exjobbet så 
där är uppskattningarna mer osäkra men utredning pågår, men de data kom ej in i tid för 
rapportens skrivande, så för mängden matavfall gjordes en uppskattning baserat på 
Ylitornios befolkning. Ylitornioas avfallslamm var 400 ton med TS 70 %. För övriga substrat 
fick den uppskattningen göras att eftersom Ylitornio kommun har ungefär samma folkmängd 
som Övertorneå och är i samma geografiska område så borde mängden övriga substrat vara 
ungefär lika mycket som för Övertorneå.  
 
Uppskattningen av substratmängden från Övertorneå och Ylitornio finns i figur 4 i nästa sida. 
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Figur 4: Substratmängd för Övertorneå och Ylitornio kommun 

 

För substratet vallgrödor gjordes dessutom antagandet att 10 % av befintlig vallgrödeyta kan 
användas som substrat av två skäl: Det första är att bönderna antagligen använder mycket 
av dessa grödor själv som djurfoder. Så antagandet att endast 10 % av vallgrödeytan 
används i reaktorn beror på att de andra 90 % getts till djuren och blivit gödsel. Det andra är 
att rötgasreaktorn inte klarar av större inblandning än 10 % av substratmängd. 
 

 

5.2 PRODUCERAD GAS- OCH ENERGIMÄNGD  

 

Nästa steg är sedan att beräkna mängden torrsubstans (TS) från substratet, där det 
organiska materialet finns i TS [19] och delen TS för varje substrat tas från 
substrathandboken[19] utom i de fall där det finns en faktisk uppgift hur mycket TS som 
finns för substratet. T.ex. så kan TS i avfallsslammet variera rätt kraftigt beroende på vilken 
process som används. Det är en enkel beräkning där mängden substrat multipliceras med 
halten TS. 
 
När man sedan vet mängden TS (antal ton) kan man sedan beräkna ut mängden rågas, 
metan och energi som produceras från siffrorna i substrathandboken. Mängden TS 
multipliceras med faktorn för varje substratslag, men så man antar att effektiviteten är 80 % 
så måste mängden energi multipliceras med en faktor 0,8 för att få rätt gas-/energimängd. 
(se ekvation 2) 
 

                       [   ]     [   ]              *
   

     
+               [ ]    [2] 

 

De olika substratens energi adderas sedan, och för Övertorneå beräknas man kunna få ca 
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1 miljon Nm³ rågas, eller ca 0,6 miljoner Nm³ metan och 6 080 MWh energi per år. För 
Ylitornio är motsvarande siffror ca 1 miljon Nm3 rågas, 0,6 miljoner Nm³ metan och 6 244 
MWh energi. Den totala möjliga mängden metan att producera för båda kommuner är 1,2 
miljoner Nm³ med energimängd 12,2 GWh. I figur 5 syns en översikt av mängden gas och 
energi för Övertorneå och Ylitornio kommuner.  
 

 
 

Figur 5: Gas- och energiuppskattning för Övertorneå och Ylitornio kommun 

 

5.3 TRANSPORTKOSTNAD 

 

Då delar av substratet inte produceras i Övertorneå tätort utan måste transporteras dit, 
måste en kontroll göras för att se om den energi som går åt för att transportera substratet 
inte är större än den energi som finns i substratet. Beräkningen gjordes så att den mängd 
metan som skulle förbrukats vid transporten, ställdes mot den mängd metan som går att 
utvinna ur substratet. Sen beräknas det avstånd där förbrukningen av metan för en fullastad 
lastbil, (Om den drivs av fordonsgas), är lika stor som den potentiella metanmängden i 
substratet som lastbilen bär. Förbrukningen för en lastbil ligger på ca 0,5-0,7 Nm³/km och 
under antagandet att lastbilen går tom halva vägen så antas förbrukning i mitten av dessa 
siffror, dvs. 0,6 Nm³ [22]. För att förenkla beräkningen så beräknades hur många det avstånd 
i km där mängden gas som produceras kan balansera den mängd gas som förbrukas vid 
transporten av substratet. Vid denna beräkning har en förbrukning för lastbilen på 0,6 Nm³ 
gas per km och att lastbilen lastar ca 20 ton. Avståndet för break-even med avseende på 
transporter beräknas enligt formeln: 
 

 

                  (                                             )  

 
                 (   )             (   )

               (           )                     (
   

  
)  

                     [3]  
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Från formeln kan man se att det gränssättande substratet är det minst gasproducerande per 
våtsubstans, d.v.s. antagligen ett substrat som är blött och ger relativt lite gas.  För detta 
arbete var det nötsflytgödsel som är det begränsande substratet och avståndet är för detta 
substrat 145 km. Detta betyder att om substraten ska komma från jordbruk och andra källor 
spridda i kommunerna Övertorneå och Ylitornio så är avstånden så korta, att de är mindre 
än 145 km med god marginal. Det betyder att energimässigt räknat så lönar det sig att med 
projektet. (se figur 6 för break-even-avstånden) 
 

 

Figur 6: Break-even avstånd för olika substrat. 

