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FÖRORD 

 
 
Rapporten Småskalig elproduktion är framtagen av Klaus Lorenz inom delprojekt Sol- och 
biovärme. Rapporten har tagits fram inom projekt SWX-Energi och ingår i Energimyndig-
hetens AES-program.  
 
Rapportens syfte är att ge en överblick över olika tekniker för småskalig elproduktion. Till 
varje kapitel finns tekniska förklaringar samt en bedömning av den tekniska och ekonomiska 
statusen för respektive system. Även om dessa bedömningar är subjektiva kan läsaren bilda 
sig en uppfattning om utvecklingspotentialen för varje teknik.  
 
Rapporten hänvisar till företag, webbsidor och organisationer där den intresserade läsaren kan 
få ytterligare information om den teknik som avhandlas. 
 
I rapporten görs ett antal prisjämförelser och kostnadsangivelser och syftet är att visa prisrela-
tioner mellan olika tekniker. Priser och kostnader anges inklusive moms och utan energiskat-
ter och bidrag.  
 
Rapporten visar att det finns en mångfald tekniska lösningar till småskalig elproduktion. 
Många nya tekniska lösningar verkar vid första analys ha låg verkningsgrad och hög kostnad 
och kan vara servicekrävande. Men tekniken kan ha en stor potential om enheterna kan mass-
produceras i framtiden. Medvetna riktade satsningar på ny teknik kan medge en industriell 
utveckling som medför bättre ekonomi, teknik som är mer driftsäker och ett genombrott för 
många tekniker, var och en i sin nisch.  
 
Satsningar på småskalig elproduktion i samband med flexibla elnät har en god framtid om 
näten öppnas för mottagning och växling av lokalt producerad elektricitet. Det kan på sikt ge 
Sverige mindre sårbarhet och en mer miljövänlig och förnybar elproduktion.  
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SAMMANFATTNING 

 
Elproduktion från biobränsle kan åstadkommas med traditionell väl utvecklad teknik som 
exempelvis gasmotorer, om man förädlar fast biobränsle till biooljor eller biogas. De förädla-
de produkterna måste vara rena, för att traditionella motorer och turbiner ska kunna användas. 
Studien visar tekniska lösningar och serietillverkade produkter som ger brukaren både el och 
värme. I mikroskala (villastorlek) används i dessa system oftast fossila bränslen som naturgas 
och dieselolja, eftersom drivmedelsproduktion från biobränslen än så länge är mycket dyrare. 
Utmaningen är här att åstadkomma en produktion av förädlat biobränsle till attraktivt pris. 
Studien visar tekniker och utmaningar för dessa processer. 
 
Elproduktion från biobränsle kan även åstadkommas med fast, oförädlat biobränsle som ex-
empelvis flis (eller pellets). I detta fall förbränns biobränslet och värmen omvandlas delvis till 
elektricitet. I dessa system ligger den tekniska utmaningen inte på bränslesidan utan på ut-
veckling av värmemotorn, stirlingmotorn eller likartade tekniker. Studien visar produkter, 
hänvisar till leverantörer och webbsidor samt sammanställer problem och möjligheter med 
tekniken. 
 
I många tekniska lösningar produceras både elektricitet och värme. Med hjälp av en förenklad 
kostnadsanalys jämförs olika tekniker. 
 
Den förenklade analysen för energiproduktionskostnad visar sammanfattningsvis att: 
 
• Elproduktionskostnad i små system ligger mellan 2 och 3 kr/kWh 
• Billigaste elektriciteten ser ut att kunna produceras med vindkraftverk  
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1 INTRODUKTION 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
Elektricitet har använts i Sverige i mycket större omfattning än i andra europeiska länder. Vi 
har haft billig el från gammal och avskriven vattenkraft. Kärnkraft och vattenkraft tillsam-
mans utgör basen i det svenska elnätet. I vår omvärld diskuteras det mycket om förnybar el-
produktion för att minska beroendet av fossila bränslen. Kärnkraften ifrågasätts mer och mer 
på grund av både kostnader och följderna vid olyckor. Sverige är ett land rikt på naturtill-
gångar: vattenkraften nämndes, vind- och solenergi utvecklas och biomassa är en begränsad, 
men i förhållande till befolkningen stor råvarutillgång i vårt land. Vilken teknik står då till 
förfogande om vi vill producera el (eller el och värme samtidigt) med biobränsle som energi-
bärare? Denna rapport vill ge en överblick och lotsa läsaren vidare till nya och spännande 
tekniska lösningar. 
 
 
 

1.2 Syfte och Metod 
Det övergripande syftet med rapporten är att ge en överblick över småskalig elproduktion från 
biobränsle i jämförelse med annan småskalig elproduktion som solel eller vindkraft. Fokus är 
på mikroanläggningar (villastorlek) men även anläggningar upp till 10 MW avhandlas. Rap-
porten är översiktlig och innehåller 37 referenser och hänvisningar till aktuella webbsidor där 
den intresserade läsaren kan gå vidare och fördjupa sig i ämnet. 
Arbetet bygger på en litteraturstudie där information på internet har genomsökts efter publika-
tioner. Materialet har samlats, analyserats och sammanställts.  
 
 
 

1.3 Definition småskalighet 
Kraftvärmeanläggningar med värmeeffekt mindre än 10 MW definieras av energimyndighe-
ten som småskalig [1]. I kapitel 2, sida 9 introduceras denna typ av mindre kraftverk. I kapitel 
5, sida 25 redovisas mikrokraftverk, anläggningar upp till 100 kW, som utgör huvudfokus för 
denna rapport. 
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2 ÖVERSIKT ÖVER ELPRODUKTION FRÅN BIOBRÄNSLE 
 
Kraftvärmeanläggningar med värmeeffekt mindre än 10 MW definieras av energimyndighe-
ten som småskalig [1]. Även om denna rapport ska fokusera på mikrokraftverk, alltså elpro-
duktion i anläggningar mindre än 100 kW, inleds här med en sammanfattning och en över-
blick över de viktigaste tekniska processer, som används när biomassa omvandlas till både 
värme och el. 
 

2.1 Allmänt om biobränslebaserad kraftvärmeproduktion 
 
Forskning och utveckling kring småskalig kraftvärmeproduktion ur biobränslen har under 
många år bedrivits av forskargrupper kring ETC (EnergiTeknisk Centrum i Piteå) [5], TPS 
(Termiska processer AB i Studsvik och i Örnsköldsvik) samt på LTU (Luleå universitet). Ar-
beten utförda på uppdrag av energimyndigheten [1] eller Värmeforsk [2] sammanfattar tek-
niken och dess potential. Här definieras småskalig till en värmeeffekt mindre än 10 MW. I det 
följande ges en sammanfattning av dessa arbeten. 
 
Värmeunderlaget för småskalig kraftvärmeproduktion är betydande. Värmeproduktion finns 
exempelvis i processvärme, i fjärrvärme och i hela den bränslebaserade delen av lokalupp-
värmning. Utnyttjande av denna potential skulle kunna ge ett väsentligt bidrag till elförsörj-
ningen. Enligt Värmeforsk skulle småskalig kraftvärme kunna ge ett bidrag på 2 – 6 TWh(el) 
per år [2]. Hinder mot utbyggnad av biobränslebaserad kraftvärme i Sverige är dels ekono-
miska och dels tekniska. 
 
Ångpanneanläggningar för kraftvärmeproduktion eldade med biobränsle har funnits länge och 
kan anses vara kommersiella, i alla fall i något större skala. En annan utvecklad teknik är att 
driva en förbränningsmotor med gas och utvinna både värme och el. Tekniken är framför allt 
spridd i Tyskland, där naturgas används som bränsle. Samma teknik kan användas med biogas 
eller deponigas som bränsle. Pågående forskning syftar till att rena biobränslebaserade gaser 
så att de kan användas för drift av förbränningsmotorer både stationärt för kraftvärmeproduk-
tion och för fordonsdrift. 
 
Även bränsleceller, se kap 5.1, sida 25 kan producera elektricitet direkt ifrån gasformigt eller 
flytande biobränsle. Här är kravet på renhet mycket stor. Forskning och utveckling pågår på 
detta område, tekniken är inte kommersiell än. 
 