 

5.4 SUBSTRATTRANSPORT ANALYS 

 

Om man sedan avsätter substraten i en tabell (figur 7) och ser dels hur stor del av totala 
substratmängden de är, (men även hur stor del av gasen som kommer från olika källor), ser 
man klart att det dominerande substratet med avseende på antal ton in i rötkammaren är 
flytgödsel från nöt. Där nötsflytgödsel står för ca 75 % av substratet in och med vallgrödor 
som andra viktigaste med ca 12 %.  Om man sedan tittar på mängden producerad gas så är 
dessa två substrat också de viktigaste, men en viktig skillnad är att vallgrödor producerar 40 % 
och nötsflytgödseln ca 30 % av gasen i rötkammaren och tillsammans står de för en 
majoritet av gasproduktionen. Att nötsflytgödsel producerar proportionellt mindre gas än 
andra substrat men utgör det mesta substratet, betyder att det är ett ganska energifattigt 
substrat och det är viktigt att transporten av det substratet sker så effektivt som möjligt.   
 
Andra viktiga substrat förutom vallgrödor och nötgödsel är även fårsgödsel, avloppsslam, 
matavfall från hushåll, potatisblast, bortsorterad potatis och halm som tillsammans står för 
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nästan 30 % av den producerade metanen. Följande tabell (figur7) och diagram(Figur 8) 
illustrerar mer detaljerat procentuellt fördelningen. Ylitornios och Övertorneås siffror skiljer 
sig marginellt. 
 

Figur 7: analys av de viktigaste substraten med avseende på mängd och gasproduktion 

 

 

Figur 8: Diagramillustration av de viktigaste substraten med avseende på mängd och gasproduktion.
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Andra saker som man bör ta hänsyn till är att i modelleringen av substrattillgången så har 
man antagit att alla substrat är tillgängliga till 100 % och att alla substrat bli tillgängliga 
genast. Det är antagligen rimligt att anta att en del av bondgårdarna är med från början men 
andra gårdar kanske tillkommer sedan. En annan faktor som varierar är att i Övertorneå så 
varierar antagligen substrattillgången och energiefterfrågan med årstiderna. Detta kan 
antagligen påverka hur stor reaktor som kommer att behövas och verkningsgraden. Det kan 
behöva utvecklas planer för att kunna köra den med olika blandningsförhållanden av 
substrat. Detta ligger dock utanför detta examensarbetes omfattning. 

 

5.5 ANVÄNDNING AV GASEN           

5.5.1 ANVÄNDNINGEN AV GASENERGIN 
 

Nästa steg gäller sedan hur det bästa sättet att använda energin i gasen. Den totala 
mängden energi i gasen är 12 166 MWh, beräknat på att varje Nm³ har 9,67 kWh.  Det 
enklaste sättet att använda energin är för värmeproduktion och för fjärrvärme. Vid 
fjärrvärme produktion kan ca 90 % av värmeenergin som finns i gasen utnyttjas. Antaget är 
fjärrvärmepris 0,5 kr/kWh, 9,67 kWh per Nm³ (om 97 % ren metan, 100 % ren metan har 
9,97 kWh/Nm³), 97 % metan och 90 % verkningsgrad så kan bruttoinkomsten av fjärrvärme 
beräknas enligt formel 4 [3,6]: 
 

                  [   ]      *      ⁄ +     *     ⁄ +                            [4]   

 

Om båda kommuner kan bidra med substratmängd så kan bruttoinkomsten uppskattas till ca 
 5,5 Mkr per år, där Övertorneås och Ylitornios del är ungefär lika stor (2,7 Mkr och 2,8 Mkr 
respektive). Detta kräver förstås att tillräcklig mängd substrat kan komma in till anläggningen. 
Energin som produceras beräknas som: 
 

       (   )   
          [   ]     *

   

   
+

    
                                                        [5]   

Värmeenergin som kan utnyttjas ur gasen är 10 949 MWh och om man antar att 
värmeverket går 24 h per dygn och 365 dagar om året (8760 h drifttid) kommer det att ha en 
genomsnittlig effekt på 1,2 5MW (0,62 MW från Övertorneå och 0,63 MW från Ylitornio). 
Ingen analys har gjorts över hur effekten kan produceras under olika delar av året. Det är 
mycket troligt t.ex. att efterfrågan på fjärrvärme är större under vintern, samtidigt som det 
kan finnas mindre tillgång till substrat (framförallt skörderester) och anläggningen kan 
behöva värmas. 
 
 

5.5.2 ANVÄNDNING AV GASEN FÖR KRAFTVÄRME 

Ett annat alternativ är kraftvärme, där en del av värmen används för att producera 
elektricitet och kvarvarande värme används till fjärrvärme. Den totala verkningsgraden antas 



5. Genomförande-Del 1 
Användning av gasen för 
kraftvärme och fordongas 

 

Förstudie av potential för biogas och kraftvärmeproduktion i Övertorneå och Ylitornio kommuner 

 
     16 

vara 90 % här också, och av den energin så kan ungefär 40 % användas för elproduktion och 
60 % till värmeproduktion. För det fallet så kan inkomsten för värme delen av kraftvärme 
räknas ut som: 
 

                       [   ]      *
   

   ⁄ +     *     ⁄ +                  [6]   

 

Och för producerad el från kraftvärme, blir det: 
 

                    [   ]      *
   

   ⁄ +     *     ⁄ +                          [7]    

 

Priset för el per kWh har tagit som en sammanvägning av priset per kWh och priset för 
elcertifikat och antogs vara 70 öre totalt per kWh[6].  En sådan lösning skulle ge för båda 
kommuner bruttoinkomster på ca 3,1 Mkr för el (1,5 Mkr för Övertorneå och 1,6 Mkr för 
Ylitornio) och 3,3 Mkr från värmeproduktionen (1,6 Mkr från Övertorneå och 1,7 Mkr från 
Ylitornio) som ger en sammanlagd bruttoinkomst av 6,4 Mkr.  
 
För elgenereringen finns det olika alternativ beroende på effekt (detta behandlas i Del 2 av 
rapporten).  För kraftvärmealternativet så genererar elkraftverket 4 380 MWh (Övertorneå  
2 160 MWh och Ylitornio 2 219 MWh) med en genomsnittlig eleffekt på 0,50 MW 
(Övertorneå 0,25 MW och Ylitornio 0,25 MW) och värmeproduktionen blir 6 570 MWh 
(Övertorneå 3 240 MWh och Ylitornio 3 329 MWh) med en sammanlagd effekt på 0,75 MW 
(Övertorneå 0,37 MW och Ylitornio 0,38 MW). 
 

5.5.3 KONVERTERING TILL FORDONSGAS 

Ett tredje alternativ är konvertering till fordonsgas, något som kräver större krav på rening 
än de andra alternativen. Som tidigare sagts i rapporten krävs renhetsgrad 97 % metan ±1% 
och inte mer än 23 mg svavel per Nm³, men inkomsten per kWh är potentiellt högre.  Priset 
per kWh antogs till 0,92 kr[6] och det antogs att vid uppgraderingen till biogas så förloras 
2 %. Den möjliga bruttoinkomsten för fordonsgas beräknas då så här: 
 

        (  )                (              )[   ]                       *
   

   
+  

    *
  

   
+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [8]    

 

Den möjliga bruttoinkomsten blir då 10,6 Mkr för båda kommuner. Omvandlat till körbar 
sträcka med ett tungt fordon (förbrukning 0,7 Nm³/km) så kan substraten i båda kommuner 
ge 1 708 519 km körsträcka för ett fordon motsvarande drygt 42 varv runt jorden.[23]  
 

De tre uppskattade bruttoinkomsterna för olika biogasanvändningar från beräkningarna 
redovisas i diagrammet i figur 9 på nästa sida: 
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Figur 9: Uppskattning bruttoinkomst för båda kommuner. 

5.5.4 BEDÖMNING AV BIOGASPRODUKTION I PROJEKTET. 

 

För att bedöma vilket alternativ som bäst ger bäst ekonomi så bör man även veta 
kostnaderna för projektet men om man bara ser till bruttoinkomster så är alternativet med 
fordonsgas det bästa då det ger de största inkomsterna. Osäkerheter kring detta är förstås 
att med högre el- eller energipriser så kan värme och kraftvärmealternativen bli mer 
konkurrenskraftiga och till en lägre kostnad och mindre arbete. Dessutom så kräver 
fordonsgas att det finns en marknad för den lokalt, dvs. det måste finnas fordon som kan 
använda fordonsgasen, annars måste den fraktas med lastbil till en annan ort eller pipeline 
för gas, något som kommer att ge merkostnader. Om man t.ex. skulle välja att sälja gasen till 
en mellanstor stad som Luleå (t.ex. som bussbränsle) (Avstånd 166km enligt Googlemaps), så 
skulle det kosta 15 öre/kWh om gasen fraktas med lastbil och 11 öre/kWh om gasen gick 
med pipeline, vilket gör att förtjänsten minskar. Uppskattningen i referensen är dessutom 
gjord på en produktionsvolym på 400 GWh, dvs. 30 ggr större, vilket gör det troligt att 
transportkostnaden per kWh ökar ytterligare [24]. 
 