När det gäller alternativ till ångprocessen för biobränslebaserad kraftvärme i anläggningar 
under 10 MW har det, enligt Energimyndighetens rapport, gjorts stora framsteg i flera euro-
peiska länder [1]. Man anser att anläggningar för fast biobränsle med organisk ångprocess 
(ORC) kan betraktas som kommersiella. I en ORC-process, se kap 4.4, sida 23, används ett 
organiskt ämne istället för vatten som medium. Detta medger lägre drifttemperaturer och gör 
det möjligt att använda spillvärme eller annan värme av lägre temperatur för att producera el 
från lågtempererad värme. 
 
En annan process, där värme används för att producera elektricitet, är stirlingmotorn, se kap 
5.2, sida 28. Stirlingmotorn drivs av värme. Det finns pilotanläggningar ner till några kW som 
använder värme från sol (koncentrerad solparabol) eller från förbränning (gas, biobränsle eller 
annat bränsle). Verkningsgraden för elproduktion med en stirlingmotor är låg.  



   

10 

 
Elproduktionskostnaden för biobränslebaserade kraftvärmeprocesser har svårt att få lönsam-
het om utnyttjandetiderna är under 4 000 timmar per år och om anläggningar är för små [1]. 
Vissa anläggningar i segmentet 5 - 10 MW värmeeffekt bedöms kunna producera elektricitet 
till en kostnad mellan 60 öre och 1 kr/kWh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2-1 visar översiktligt olika processer där biomassa omvandlas för att i slutänden ge 
elektricitet.  
 
Använd biomassa kan vara allt från grödor som lantbrukare odlar till ved eller pellets från 
våra skogar. Det kan även vara restprodukter från industrin (livsmedelsindustri, pappersin-
dustri). I första steget omvandlas biomassa till flytande eller gasformigt biobränsle eller för-
bränns för att ge värme. Därefter utnyttjas olika tekniker (blå rutor i figur 2-1) för att produ-
cera elektricitet. Verkningsgraden till elproduktionen varierar för olika processer. Det blir 
alltid mest spillvärme. 

Biomassa 

Flytande biobränsle Biogas Gengas Värme 

Bränsle- 
celler 

Förbränningsmotor 
Gasmotor 

Gasturbin Ångprocess 
vatten 

ORC- 
process 

Stirling- 
motor 

Fermentering 
Biodiesel Etanol 

Partiell förbränning 
Vätgas 

Rötning 
Metan 

Förbränning 

Elektricitet 

och värme 
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2.2 Bedömning av utvecklingsläge 
 

 

Figur 2-2  bedömning av utvecklingsläget för olika kraftvärmeprocesser på biobränsle enligt 
rapport [1]. Gränsdragningar mellan olika utvecklingsnivåer är beskrivna i rapporten och 
den intresserade läsaren hänvisas till [1] och [2]. 
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2.3 Kostnad för el och värme enligt förenklad LCOE-modell 
 
LCOE står för ”levelized cost of elektricity/energy” [3]. LCOE är summa kostnader för an-
läggningen delad med energiproduktionen under livslängden. I kostnader räknas det in både 
kapitalkostnad, finansieringskostnad och underhållskostnad under hela livscykeln. 
 

 
 
 
En förenklad LCOE-modell används för att jämföra priset per producerat kWh el och värme.  
 
I det följande görs fyra analyser (se sida 27: bränslecell, sida 34: gasmotor, sida 37 :solel och 
sida 40: vindenergi) av kostnader för både värme- och elproduktion för småskaliga anlägg-
ningar (villastorlek) och en analys för ett flerfamiljshus (se sida 29: Stirlingmotor). Detta ska 
ge referens för kostnadsbedömningar av olika presenterade anläggningar.  
I kapitel 7, sida 42 finns en tabellsammanställning av kostnadsanalysen.  
 
 
Observera att de förenklade analysberäkningar visar aktuella priser och att de inte tar hänsyn 
till räntekostnader och inte heller till framtida energiprisökningar.  
 
Vi gör förenklingen att bortse från både räntekostnaden och framtida energiprisökningar. Vi 
får då ett jämförande mått på energipris, som relaterar till dagens energipris. Skulle räntekost-
naden öka mer än vad energipriset kommer att öka, blir priset per kWh högre. Ökar energipri-
set mer än räntekostnaden, blir priset per kWh lägre. Man kan själv förfina beräkningarna 
med egna antaganden! 
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3 OMVANDLAD - FÖRÄDLAD BIOMASSA 
 

3.1 Flytande biobränsle 
Idag används flytande biobränslen i form av vegetabiliska biooljor. Dessa används i konverte-
rade spets- eller reservpannor i vissa värmeanläggningar där man tidigare eldade mineralolja. 
Det finns en etablerad marknad med leverantörer och köpare för flytande biobränslen. Exem-
pel är biodiesel och etanol som används i mindre utsträckning i våra fordon. Marknaden är 
relativt ung och mängd biooljor relativt liten. I en värmeforsk-rapport [4] beskrivs olika fly-
tande biobränslen som exempelvis vegetabiliska biooljor, tallbecksolja, animaliska biooljor, 
biodiesel och glycerol. Man diskuterar även de miljömässiga och etiska aspekterna på an-
vändning av biooljor. 
 
Medan fasta biobränslen ur många aspekter är mycket lämpliga bränslen för baslasten i ett 
värme- eller kraftvärmeverk, är flytande bränslen lämpliga för spets- eller reservkraft. Intres-
sant är, att svenska fjärrvärmeverk, i relativt stor utsträckning, redan har ställt om från mine-
ralolja till biooljor i pannor för spetslast. Andel biobränsle av all flytande bränsle i svenska 
fjärrvärmenät är mellan 50 och 90 % [4]. Drivkraften till detta är ekonomi och möjlighet till 
positiv marknadsföring. 
 
Marknaden för flytande biobränslen är begränsad och domineras av korta avtal. Det är svårt 
att hitta stora mängder av flytande biobränslen av samma kvalitet och att få tillgång till en 
specifik bränslekvalitet [4]. Det finns leverantörer av restprodukter från exempelvis livsme-
delsindustrin och det finns leverantörer i ett internationellt kontaktnät.  
 
Prisbilden för flytande biobränslen är komplex. Relativ oförädlade biobränslen från restpro-
dukter används i förbränningsanläggningar och tycks ha ett lågt pris i förhållande till de dyra 
mineraloljorna. När det gäller mer förädlade produkter, som biodiesel eller etanol, bestäms 
priset av världsmarknadspriset på spannmål, palmolja eller sockerrör. Tillgången är begränsad 
och vi kan befara en växande konflikt i framtiden om västvärldens betalningsförmåga för bio-
drivmedel är högre än u-ländernas betalningsförmåga för livsmedel. 
 
När det gäller mikrokraftverk för el- och värmeproduktion är det just de förädlade biobränsle-
na, som skulle kunna komma till användning. Begränsningen verkar vara tillgängligheten och 
den höga förädlingsgraden som krävs, om befintlig och väl utvecklad teknik som förbrän-
ningsmotorer ska användas som mikrokraftverk för värme- och elproduktion. Även direktom-
vandling från exempelvis etanol till elektricitet i bränsleceller är tekniskt möjligt, men bräns-
let måste vara extremt rent. 
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3.2 Biogas 
Biogas är en brännbar gas framställd genom rötning. Rötning är en biologisk nedbrytning av 
organiskt material med hjälp av mikroorganismer i syrefri (anaerob) miljö. 
 

  
Figur 3-1 visar en skiss över biogasprocessen [6]. 
 
Det inkommande materialet kan bestå av olika fraktioner och fördelas i en mottagningstank. I 
rötkammaren bryts det organiska materialet ner i en syrefri miljö. Uppehållstid i rötkammaren 
är drygt en månad. Under denna tid produceras gas, som består till 65 % av metan och till  
35 % av koldioxid. Gasen renas därefter i en gastvätt. Den renade produkten är till 97 % me-
tangas och kan användas i stationära gasmotorer eller som fordonsgas. 
 