Värme- och kraftvärmealternativet ger en mindre bruttoinkomst men har den fördelen att 
det är en väletablerad teknik och det finns redan ett fjärrvärmenät i Övertorneå som drivs av 
Övertorneå kommun[25]. Detta att det redan finns ett distributionsnät för både el och 
värme är en stor fördel då kunderna redan är bekanta med produkten, och projektet blir inte 
beroende av att någon annan också ska investera i ny teknik, som kan vara fallet för 
fordonsgas. En redan etablerad teknik har också fördelen att många barnsjukdomar är kända 
och de problem och utmaningar som finns är välkända och kan planeras för. Slutligen har 
värme- och kraftvärmeproduktion den fördelen att en del av den värme som produceras kan 
användas i de fall reaktorn behöver värmas för att hålla rätt temperatur för den biologiska 
rötningen. 
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Det rimligaste valet för att ta vara på energin antagligen att producera kraftvärme i 
startfasen av projektet. Ett sådant val skulle genom att vara robust och driftsäkert kunna 
bygga förtroende för projektet, men det är möjligt att i ett senare skede kanske uppgradera 
anläggningen för att producera fordonsgas t.ex. vid en renovering eller utbyggnad för att få 
bättre lönsamhet. 
 
För att bättre kunna bedöma vilket som är det bästa alternativet för gasens avsättning 
behöver man även veta investeringskostnader och drift- och underhållskostnader för de 
olika alternativen för att bättre kunna bedöma vilket alternativ som är bäst. En annan sak att 
ta hänsyn till är att man bör analysera även vad man vill göra på längre sikt så att man inte 
väljer lösningar idag som gör det svårt att senare uppgradera eller förbättra anläggningen. 
T.ex. om man väljer att idag installera en kraftvärmelösning med gasmotor idag men vill 
kunna uppgradera till bränslecell för kraftvärme så bör man kanske analysera om man 
behöver utrustning för att rena upp gasen då reformern kan använda gas med låg metanhalt.  

Då det finns många olika sätt att producera kraftvärme, alla med sina för- och nackdelar, 
kommer del två att behandla olika typer av kraftvärmeproduktion. 

 

 

 



Genomförande-Del 2 
Vanliga tekniker i 
kraftvärmeproduktion 

 

Förstudie av potential för biogas och kraftvärmeproduktion i Övertorneå och Ylitornio kommuner 

 
     19 

DEL 2: VANLIGA TEKNIKER I KRAFTVÄRMEPRODUKTION. 

Det vanligaste användningsområden för biogas, traditionellt och idag, har varit och är 
fortfarande el- och/eller värmeproduktion. Fordongas och vätgas kan utvinnas från 
biogasproduktion och bli nya drivmedel för tunga fordon och bilar, och vätgas även kan 
användas att producera el och värme, vilka är andra intressanta tillämpningar under de 
senaste åren och utveckling pågår, men det är en utmaning med dyrbar uppgradering och 
investeringskostnader om det jämförs med kraftvärme, men teknikerna är på väg att bli 
mogna och kommer att gradvis nå den kommersiella marknaden.  

Enligt energimyndighetens rapport i år 2007 är de kraftvärmeanläggningar med värmeeffekt 
mindre än 10 MW att betraktas som småskalig[26]. Därför betraktas i detta projekt för 
Övertorneå och Ylitornio kommuner kraftvärmeproduktion som småskalig produktion, och 
det skiljer sig lite från andra definitioner mikroproduktion och miniproduktion i 
kraftvärmeverket som är ofta syns vid vanliga gårdsbaserade biogasproduktion som baseras 
på en gårds storlek. Miniproduktion definieras som elproduktion mellan 100-500 kWel och 
mikroproduktion är mindre än 100 kWel.[27]  

En kort introduktion och sammanfattning i del två i denna rapport fokuserar på alternativa 
tekniker som utnyttjar biogas för el-produktion i kombination med värme, dvs. 
kraftvärmeproduktion, vilken innebär en produktion av biogas, d.v.s. i samma biogas 
anläggning kan genera båda el och värme. Tekniker för de övriga biogasproduktioner t.ex. att 
uppgradera biogas till fordongas eller vätgas behandlas inte i detta avsnitt. Arbetet i detta 
avsnitt är en sammanställning information från tillgängliga källor på internet och från 
uppdragsgivare Ecobiofuel.  