Biogas kan även användas till drift av gasturbiner. Beroende på ingående material kan driften 
störas av föroreningar som svavelväte (H2S) eller siloxaner (organiska kiselföreningar). Bero-
ende på efterföljande process måste gasen renas ytterligare, exempelvis med aktivt kol. 
 
För drift av bränsleceller med biogas är kravet på svavelrening extremt hög. Högsta rekom-
menderade värden för H2S ligger mellan 0,5 och 50 ppm [1]. 
 
För en mera detaljerad beskrivning av framställning av biogas hänvisas till rapport nr 1, 20, 
31 och 32 i rapportserien på www.regiongavleborg.se/verksamhet/swxenergi  
 

3.3 Gengas 
Fasta biobränslen kan omvandlas till brännbar gas (gengas) genom partiell förbränning med 
luft. De brännbara andelarna i gengas är vätgas, kolmonoxid och lite metan. Gasen är utspädd 
med obrännbara delar som kvävgas, koldioxid och vattenånga. Energivärdet för gengas är 
mellan 1,4 och 1,7 kWh/Nm3.   
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Figur 3-2 Principer för produktion av gengas [1]. 
 
Faktorer som påverkar gasproduktion och gaskvalitet är exempelvis biobränslets partikelstor-
lek, fukthalt, processtemperatur och homogenitet av bränslepartiklarna.  
 
Tjärhalten i gengas beror starkt på temperaturen i förgasningsreaktorn. Ett normalvärde är 
kring 10 g/Nm3. Gasen måste efterbehandlas (renas) om den efterföljande processen kräver 
detta. För användning i en gasturbin ställer man exempelvis inga krav på låg tjärhalt om tjär-
kondensation kan undvikas. Vid användning i förbränningsmotorer, bör tjärhalten ligga under 
1 mg/Nm3 [1]. Olika processer kan ställa olika speciella krav på partikelantal och partikelstor-
lek i gengasen. 
 
Utvecklingen sker i Indien och i artiklarna [7] och [8] beskrivs problematiken vid gasfram-
ställning som kontroll av tryckfall och temperatur i olika skeden av förgasningen samt gasens 
renhet och verkningsgraden av hela anläggningen. 
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3.4 Värme 
Förbränning av biobränsle ger värme. Värmen kan delvis omvandlas till elektricitet i olika 
processer. 
 
De olika faserna i förbränning av fasta biobränslen kan indelas på följande sätt: 
• Uppvärmning till cirka 100 oC 
• Avgång av fukt 
• Pyrolys av flyktiga beståndsdelar vid 100 – 200 oC 
• Antändning av bränslet vid 180 – 225 oC 
• Förgasning och förbränning  
 
Förbränningsresultatet beror på bränslekvaliteten (typ av bränsle, fukthalt, föroreningar) och 
på förbränningsprocessen (eldstadens utformning, lufttillförsel och så vidare). 
 
Förbränning av biobränslen sker framför allt av biprodukter från sågverk, skog och mark. I 
fjärrvärmeanläggningar förbränns mycket flis, som tillverkas av restprodukter vid skogsav-
verkning. Förädlat biobränsle, som pellets, tillverkas av de finaste restprodukterna och för-
bränns huvudsakligen i lokala eldstäder. 
 
Biobränslets energiinnehåll kan i en förbränningsanläggning omvandlas till i princip 100 % 
värme. Om pannverkningsgraden är 90 % kommer biobränslet till 90 % att omvandlas till 
nyttig värme och av denna värme kan en del omvandlas till el. Vilken process som används 
för elproduktion avgör hur stor andel elektricitet som kan produceras. I traditionella processer 
begränsar fysikens lagar ( se kapitel 4.3, sida 20, Carnotverkningsgrad) omvandling från 
värme till el (arbete). För en ångprocess i ett modernt värmekraftverk kan omvandlingen till 
elektricitet vara upp mot 40 %. 



   

17 

4 TEKNIK FÖR MINIKRAFTVÄRMEVERK 
Elproduktion från biomassa i skala upp till 10 MW 

 

4.1 Förbränningsmotor - gasmotor 
 
 

 
 
Figur 4-1 visar ett exempel på en kommersiell anläggning där gengas produceras och an-
vänds för värmeproduktion i ett fjärrvärmesystem samtidigt som elektricitet produceras i 
gengasdrivna förbränningsmotorer [1]. 
 
Medan det anses, att motordrift med biogas (rötgas) är kommersiell, beskrivs en hel del 
driftsproblem i anläggningar med gengas (tjärhalt). Problemen ligger i gasberedningen och 
behandlingen mer än i själva motordriften och elproduktionen från motorn. 
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Figur 4-2 illustrerar en dansk demonstrationsanläggning där gengas produceras i fluidiserad 
bädd. Syftet är att demonstrera tjärnedbrytning med teknik utvecklad i Finland [1]. 
 
Högt elutbyte från gengasdriven motor 
 
I Energimyndighetens rapport [1] finns en sammanställning av demonstrationsanläggningar 
för kraftvärme med gengasdrivna förbränningsmotorer. Effektområdet för dessa anläggningar 
är mellan 200 kW och 11 MW värmeeffekt. Totalverkningsgraden från biomassa till värme 
anges med 70 – 87 % och förhållanden mellan el och värme ligger omkring 50 %. Även om 
man relaterar eleffekten till effekten biomassa, som förgasas, produceras en uppseendeväck-
ande hög andel electricitet. 
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4.2 Gasturbin 
Gasturbinprocessen för kraftvärmeproduktion bygger på att en gas komprimeras i en kom-
pressor. Därefter värms den till så hög temperatur som det är tekniskt möjligt, varefter den 
expanderas i en turbin som driver kompressorn och en generator för elproduktion. 
 
Biobränslet omvandlas till värme (förbränning) och en del av värmen omvandlas till elektrici-
tet. Återstående spillvärme kan användas för exempelvis uppvärmning via fjärrvärmenät. 
 
Gasturbinen är känslig för föroreningar i den expanderande gasen. Antingen måste biobränslet 
förgasas och renas innan förbränningen eller så måste det användas en gasturbinprocess med 
extern förbränning, där föroreningar i förbränningsgaserna skiljs från ångcykeln. Figur 4-3 
nedan, visar en sådan process:   
 
 

 

Figur 4-3 Gasturbinprocess med extern förbränning [1].  
 
Gasturbinprocess med extern förbränning [1] kräver en dyr värmeväxlare och begränsar in-
loppstemperaturen till turbinen, vilket ger lägre elutbyte. Å andra sidan kan man här använda 
fast biobränsle och slipper dyrbar förbehandling av bränslet och/eller förgasning med omfat-
tande gasrening, som kräver hög anläggningskostnad.  
 
Anläggningskostnader för gasturbinanläggningar [1] anges med: 
• 29 000 – 37 000 kr/kW(el) vid en avgiven eleffekt på 30 kW 
• 14 600 – 18 300 kr/kW(el) vid avgiven eleffekt på 200 kW  
 
Prestandan för dessa anläggningar anges med en totalverkningsgrad på 76 % – 78 %.  
Andel el/värme ligger här, som vid förbränningsmotorn, omkring 50 %. 
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4.3 Ångprocess med vatten 
 

Allmänt om ångprocessen. 

 
 
Figur 4-4. Beskrivning av ångprocessen. 
 
Arbetsmediet trycksätts via en pump (1) för att sedan passera regeneratorn (2) där det för-
värms. I kokaren (3) förångas/överhettas arbetsmediet. Ångan expanderar sedan i turbinen (4) 
som är kopplad till en generator för elproduktion. Den expanderande ångan kyls sedan i rege-
neratorn (2) och kondensorn (5) med kylvatten. Arbetsmediet återgår till vätskefas igen för att 
sedan passera pumpen. 
Den tillförda värmen vid (3) förvandlas till elektricitet vid (4) och spillvärme vid (5). Hur stor 
andel el, som kan produceras, bestäms av temperaturnivåerna i processen. Ju varmare ångan 
är och ju kallare kylvattnet är desto större andel el kan produceras. 
 