Figur 10 på nästa sida illustrerar ett principschema för ett typiskt kraftvärmeverk. 
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Figur 10: Principsschema för kraftvärmeproduktion, Källa: Svensk Fjärrvärme - www.svenskfjarrvarme.se 

Principen för kraftvärmeproduktion är att använda bränsle för att utvinna elektricitet och 
värme samtidigt med hög verkningsgrad (el + värme), vilket är en stor fördel för 
kraftvärmeproduktion. Denna höga energieffektivitet gör att man får ett mycket högt 
energiutnyttjande.  

Beror på vilken teknik och utrustning som används i produktion, så är elandelen delen 
mellan cirka 30-40 procent och resten energi blir värme, av den effektivt använda energin. 
Idag i Sverige domineras biogasproduktion av anläggningar för avloppsslam hos reningsverk. 
De mikroproduktioner som är vanligast idag är gårdsbaserade, vilket innebär att den 
producerade elen och värmen främst används för egna behov och de rest man inte behöver 
säljs till befintliga elnätet och fjärrvärmenät, dvs., nettodebitering. Det är ekonomiskt 
lönsammast att kunna täcka den egna energiförbrukningen först genom att jämföra 
kostnader för egenproduktion med värme- eller elräkning jämfört om man köper värme eller 
elektricitet med samma mängd från nätet. 

En mängd olika tekniker som utnyttjar biogas för framställning av el och värme har 
kontinuerligt utvecklats väl i Sverige idag.  Gasturbin och gasmotor är de vanligaste typerna. 
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Dessutom finns på marknaden också ORC, mikroturbiner samt stirlingmotorer och 
bränsleceller mm. De teknikerna beskrivs sammanfattningsvist i följande kapitel. 

5.6 FÖRBRÄNNINGSMOTOR-GASMOTOR 

Ett lämpligt och vanligt alternativ för kraftvärmeanläggning är gasmotor för småskaligt 
produktion, typiskt för gårdsbaserad produktion i Sverige. Minst 40 procent metanhalt krävs 
för att generera elektricitet genom att använda gasmotor. Ottomotorn och dieselmotor 
används främst i kraftvärmeproduktion. De två typer motorer skiljer sig i 
förbränningstekniken.[28,29] 

 

5.6.1 OTTOMOTOR 

När det gäller med små anläggningar och låg effektbehov 

som generellt varierar mellan effekt 2kWel till 2MWel brukar 

ottomotor förekomma i kraftvärme-produktion. Ottomotor 

med tändstift lämpar sig i många gårdsbiogasanläggningar 

med hänsyn till att ottomotor är relativ billig, men behövs 

byta olja och tändstift ofta[29]   

Bilden till höger visar en biogas-ottomotor. 

Figur 11   : Biogas ottomoto, 

Källa :http://www.seilnacht.com/Lexikon/ebiogas.html 

 

5.6.2 DIESELMOTOR 

Motsvarande brukar dieselmotor vanligare 
förekommande i produktion upp till effekt 
50MWel. Dual-fuel-motorn är en variant av 
dieselmotor och även kallas tvåbränslemotor kan 
drivas av både diesel och gas. Fördelar är att inte 
det behövs byta tändstift (dieselmotorn saknar 
tändstift) och högre verkningsgrad samt tekniken 
är välutvecklad och tillförlitlig.  Nackdelar för 
dieselmotor är att den är dyrare i jämförelse med 
ottomotor och har högre utsläpp för samma  
produktionsvolym. Dessutom är annan nackdel att 
den producerade elektricitet inte kan ses som helt 
förnybar energi eftersom diesel används som 
antändningsbränsle, men utredningar visar 
att ”dual-fuel-motor har nått bäst produktionsresultat under de timmar motorerna har varit 
igång”.[30] Dessutom finns det några tekniker för att öka dieselmotorers verkningsgrad, 
exempelvis användning av turbokompressor och turbogenerator. Bilder ovan (figur 12) visar 
ottomotor och dieselmotor används i kraftvärmesammanhang med biogas.

Figur 12: En Hyundai biogas, dual-fuel diesel motor 
Källa: www.directindustry.com) 
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5.7 ORC (ORGANIC RANKINE CYCLE) 

I figur 10, sida 8 illustreras scheman för en traditionell användning av ångturbin och 
ångpanna i kraftvärmeproduktion. Som dess namn beskriver spelar ånga en mycket viktig 
roll i anläggningen för att omvandla energi till el och värme.  I ångpanna förbränns 
biobränslen för att förånga det inmatade vattnet till ånga, och ånga i sin tur leds till en 
ångturbin som är kopplad till en generator där elproduktion sker. Teknik för 
ångturbinprocess med ångpanna är gammal och välbeprövad, men utveckling pågår 
fortfarande. Möjlighet för ökad mängd ångturbinanläggningar i Sverige är stor med hänsyn 
till ökande avfallsförbränning.[29] 

ORC-teknik ganska liknar ångprocess ovan men skillnad är arbetsmedium byts från vatten till 
ett organiskt ämne, t.ex. toluol som har låg kokpunkt. Som en traditionell teknik är ORC 
kommersiellt tillgänglig med lämplig storlek för elgenereringseffekt på 300-1500 KWel.[27] 
Andra värmekällor används mycket för tekniken, t.ex. fasta biobränslen. Framtiden för ORC-
teknik är fortfarande ljus pga. att det är en vanlig användning idag tack vare att det är 
välbeprövad teknik och har bra dellastegenskaper. 

Bilden nedan (figur 13) visar en Cogeneration teknologi som presentas på websidan för IMP 
PAN (The Szewalski Institute of Fluid-flow machinery Polish Academy of Science). Teknologin 
kombinerar ORC-cykeln med en gasturbin som använder biogas som bränsle. 
Kombinationscykel utnyttjar två vanliga tekniker i kraftvärmeproduktion för att nå en hög 
elproduktions verkningsgrad till 40-50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13  : Schemes of cogeneration units in a combined cycle:  [ IMP PAN  ] 
B – gas turbine + ORC cycle; D – diesel engine, TP – steam turbine, TG – gas turbine, G1, G2 – generators, C – 
compressor, BC – gas turbine combustion chamber, HE – heat exchangers.
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5.8 GASTURBIN 

Gasturbin är lämplig att användas för elproduktion i större skala med bättre miljöprestanda. 
Tidigare användes gasturbin mest som reservkraft, men idag blir den vanligt i 
kraftvärmesammanhang vid biogas. Princip för gasturbinsanvändning är att utvinna 
mekanisk energi från förbränd gas vid högt tryck och hög temperatur i en brännkammare 
genom att driva en turbin. I sin tur driver turbinen kompressorn och elgeneratorn för att 
producera elektricitet. Värmeproduktion utförs genom att utvinna värmen i avgaserna efter 
att de har passerat turbin med en värmeväxlare. 

Gasturbinsteknik är väl utvecklat idag och används primärt i tillämningen, därför 
investeringskostnaden är relativ låg pga. mogen teknik. På grund av de avancerade 
övervakningssystem som finns för gasturbiner är utvecklade för stora system som tyvärr 
nästan inte är anpassade för små gasturbiner är stora system de mest vanliga. En bidragande 
orsak för det är hög verkningsgrad och lättkontrollerad emission från större gasturbinerna 
själva. Genom att ansluta en avgaspanna till gasturbinens utlopp för förbränningsgas och en 
ångturbin till gasturbinen kan elverkningsgraden och termisk verkningsgrad höjas kraftigt, 
vilket gör att denna kombiteknik har nått bästa elverkningsgraden kommersiellt idag.[29]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Biogasdriven gasturbin används i Hagaviks gård i Skåne                                                                                                                        
Källa: Biolivia ger både värme och el, Bioenergiportalen.se                                             

 

5.9 MIKROTURBIN 

Miktroturbin är lämplig för mikrokraftvämeproduktion exempelvis för små villaområden. Det 
finns olika konkreta gränser i olika litteratur för sitt effektområde, men generellt det är 
under 500kWel. Som andra kraftvärmeapplikationer kan mikroturbin används för 
framställning av el och värme, men dess vanligaste funktion är att genera el. Fördelar med 
tekniken är lågt underhållsbehov och bra miljöprestanda samt att den är välbeprövad. Men 
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trots att tekniken är mogen är investeringskostnaden inte låg på grund av den lilla 
produktionsstorleken idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Ett exempel av biogas mikroturbin Modell No. Capstone 9_C65,                                                                                      
Källa: Global Energy LLC, http://www.globalmicroturbine.com/                                              

5.10 STIRLINGMOTOR 

Liksom mikroturbiner är stirlingmotorn annat alternativ för att använda värme för att 
producera elektricitet. Stirlingmotorn kallas också varmluftsmotorn, och teknologin är 
gammal och den utnyttjar skillnader från en varm och en kall del i stirlingmotorn för att röra 
kolvarna. I sin tur överförs mekanisk energi till en axel för att driva en generator att 
producera elektricitet. Fördelar med stirlingmotorn är lågt ljud och vibrationer och den är 
lämplig för liten effektproduktion i tystkrävande miljö samt att den har mindre 
underhållsbehov. Nackdelar är att elproduktionen har låg verkningsgrad om den jämförs 
med förenämnda gasmotorer samt höga tillverkningskostnader per effektenhet. Lämpliga 
installationsalternativ är i små områden exempelvis bostadshus- eller flervillorsområde. 
Bilden nedan (figur 16) hämtas ur Nyteknik.se visar av en praktisk stirlingmotor användning i 
en avfallsanläggning i Rönneholm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 :Stirlingmotor användas i Rönnehols avfallsanläggning,                                                                                                
KÄLLA: STIRLINGMOTOR FIXAR GRÖN EL PÅ TIPPEN. ARTIKEL I NYTEKNIK.SE
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5.11 BRÄNSLECELLER 