Carnotverkningsgrad – eller hur mycket el går att utvinna från en värmekälla? 
 
Om man omvandlar biobränsle till värme och vill använda värmen via en ångturbinprocess för 
elproduktion, bör man känna till Carnotverkningsgraden för att snabbt kunna bedöma hur 
stor andel, som maximalt kan omvandlas från värme till el. Carnotverkningsgraden anger då 
den teoretiskt maximala verkningsgraden. I verkligheten uppstår förluster i alla delar i proces-
sen och verkningsgraden blir lägre (realistiskt ofta enbart hälften av den maximalt möjliga).  
 
Definition: 
 
n = 1 – Tk/Tv (kvoten Tk/Tv uträknas i kelvin-grader, oK) 
 
n: maximal uppnåbar verkningsgrad (Carnotverkningsgrad) 
 
Tk: Den kalla temperaturen i processen, den ideala processens kylvattentemperatur [k] 
Tv: Den varmaste temperaturen i processen, temperatur på den överhettade ångan vid inlopp i 
turbinen [v] 
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Två exempel: 
 
1) Hög verkningsgrad för ett kraftvärmeverk: 
 
För en process med 400 oC (= 673 oK) överhettad ånga och 50 oC (= 323 oK) på kylvattnet blir 
den teoretiska (maximala) verkningsgraden vid omvandling från värme till elektricitet: 
 
n = 1 – 323/673 = 0,52 = 52 % 
 
I verkliga applikationer har man i större och moderna anläggningar kommit till verknings-
grader på över 40 %. Det betyder, att man måste behärska trycket i systemet vid flera hundra 
grader överhettat medium, och man måste minska förlusterna i processen för att komma nära 
den ideala Carnotprocessen. 
 
2) Hur mycket el kan man utvinna ur lågtempererad värme? 
 
Har man lågtemperaturvärme, till exempel från processindustrin eller från ett fjärrvärmenät, 
på exempelvis 120 oC (= 393 oK) bör man sträva efter mycket låg temperatur på kylmediet. 
Antar vi 20 oC (= 293 oK) för kylmediet, beräknas den teoretiska verkningsgraden till: 
 
n = 1 – 293/393 = 0,25 = 25% 
 
För den verkliga processen kan man förvänta sig max 10 – 15 % elutbyte ifrån denna vär-
mekälla. 
 
 
Elutbyte som funktion av värmeeffekten för kraftvärmeanläggningar [1] 

 

Figur 4-5 visar att elutbytet för befintliga kraftvärmeanläggningar med en värmeeffekt under 
10 MW ligger på 15 – 20 %. Elutbyten på upp mot 45 % har uppnåtts i anläggningar med 
värmeeffekt över 20 MW [1] 
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Exempel på kraftvärmeverk med ångprocess 
 
 

 
Figur 4-6 visar en kraftvärmeanläggning från ett svenskt företag, KMW Energi i Norrtälje 
[1]. 
 
Företaget har levererat kraftvärmeverk med ångprocess i effektområde 2,2 – 3 MW el vid 
värmeeffekter 10 – 12 MW (värme) i exempelvis Ljungby, Tidaholm och Älvsbyn.  
Elandelen är, som förväntat och tidigare beskriven, 20 – 30 %. 
 
De specifika anläggningskostnaderna anges till 35 000 – 40 000 kr/kW(el). 
 
När det gäller kraftvärmeanläggning med ångprocess och värmeeffekter väsentligt under  
10 MW hänvisas till det tyska företaget Spilling Energie System. Där går det att hitta kom-
pletta biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar med strax över 100 kW elektrisk effekt [1]. 
Detta uppnås vid en värmeeffekt på cirka 1 000 kW, vilket ger en verkningsgrad för elproduk-
tion på cirka 10 % [9]. Anläggningskostnaden anges till cirka 38 000 kr/kW(el) [1]. 
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4.4 ORC-process 
 
Orc-process-teknik bygger på en traditionell så kallad Rankine-cykel (ångprocess, se kapitel 
4.3, sida 23), men här med ett organiskt ämne som arbetsmedium.  
 
Istället för vatten används ämnen som toluol eller silikonolja. Valet av arbetsmedium bestäms 
av temperaturen på värmekällan då arbetsmediets kokpunkt avstäms mot värmekällans tempe-
ratur.  
 
Typiskt användningsområde för ORC-cykeln har traditionellt varit anläggningar, som drivs 
med spillvärme, geotermisk energi eller solvärme. 
 
Biobränsleeldade ORC-anläggningar kan anses vara kommersiella [2]. Man refererar till den 
italienska leverantören TURBODEN [8] som erbjuder 16 standardiserade anläggningar i stor-
lekar från 587 kW(el)/2 689 kW(värme) till 2 904 kW(el)/13 610 kW(värme). 
 
Totalverkningsgraden anges för dessa anläggningar till knappt 80 %. 
Andel levererad el/värme anges till knappt 25 %. 
 
 

 

Figur 4-7 visar processen för en ORC-anläggning med 2-stegs värmeväxling [2]. 
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Figur 4-8. Ett annat exempel på ORC -system marknadsförs av företaget OPCON under 
namnet powerbox [10]. Man utnyttjar spillvärme eller annan lågtemperaturvärme och anger 
att systemet avger en elektrisk effekt på 300 kW [10]. 

 
Vid närmare analys av spillvattenflöde och kylflöde samt effektjämförelser kan konstateras att 
verkningsgraden för Powerbox elproduktion ligger, beroende på temperaturnivåerna, långt 
under 10 %.  
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5 TEKNIK FÖR MIKROKRAFTVERK 
Elproduktion från biomassa i skala upp till 100 kW 

 
I mikrokraftverk omvandlas kemiskt bunden energi till både värme och elektricitet. I detta 
avsnitt ska det redogöras för tekniker som kan vara lämpliga i små anläggningar, till exempel 
i bostadshus. Den mest välutvecklade tekniken är en förbränningsmotor, som både levererar 
värme till huset och elektricitet via en generator. Som bränsle används traditionellt fossila 
bränslen som diesel eller naturgas. För att få ett förnybart och hållbart energisystem kan för-
ädlat biobränsle i form av renad biogas eller träolja användas. 
 
En annan teknik, som kräver mindre upparbetade biobränslen, är stirlingmotorn (värmemo-
torn). Den kan drivas av oförädlat biobränsle (förbränning). Det systemet är inte lika utvecklat 
och det krävs, enligt litteraturen [38], mycket ytterligare utvecklingsarbete för att nå tillförlit-
lighet. 
 
Den högsta verkningsgraden för elproduktion förväntar man sig av ett tredje system: bränsle-
celler. Denna teknik befinner sig än mer i ett tidigt utvecklingsskede, det förutsätts väl uppar-
betade och rena bränslen. Själva bränslecellen har än så länge kort livslängd och högt pris. 
Inom IEA annex 42  (International Energy Agency) har man gjort en sammanställning av den 
teknik, som fanns tillgänglig år 2005 [11].  
 

5.1 Bränsleceller 
En bränslecell omvandlar kemisk energi (i exempelvis vätgas eller annan vätehaltig gas eller 
vätska) till elektrisk ström och värme. 
 

 

Figur 5-1 visar hur en bränslecell fungerar[12]. 
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En bränslecell är delad i en anod och katod som skiljs åt av ett membran. Vätgas (bränslet) 
strömmar till anoden och delas i en katalytisk reaktion till elektroner och protoner. Protonerna 
passerar genom membranet till den av luft (syre) genomströmmade andra delen (katoden) av 
cellen. De fria elektronerna i anoden leds via lasten till katoden. Vid katoden reagerar proto-
nerna med elektronerna och syre från luften till restprodukten vatten. 
 
 
 
Det finns flera olika bränsleceller, som skiljer sig i vilket bränsle som används och vilken 
reaktionstemperatur processen behöver [13], [14]:  
 

 
 
 
 

Type av 
bränslecell  

AFC  
Alkaline Fuel 
Cell  

PEMFC 
Proton Exchange 
Membrane Fuel 
Cell

PAFC  
Phosphoric Acid 
Fuel Cell  

MCFC  
Molten 
Carbonate Fuel 
Cell 

SOFC  
Solid Oxide Fuel 
Cell  

Arbets- 
temperatur   

60-90 °C  0-80 °C  130-220 °C  650 °C  800-1000 °C  

Elektrolyt  potaska  solid polymer  fosforsyra Litiumkarbonat  zirkoniumoxid  

Bränslet  Ren vätgas  vätgas, metan 
metanol  

metan, vätgas  naturgas, biogas  naturgas, biogas  

Oxidanter Syre, luft  Syre, luft  luft  luft  air  

System  
verkningsgrad 

60% 40-60% 40% 48-60% 50-65% 

Användnings- 
område  

flygteknik  Bärbar 
tillämpning, 
energi i 
bostadshus, 
transport  

Industriella 
användningar  

Industriella 
användningar  

Industriella 
användningar  

 
 

 

 

Figur 5-2 illustrerar processen i en bränslecell, enligt figur 5-1, där bränslet är metanol 
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Bränslecellens fördelar: 
• Inga rörliga delar 
• Tillgänglig i olika storlekar från flera leverantörer 
• Elektricitet kan produceras efter behov (energin är lagrad i bränslet; skillnad mot vind- 

och solel) 
 
Bränslecellens nackdelar: 
• Kort livslängd (än så länge) 
• Känslig för föroreningar 
• Komplicerad upparbetningsprocess för att erhålla bränslet 
• Dyr 
 
Nedan följer ett exempel på bränslecell som serietillverkas och som används exempelvis på 
båtar eller vägbyggen – överallt där man behöver el utan att tillgång till nätet finns. Företaget 
Efoy tillverkar bränsleceller, som drivs av metanol. 
 
Följande ekonomiska analys kan man göra för bränslecellsproducerad elektricitet för den 
största bränslecellen i Efoys program som säljs i Sverige [15]: 
 
Metanol kostar cirka 45 kr/liter 
För en kWh går det åt 0,9 l metanol 
Restprodukten från elproduktionen är CO2 och vatten 
Bränslecellens kostnad (typ 2200 BC) är 45 000 kronor, [15]  
Livstiden anges med 6 000 – 9 000 timmar [16], [15] 
 
 
Förenklad LCOE-Analys nr 1, bränslecell 
 
Förenklad beräkning av energikostnad under livscykeln  
Investeringskostnad [kr] 45 000   
Driftkostnad, drivmedel [kr] 303 000 7 500 h x 0,9 l/h x 45 kr/l 

metanol 
Underhållskostnad [kr] 0 Antagande 
Livslängd [h] 7 500 Enligt [15] 
Producerad el [kWh] 7 500 På 7 500 timmar 
   
Pris för el/värme [kr/kWh] 46   Summa kostnad/Summa pro-

ducerad el/värme 
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5.2 Stirlingmotor 
En stirlingmotor är värmedriven. Det finns en varm och en kall del i stirlingmotorn. Genom 
snabb växlande värmetillförsel och kylning rör sig kolvarna. Deras rörelse överförs till en 
axel, som kan driva en generator. 

 
 
Figur 5-3: Varm del till vänster och kall del till höger [17]. 
 
Stirlingmotorer finns mellan 1 och 40 kW och används i första hand vid fasta installationer 
med gasdrift och kraftvärmekoppling.  
 
Företaget Cleanergy marknadsför stirlingmotorer drivna av koncentrerat solljus. Man måste 
för att dessa applikationer ska fungera komma upp till 650 oC arbetstemperatur [17]. 
 
Företaget StirlingDK [17] marknadsför en fliseldad stirlingmotor. Som fördel anges, att dyr-
bart upparbetat biobränsle inte behövs, utan både värme och elektricitet kan produceras från 
fast biobränsle. 
 

 

Figur 5-4 visar en kraftvärmekoppling med biobränsle(flis)-eldad stirlingmotor [18]. 
 
Fliseldade stirlingmotorer finns, enligt företaget, för en årlig värmelast på 1 – 10 GWh.  
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Anläggningen på figur 5-4 har fyra stirlingmotorer med sammanlagd effekt 140 kW(el).  
 
Specifikationer för en stirlingmotor av typ SD4 (se figur 5-4) 
Tillförd värmeeffekt 200 kW 
Värmeproduktion 140 kW 
Elproduktion 35 kW 
Verkningsgrad 90 % 
Serviceintervall 4 000 h 
Bränsle flis (wood chips), 35 – 55 % fukthalt. 
Servicekostnad 50 000 kr/serviceintervall inklusive reservdelar 
 
 
Förenklad LCOE-Analys nr 2, stirlingmotor 
 
Förenklad beräkning av årlig energikostnad under livscykeln  
Investeringskostnad [kr] 4 000 000 Totalt 
Livslängd [år] 15 Enligt [17] 
Investeringskostnad [kr] 266 670 Per år 
Driftkostnad, drivmedel [kr] 112 500 Flis: cirka 500 m3 per år (*) 
Underhållskostnad [kr] 25 000 Per år, service 
   
Kostnad värme/el [kr] 404 170 Per år 
   
Producerad värme [kWh] 280 000 Per år 
Producerad el [kWh] 70 000 Per år 
Producerad värme/el [kWh] 350 000 Per år 
   
Pris för värme/el [kr/kWh] 1,15 Summa kostnad värme/el 

/Summa producerad värme/el 
(**) 

 
(*) Anta ett flerfamiljshus (20 - 30 lägenheter) med 280 000 kWh per år i värmeförbrukning. 
Pannan är på 140 kW(värme) och 35 kW(el). Samtidigt som pannan producerar värme avges 
70 000 kWh el. För detta behövs det per år cirka 500 m3 flis (knapp 90 % totalverkningsgrad, 
1 m3 flis motsvarar cirka 830 kWh, flispris = 225 kr/m3). 
 
(**) lika kostnad för värme och el har antagits.  
 
Värderas elen till 2 kr/kWh hamnar priset för värmen på 90 öre/kWh 
 
 



   

30 

Företaget Senertec i Tyskland 
marknadsför från hösten 2011 en 
kompakt lösning för diesel- (RME) 
eller gasdrift: kraftvärmekoppling 
för en- och tvåfamiljshus med stir-
lingmotor [19]. 
 
Systemet är speciellt utvecklat för 
moderna lågenergihus. 
 
 

 
 
Företaget WhisperGen [20] 
tillverkar kraftvärmeaggregat för 
hushåll. Utrustningen baseras på 
stirlingmotor. Bränslet som tillförs 
för att producera värme kan, enligt 
tillgänglig information, för 
närvarande vara diesel, fotogen 
eller gas. 
 

 
Att använda biomassa för att driva en stirlingmotor är svårare än att använda gas, men även 
för denna teknik finns det exempel, se [18]. 
 
Företaget BIOS bioenergisystem i Österrike beskriver både den tekniska processen och de-
monstrationsanläggningar för ett CHP-system (combined heat and power) där en stirlingmo-
tor drivs av värme från panna eldad med biomassa [21], [22]. De flesta företag, som arbetar 
med stirlingmotorn, visar produkter drivna av gas, och nämner att det i princip även går att 
använda sig av värme från förbränning av biomassa. Problemen att handskas med är askbe-
läggningar i värmeväxlarna. Automatsotning utvecklas i syfte att förbättra driften och för-
länga serviceintervaller. Tekniken är spännande, men i sin linda. 
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Figur 5-5 visar en värmepanna, eldad med biomassa på 300 kW tillförd effekt. En del av 
värmen omvandlas via en stirlingmotor till elektricitet (35 kW normeffekt) [23]. 
 
Effektivitet: Bios visar en demoanläggning med 35 kW elektrisk effekt vid 300 kW tillförd 
värmeeffekt. Den totala verkningsgraden för elektriciteten är mindre än 12 %.  
 