Om förädlad biogas är mycket ren, en annan möjlig teknik är istället för gasmotor som 
omvandlar värme till elektricitet, är bränslecellsanvändning. Från gasform eller flytande 
biobränsle generas elektricitet direkt med hög elverkningsgrad och tekniken är 
förhållandevis miljövänlig med de lägsta utsläppen, och har därför blivit intressant under de 
senaste åren, men tekniken är fortfarande i forskningsfasen och utvecklingen och har inte 
riktigt kommit till kommersiell nivå, därför är bränslecellsaggregat är relativt dyra. Idag 
används framförallt tekniken i stationära kraftvärmeanläggningar i små skalor. Genom att 
koppla en gasturbin till bränslecell kan hög verkningsgrad uppnås för att avgaser från 
bränslecellen förbrännas i gasturbinen och bidrar till energisverkningsgrad (SOFC). [26,29]  

Följande figur 17 hämtad från websidan för ett svenskt företag, Metacon som samarbetar 
med Ecobiofuel ,presentar principen för en kombination av reformer och bränslecell.  Vätgas 
produceras genom att ansluta en reformer till en bränslecell , vilken använder på biogas som 
bränsle. El och värme generas tillsammans med endast biprodukt vatten i processen från 
denna elektrokemiska omvandling. 

 

Figur 17: En reformer till bränslecell.  Källa:  http://www.metacon.se/ 

 

5.12 DRIFT OCH UNDERHÅLL (DOU). 

De ovan nämnda kraftvärmesapplikationerna med biogas som bränsle har varierande drift- 
och underhållskostnader beroende på deras tekniska princip och anläggningskonstruktion 
samt storleksordning från olika tillverkare. Generellt brukar gasmotor ha hög DoU i 
jämförsels av andra kraftvärmeanläggningar i samma storleksordning, men ORC-tekniken har 
låg underhållskostnad. För gasturbiner varierar DoU kostnader på grund av olika intervaller 
av drifttid, generellt betyder flera drifttimmer ledar till flera inspektioner, vilket är motsatt 
vid mindre drifttimmar[29].

http://www.metacon.se/
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5.13 ÖVRIGT  

Idag fokuserar forskningen på högre verkningsgrad och bättre miljöprestanda samt mindre 

emission för kraftvärmsannläggningar. Vissa parametrar som inte beskrivas ovan är också 

lämpliga att bedöma teknikerna på, och de är driftstid, livslängd, installationskostnad och 

utsläppsmängd av skadlig gas osv, ur ekonomiska, tekniska och miljömässiga perspektiv, 

men det är svårt att redovisa utan att studera vidare konkreta anläggningsmodeller från 

olika tillverkare, därför studeras det inte vidare i denna rapport. För att få en snabb 

information om de olika kraftvärmteknologierna, kan nedanstående tabell (Figur 18) som 

hämtas ur rapport SGC-128 från Svenska Gas tekniska Center(SGC) hjälpa till att bedöma 

anläggningstillverkning med olika teknikerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Jämförelsetabeller över de olika kraftvärmeteknologierna. [SGC-128 ] 
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Tekniker som presentas ovan i del 2 är traditionell kraftvärmeproduktion med biogas som 
bränsle producerad av stirlingmotor och gasturbinkombianläggingar, vilken innebär att 
tekniker är mogna och har nått kommersiell nivå på marknader, men teknikutvecklingen för 
dessa tekniker pågår fortfarande för att nå de högre krav som marknaden ställer.  Samtidigt 
så är forskningen för de andra nya och intressanta teknikerna i utvecklingsfasen, t.ex. 
bränslecellhybridanläggning(SOFC) fortsätter. Dessutom, många nya utvecklingsprojekt 
pågår exempelvis med ett hybridkraftverk hos Vattenfall i Tyskland som kombinerar 
biogasenheter med vindkraftverk samt kraftvärmstationer för att producera förnybar el, 
värme samt vätgas[31].  
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Bilaga 2: Utredningsgenomförande för jordbruksenheter i Övertorneå 

kommun  

 Namn Verksamhet Kontaktuppgifter 
Avstånd till  
Sågvägen 14 (km) 