  
 
Figur 5-6 Ytterligare ett företag, som erbjuder mycket kompakta system för kraftvärmekopp-
ling med stirlingmotor (som en vägghängd gaspanna), är  
Microgene Engine Corporation [24]. 
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5.3 Mindre gasmotor 
 
Att producera både värme och el med en förbränningsmotor är tekniskt rätt väl utvecklat. Mo-
torerna och generatorerna massproduceras. Livslängden är däremot begränsad, många rörliga 
delar innebär täta serviceintervaller. Tekniken är inte färdigutvecklad på grund av måttlig 
ekonomisk konkurrenskraft. Här finns det en teoretiskt hög potential om man har tillgång till 
lämpligt bränsle. Utvecklas större volymer förnybara bränslen kan det innebära en betydande 
potential på längre sikt.  
 
Företaget Fischer Panda erbjuder Mikro-kraftvärmekoppling för både mobila användningar 
(exempelvis båtar, fartyg) och för stationära användningar (boende, villor). Systemen levere-
rar el och värme samtidigt från en förbränningsmotor. Bränslet är idag i normalfall diesel, 
men skulle lika gärna kunna vara RME (rapsolja). Vill man använda biobränsle går det att 
använda olja eller gas från biomassa istället för de icke förnybara bränslen som oftast används 
idag.  
 

 
 

Figur 5-7 Fischer Panda Power systems [25]. 
 

 

Figur 5-8 Mikro Kraftvärmekoppling, exempel Fischer Panda för större båtar [25]. 
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Företaget Senertec [19] erbjuder en gas-/dieseldriven kraftvärmekoppling under namnet 
Dachs. 
 
 

 
 
 
 
Figur 5-9 En gas-/dieseldriven kraftvärmekoppling [19]. 
 
Kraftvärmekopplingen drivs i normala fall i hemlandet Tyskland med diesel eller naturgas. 
Men även biodiesel RME anges som bränsle och tillräckligt ren biogas bör kunna användas 
istället för fossil gas. Kompakthet, tillförlitlighet och massproduktion har kunnats uppnås för 
denna produkt på grund av regelverket i Tyskland där elöverproduktion får matas in i nätet 
och kunderna får särskild gynnsamma vilkor i ersättningsnivån för såld el. 
 
Vill man producera både elektricitet och värme i anläggningar dimensionerade för villastorlek 
är det här en väl utvecklad produkt. Är målsättningen att bioenergi ska användas som bränsle, 
ligger problematiken i framställning av tillräcklig bra bränslekvalitet. 
 
Tillförd värmeeffekt för Dachs är 18 – 20 kW, vilket omvandlas till drygt 5 kW el och  
12 – 15 kW avgiven värme. Totalverkningsgraden anges till över 90 % [19]. 
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Förenklad LCOE-Analys nr 3, gas-/dieselmotor 
 
Förenklad beräkning av årlig energikostnad under livscykeln 
Investeringskostnad [kr] 270 000 Totalt 
Livslängd [år] 15 Enligt [23] (**) 
Investeringskostnad [kr] 18 000 Per år 
Driftskostnad, drivmedel [kr]  28 000 2,2 m3 olja/bioolja per år* 
Underhållskostnad [kr] 4 000 Antagen service per år 
Kostnad [kr] 50 000 Per år 
Producerad värme/el [kWh] 15 000 + 5 000  Per år 
   
Pris för värme/el [kr/kWh] 2,50 Summa kostnad/Summa pro-

ducerad värme/el (***) 
 
(*) Olja/bioolja antas med 12 500 kr/m3 inkl moms, det antas en eldning av 2,2 m3/år med en 
totalverkningsgrad på 90 % [24]. Det förbrukas då på livstiden 15 år bränsle för 420 000 kro-
nor. 
 
(**) Enligt tillverkaren måste det efter 15 år (2 000 timmar drifttid per år) räknas med en re-
novering av motorn. 
 
(***) Här görs ingen skillnad på priset per kWh för el- eller värmeproduktion. I Tyskland 
anser vissa att systemet är ekonomisk intressant, eftersom oljan kostar drygt hälften så mycket 
som i Sverige och man kan tillgodoräkna sig vissa subventioner för egenproducerad el. 
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6 SMÅSKALIG ELPRODUKTION FRÅN SOL, VIND OCH VATTEN I 
JÄMFÖRELSE 

 

6.1 Solel 
 
Solceller levererar elektricitet 
Det finns solceller av olika slag, kristallina kiselsolceller och tunnfilmssolceller. Tekniken är 
beprövad och fungerar även på lång sikt. Tillverkningen är industriell även om den i framti-
den säkert kommer att förbättras och optimeras. Den ekonomiska situationen visar fortfarande 
på mycket låg status. Utan bidrag har solel svårt att etablera sig i konkurrens med andra elsy-
stem. 
 
Potentialen för solel är i princip oändlig och energitillgången är under överskådlig tid obe-
gränsad. Begränsningen är tillverkningskostnader och lagringsteknik och i vissa fall möjligen 
lokal platsbrist.  
 

 
Figur 6-1 visar en solcellspanel med ackumulator (i dagligt tal ”batteri”) och tillbehör lämp-
ligt för småskalig elproduktion och lagring av el i batteri. Sådana system är självförsörjande 
och används i till exempel sommarstuga, båt eller husvagn [26]. 
 
 
 
En solcellspanel har cirka 10 % verkningsgrad, det vill säga årsinstrålningen på 1 000 kWh 
per m2 i Sverige ger cirka 100 kWh el per m2 under ett år. Energin är som bäst tillgänglig un-
der den ljusa årstiden och lagras i batteri. Ett batteri som på bilden har en kapacitet att kunna 
lagra cirka 1 kWh. 
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Figur 6-2 Bilden visar en nätansluten solelanläggning från Ekstas vårdcentral i Fjärås [26]. 
 
Panelerna monteras i större enheter och den producerade elektriciteten transformeras med 
växelriktare till vanlig 230 V. Elen kan antingen förbrukas i fastigheten eller matas in i elnätet 
om överproduktion uppnås. 
 
En nätansluten solcellsanläggning har fördelen, att ingen lagring behövs. Överskottsel kan 
under soliga dagar matas in i nätet. Vid tillfällen med större behov än produktion kan el köpas 
tillbaks. Elnätet blir dubbelriktat istället för enkelriktat, som det hittills har varit.  
 
Flest nätanslutna solelsystem finns idag i Tyskland, Japan och USA. Långsiktiga statliga stöd-
former i kombination med höga elpriser har medfört en stark expansion och en masstillverk-
ning i och kring dessa länder. Livslängden för kristallina solcellsmoduler anges med 20 – 30 
år, växelriktarnas livslängd med 15 år. Priset för en kWh ligger med dagens investeringskost-
nad utan stöd mellan 4 och 5 kronor. Detta pris, som oftast anges, verkar inte ta hänsyn till 
den drastiska sänkningen av produktionspris på solceller den senaste tiden, utan verkar mer 
beräknad från den prisnivå, som man ibland annat Tyskland betalar för solel, som matas in i 
nätet. 
 
Diagrammet visar kostnadsutvecklingen för 
solel i Euro/kWh [27]. 
 
Man använder sig här av begreppet ”LCOE 
(=levelized cost of electricity). LCOE är 
summa kostnader för anläggningen delad 
med energiproduktionen under livslängden. I 
kostnader räknas det in både kapitalkostnad, 
finansieringskostnad och underhållskostnad 
under hela livscykeln. Som diagrammet visar 
kostar solel idag (år 2011) mellan 1,20 och 
knapp 3 kronor. Kostnaderna förväntas hal-
veras fram till år 2020.  
 

 

 
Mer information: Svensk Solenergiförening [26], [27] och [28]. 
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Förenklad LCOE-Analys nr 4, 10 kW solel 
 
Förenklad beräkning av årlig energikostnad under livscykeln  
Investeringskostnad [kr] 437 000 Enligt  [28] (*) 
Livslängd [år] 30 Enligt [28],[26] 
   
Investeringskostnad [kr] 14 570 Per år 
Driftkostnad, drivmedel [kr] 0 sol, ingen kostnad 
Underhållskostnad [kr] 1 670 Per år. Antaget: service, ut-

byte konverter efter halva 
livslängd 

Kostnad [kr] 16 240 Per år 
   
Producerad el [kWh] 10 000 Per år [26] 
   
Pris för el [kr/kWh] 1,62 Summa kostnad/Summa pro-

ducerad elektricitet 
 
 (*) 10 kW solelanläggning. Drygt halva kostnaden är för solpaneler, resten för montagemate-
rial samt växelriktare och arbetskostnad för installationen 

 

6.2 Solvärme 
En stirlingmotor, driven av koncentrerad solvärme, kan producera el. Solljuset måste koncent-
reras för att få tillräcklig verkningsgrad på stirlingmotorn. Företaget Cleanergy [16] produce-
rar soldrivna stirlingmotorer och uppnår de 650 oC som krävs på den varma sidan (sol-
koncentrator). Verkningsgraden för elproduktionen ökar med ökat temperaturspann mellan 
varma och kalla sidan.  
 

 

Figur 6-3 Koncentrerande solfångare, Cleanergy, [17]. 
 
Potentialen för att producera elektricitet med hjälp av en stirlingmotor och med solstrålning 
som energikälla är principiellt stor. Eftersom det behövs hög temperatur och Sverige har 
mycket ojämn solinstrålning är en koncentrerande spegelkonstruktion mindre lämpad i vårt 
klimat.  
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Figur 6-4 Bilden visar en stirlingmotor på 9 kW. Den huvudsakliga tillämpningen är tänkt för 
50 m2 stora paraboler där stirlingmotorn placeras i brännpunkten. Cleanergy [17] 
 
Instrålningen på en 50 m2 parabol skulle i Sverige vara cirka 50 kW, i länder med högre solin-
strålning och större andel direkt solinstrålning går den instrålade effekten upp mot  
60 – 65 kW. Systemet med stirlingmotorn på 9 kW (el) har en verkningsgrad, som är lägre än 
10 %. 
 
 
 

6.3 Småskalig vindkraft 
 
Vindkraftsteknik är väl utvecklad. Även om det är en relativ ny teknik, finns det företag som 
massproducerar verk. Småskalig vindkraft kan fylla en nisch i ett decentraliserat energi-
system. Både teknisk status och serietillverkning gör vindkraften intressant. Ekonomin för 
större anläggningar är nära ett genombrott. För småskalig elproduktion är de ekonomiska för-
utsättningarna något sämre. 
 
Vindenergins potential är inte utbyggd. Beroende på var man kan tänka sig vindkraftparker 
och vilka kostnader som accepteras (offshorelösningar), kan det göras olika potentialbedöm-
ningar. Småskalig vindkraft kommer att kunna spela en roll i den framtida energimixen för 
elproduktion. 
 
 
Funktion:  
Vindkraftverk fångar upp rörelseenergi ur vinden och omvandlar den till elektricitet. De störs-
ta verk som idag är i drift i Sverige är, enligt svensk vindkraftförening, drygt 100 m höga 
(masthöjd) med en diameter på cirka 100 m. Ett sådant verk är på 3 MW och producerar cirka 
8 000 MWh elektricitet per år.  
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Figur 6-5 Småskalig vindkraft [29]. 
 
Enligt svensk vindkraftförening fanns det i Sverige vid slutet av år 2008 cirka 1 100 vind-
kraftverk, som producerade cirka 2 TWh per år. Produktionen ökade till 6 - 7 TWh år 2011 
och fortsätter att öka. Sverige har relativt lite vindkraft jämfört med Tyskland och Danmark, 
men utvecklingen pekar uppåt. Enligt en bedömning, som görs på föreningens hemsida, har 
Sverige goda förutsättningar för vindkraft. Ett mål som regeringen siktar mot är 30 TWh 
vindkraft år 2020.  
 
Vindkraftverk producerar energi när det blåser 4 – 25 m/s. I ett gott vindläge på land ger ett 
modernt vindkraftverk på 1 MW drygt 2 000 MWh per år [30]. 
 
För mindre vindkraftverk verkar det bli ungefär samma förhållanden [29] och [31]. 
För ett verk på 11 kW anges det en elproduktion på drygt 20 000 kWh vid en medelvindhas-
tighet på 5,5 m/s. Naturligtvis är energiproduktionen beroende av vindläge. De bästa vindlä-
gena ligger vid kusten, men även i landets inre finns mycket bra vindlägen.  
I [32] finns ett kartverktyg där vindlägen visualiseras. 
 
En bra internationell överblick över små vindkraftverk (< 10 kW) finns i SunWindEnergy 
[33]. 
 
Pris på småskalig vindel 
 
En turbin på 11 kW kostar, med mast, enligt det svenska företaget Hannevind cirka  
250 000 kronor plus moms [29]. Företaget har producerat omkring 60 verk i effektklassen  
10 – 45 kW det senaste decenniet.  
 
Vid kontroll med en större amerikansk tillverkare [34], Bergey WindPower, kommer man till 
ungefär samma uppgifter avseende pris och prestanda. 
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Förenklad LCOE-Analys nr 5, vindkraft 
 
Förenklad beräkning av årlig energikostnad under livscykeln  
Investeringskostnad [kr] 312 500 Enligt [30] 
Livslängd [år] 20 Enligt [29],[32] 
   
Investeringskostnad [kr] 15 625 Per år 
Driftkostnad, drivmedel [kr] 0 Vind, ingen kostnad 
Underhållskostnad [kr] 3 500 Per år. 

Antagen: service, reservdelar 
Kostnad [kr] 19 125 Per år 
   
Producerad el [kWh] 20 000 Per år [29], [34] 
   
Pris för el [kr/kWh] 0,96 Summa kostnad/Summa pro-

ducerad el 
 
 
 
 

6.4 Småskalig vattenkraft 
Tekniken är väl utvecklad och känd. Både den tekniska, ekonomiska och industriella statusen 
kan bedömas som mycket hög. 
Vattenkraft till elproduktion är sedan länge i huvudsak utbyggd i Sverige. Vill vi skydda de 
sista älvarna, är den framtida potentialen mycket begränsad. Potentialen finns i mindre vat-
tendrag och kolliderar ofta med natur- och miljöintressen. 
 
 
 

 

Figur 6-6: Principskiss av ett vattenkraftverk [35]. 
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Vattenkraft är utvunnen lägesenergi, som vattnet har fått i sitt naturliga kretslopp. Vatten 
däms upp i vattendrag (A) och förs till en turbin (C) där elektrisk energi utvinns. Effektivite-
ten bestäms av ytnivåskillnaden mellan (A) och (H) samt den mekaniska, av turbinen (C) och 
av generatorns (D) elektriska verkningsgrad. 
 
I vattenkraftverkets dammar kan vatten lagras och flödet genom turbinen ökas eller minskas 
för att anpassa elproduktionen till det aktuella behovet. Mindre vattenkraftverk saknar ofta 
reglerdammar och är då helt beroende av det väder som styr vattenflödet. 
 
Vattenkraft är en beprövad energikälla och är idag Sveriges viktigaste förnybara energikälla. 
Till småskalig vattenkraft räknas, enligt Svensk Vattenkraftförening, kraftverk under  
10 MW. Enligt föreningen finns det i Sverige idag knapp 2 000 sådana kraftverk i drift. De 
genererar 4,3 TWh el per år. I mitten av 50-talet fanns det dubbelt så många småskaliga vat-
tenkraftverk i Sverige. Dessa konkurrerades ut av billigt fossilt bränsle. Enligt Svensk Vat-
tenkraftförening finns det en potential på 7 TWh el i slumrande mindre vattenkraftverk, som 
åter skulle kunna tas i drift. 
 
Mer information: Svensk Vattenkraftförening 

Box 57, 731 22 Köping 
www.svenskvattenkraft.se 
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7 KOSTNADSJÄMFÖRELSE FÖR BÅDE EL OCH VÄRME I SMÅSKALIGA AN-
LÄGGNINGAR 

 
 

7.1 Kostnad för el och värme enligt förenklad LCOE-modell 
 
Energiprisberäkningar enligt förenklad LCOE-analys: 
 
System och antagen årsproduktion/årsförbrukning: Pris i kr per kWh 

för 
Mer info 

Analys  
Nr 

Värme Elekt-
ricitet 

 

    
1: Bränslecell,*                                               7 500 kWh  46,00 Kapitel 5.1 
2: Flispanna med stirlingmotor,**280 000+70 000 kWh   0,90 2,00 Kapitel 5.2 
3: Mindre gas/dieselmotor,***       15 000 + 5 000 kWh 2,50 2,50 Kapitel 5.3 
4: Solel, 10 kW- anläggning,                        10 000 kWh  1,62 Kapitel 6.1 
5: Vindkraft,                                                 20 000 kWh  0,96 Kapitel 6.3 
 
*     För bränslecell är total produktionsstid (effektiv livslängd) cirka ett år, verklig använd-

ningstid/livslängd är något annat, eftersom bränslecell kan startas och användas vid be-
hov. 