1 
Handelsbolaget Toolanens 
jordbruksprodukter 

 
Blandat jordbruk 

Västra KUIVAKANGAS 
337 
957 92 Övertorneå 

Med bil:3,2 
Till fots:3,3 
 

2 
 
Maili Skog AB 

Drivning 
Postvägen 20 
957 93 Pello 

Med bil:54,8 
Via väg 99 

3 
 
Polcirkeln Lantgård B 

Mjölkproduktion & 
Nötkreatursuppfödning 

Stora Vägen 33 
957 23 Juoksengi 
 

Med bil:24,1 
via väg99 

4 
 
Wood Rock & Roads Aktiebolag 

 
Drivning 

SOUKOLOJOKI 31 
957 92 Övertorneå 

Med bil:10,7 
via väg 99 

5 
 
Fagervalls Skogsmaskiner AB 

 
Drivning 

Aapua 32 A Övertorneå 
Med bil: 46,4 
Via väg 98 och 99 

6 
 
Forest Land Svanstein 

 
 
Skogsförvaltning 

Svanstein 314 
957 94 Övertorneå 

Med bil:35,5 
via väg 99 

7 
 
Hannus Lantbruks Aktiebolag 

 
 
Mjölkproduktion & 
Nötkreatursuppfödning 

Luppio 260 
957 91 Övertorneå 

Med bil:14,2 
via väg 99 

8 
 
Hietala Trädgård Aktiebolag 

Grönsaker, 
växthusodling 

Korva 74 
957 92 Övertorneå 

Med bil:10,8 
via väg 99 

9 Luttugården AB 
Mjölkproduktion & 
Nötkreatursuppfödning 

Soukolojärvi 34 
957 92 Övertorneå 

Med bil: 
11,6 via väg 99 

10 
Kalles Skogstjänst 
 

Skogsförvaltning 
Soukolojärvi 109 
957 92 Övertorneå 

Med bil: 
13,0 via väg 99 

 

Noteringar: 

1. Jordbruksenheters information hämtas ur www.allablog.se. 

2. Preliminär antagande att biogasanläggningen byggs på Sågvägen 14, Övertorneå. 

3. Avstånd mellan jordbruksenheterna till Sågvägen 14 kollas på Google karta.

http://www.allabolag.se/9164794241/HB_Toolanens_jordbruksprodukter
http://www.allabolag.se/9164794241/HB_Toolanens_jordbruksprodukter
http://www.allabolag.se/5567072854/Maili_Skog_AB
http://www.allabolag.se/5566564844/Polcirkeln_Lantgard_AB
http://www.allabolag.se/5566564844/Polcirkeln_Lantgard_AB
http://www.allabolag.se/5568310451/Wood_Rock_och_Roads_AB
http://www.allabolag.se/5568310451/Wood_Rock_och_Roads_AB
http://www.allabolag.se/5566071469/Fagervalls_Skogsmaskiner_AB
http://www.allabolag.se/5566071469/Fagervalls_Skogsmaskiner_AB
http://www.allabolag.se/780211ORLB/Forest_Land_Svanstein
http://www.allabolag.se/780211ORLB/Forest_Land_Svanstein
http://www.allabolag.se/5564790748/Hannus_Lantbruks_AB
http://www.allabolag.se/5564790748/Hannus_Lantbruks_AB
http://www.allabolag.se/5565230041/Hietala_Tradgard_AB
http://www.allabolag.se/5565230041/Hietala_Tradgard_AB
http://www.allabolag.se/5562934348/Luttugarden_AB
http://www.allabolag.se/610303QQIL/Kalles_Skogstjanst
http://www.allabolag.se/610303QQIL/Kalles_Skogstjanst
http://www.allablog.se/
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Bilaga 3: Beräkningsmodell för översikt för båda Övertorneå och Ylitornio kommuner-1. 

 



7. Bilagor 
4.  Beräkningsmodell för 
biogaspotential-2 

 

Förstudie av potential för biogas och kraftvärmeproduktion i Övertorneå och Ylitornio kommuner 

 
 33 

Bilaga 4: Beräkningsmodell för översikt för båda Övertorneå och Ylitornio kommuner-2. 
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Bilaga 5: Beräkningsmodell för översikt för båda Övertorneå och Ylitornio kommuner-3. 



7. Bilagor 
6.  Beräkningsmodell för 
biogaspotential-4 

 

Förstudie av potential för biogas och kraftvärmeproduktion i Övertorneå och Ylitornio kommuner 

 
 35 

Bilaga 6: Beräkningsmodell för översikt för båda Övertorneå och Ylitornio kommuner-4. 
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Bilaga 7: Beräkningsmodell för översikt för båda Övertorneå och Ylitornio kommuner-5. 

 