 
* *  Lika kostnad för värme och el har antagits. Värderas elen till 2 kr/kWh hamnar priset för 

värmen på 90 öre/kWh 
 
*** Här görs ingen skillnad på priset per kWh för el- eller värmeproduktion. 
 
 
 
 
 
 

7.2 Elproduktionskostnad enlig Elforsk 
En ny rapport från Elforsk [36] ger en jämförande bild av nuläget för elproduktionskostnader 
för både kommersiellt tillgänglig och mindre beprövad ny teknik. Rapporten är detaljerad och 
visar beräkningsmodeller, som även kan laddas hem från internet [37]. De flesta av de redovi-
sade teknikerna som utvärderas är storskaliga, men även solcellstekniken och gasdrivna 
bränsleceller finns med. Den beräknade elproduktionskostnaden är gjord utifrån antaganden 
om beskattning, bidrag, räntekostnader med mera och den intresserade läsaren hänvisas till 
Elforsk rapport 11:26 [36]. 
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8 SLUTSATSER 
 
Genomgång av olika tekniker för småskalig elproduktion visar, att det pågår utveckling inom 
många områden. Närmast marknaden är kraftvärmeanläggningar, som bygger på förbrän-
ningsmotor eller på ORC- ångprocess. Kraftvärmeanläggningar, som bygger på förbrän-
ningsmotor, drivs ofta av fossila bränslen i avvaktan på att förnybara biooljor eller biogas ska 
tillverkas i tillräcklig mängd och till attraktiv pris. Kraftvärmeanläggningar, där flis eller pel-
lets förgasas och bränns i pannor med integrerad stirlingmotor, är nära marknaden och attrak-
tiva i prestanda.  
 
Det finns mikroanläggningar för kraftvärmeproduktion i villastorlek, men de är än så länge 
obetydliga på marknaden. Endast i Tyskland verkar det finnas viss acceptans på grund av rela-
tiv högt elpris i kombination med långsiktigt bidragssystem och flerårig erfarenhet med flex-
ibla elnät. Det finns både anläggningar, som bygger på förbränningsmotor, och de som bygger 
på stirlingmotor. Verkningsgraden mot el är i storleksordningen 15 – 30 %. Anläggningar 
kommer till användning där både el- och värmelast föreligger. 
 
Bränsleceller skulle kunna ha en betydligt högre elverkningsgrad. Förädlat biobränsle i form 
av renad gas kan användas för att ge direktel från en bränslecell. Tekniken finns och används i 
extremsituationer istället för dieseldrivna elverk. Tekniken är ung och elpriset blir mycket 
högt. 
 
Jämförelse mellan olika lösningar av förnybar elproduktion visar att vindkraft kan anses vara 
ekonomiskt intressant. Även solel är på väg att bli intressant. Produktionskostnader för solpa-
neler har sjunkit drastiskt, vilket kan ge attraktiva priser i en nära framtid. Problemet med 
förnybar småskalig elproduktion från sol eller vind, i jämförelse med biobränsle, är att elpro-
duktionen inte kan styras i tid, det är vädret som bestämmer. Biobränsle kan lagras och ger 
möjlighet till att styra produktion efter behov. 
 
 
En förenklad LCOE-analys för energiproduktionskostnad visar sammanfattningsvis att: 
 
• Elproduktionskostnad i små system ligger mellan 2 och 3 kr/kWh 
• Billigaste elektriciteten ser ut att kunna produceras med vindkraftverk  
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10 PROJEKTRAPPORTER 
 
Rapportlistan nedan upptar rapporter som har tagits fram inom projekt SWX-Energi.  
I listan anges rapportnummer, rapporttitel och inom vilket delprojekt respektive delrapport  
är framtagen. 
 
Rapporter Delprojekt 
 

1) Säffle biogas –Förstudie………………………………………………………………... Biogas 
2) Skogsskötselmodeller anpassade för skogsbränsleuttag – några exempel……………... Skog 
3) Framtidens pelletsfabrik………………………………………………………………... Pellets 
4) Småhusens framtida utformning – Hur påverkar Boverkets nya byggregler? …………. Sol och bio 
5) Långa toppar……………………………………………………………………………. Skog 
6) Ackumulerande fällaggregat i gallringsbestånd………………………………………... Skog 
7) Undersökning av efterfrågan på grön GROT…………………………………………... Skog 
8) Studie av storbuntaren Rogbico………………………………………..…..…………… Skog 
9) Marknadspotential för sol- och biovärmesystem………………………………………. Sol och bio 
10) Byggregler och småhustillverkare. Husens framtida utformning………………………. Sol och bio 
11) Möten med husföretag……………………………………………………….................. Sol och bio 
12) Solvärme i nybyggda hus………………………………………………………………. Sol och bio 
13) Husköpares val av värmesystem – Hinder och möjligheter……………………………. Sol och bio 
14) Användning och vidaretransport av skogsenergisortiment…………………………….. Logistik 
15) Vidaretransport av skogsenergisortiment – Tidsstudier och kostnadskalkyler………… Logistik 
16) Utveckling av logistiken för skogsbränslen…………………………………………….. Logistik 
17) Transport av skogsenergisortiment – Företags- och samhällsekonomiska kostnader….. Logistik 
18) Potential för skogsbränsle i Värmland – hinder och möjligheter………………………. Skog 
19) Ekonomi vid skogsskötsel inriktad mot energi- och industrisortiment………………… Skog 
20) Biogas Säffle – Förstudie Värmlandsnäs……………………………………………….. Biogas 
21) Småskalig rökgasrening – metoder för att minska utsläppen …………………..……… Sol och bio 
22) Tillsatser som kvalitetshöjare för pellets…………….…………………………………. Pellets 
23) Kartläggning och nulägesbeskrivning av pelletskedjan………………………………… Pellets 
24) Täckningsbidrag vid uttag av skogsbränsle i unga bestånd…………………………….. Skog 
25) Miljöeffekter av biobränslen från spån till pellets……………………………………… Pellets 
26) Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem  Teknik – System - Ekonomi…… Sol och bio 
27) Underlag för utökad besiktning av sol- och biovärmesystem…………………………... Sol och bio 
28) Provningsmetod för sol- och biovärmesystem…………………………………..……… Sol och bio 
29) Bioenergikombinat i Falun – ett systemperspektiv på kraftvärmeanläggningar…..…… Kompetens 
30) Konditionering av råvara före pelletering………………………………………………. Pellets 
31) Rötrester – åter till kretsloppet…………………………………………………………. Biogas 
32) Småskalig uppgradering av biogas……………………………………………………... Biogas 
33) Teknik för småskalig elgenerering……………………………………………………... Sol och bio 
34) Ett bad när som helst – Dimensioneringsråd för varmvatten…………………………… Sol och bio 
35) Studie av Bracke-aggregatet……………………………………………………………. Skog 
36) Branschintervjuer – tankar om skogsbränslets framtid…………………………………. Skog 
37) Utveckling av teknik och metoder för skörd av skogsbränsle………………………….. Skog 
38) Eldningsresultat för pellets med tillsats av magnesium…………………………. Sol och bio/Pellets 
39) Effektiviseringspotential för system med sol och pellets..…………………................... Sol och bio 
40) Kalkylverktyg för dimensionering av expansionskärl i solkrets (Excel-blad)………..... Sol och bio 
 
 
Rapporterna finns att hämta som pdf-filer på 
www.regiongavleborg.se/verksamhet/swxenergi/rapporter 
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