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Sammanfattning
Jordbrukarna Gunnar och Erik Öhlund, Sjöbredareds Lantbruk samt Christer Sandberg,
Hagaberg är intresserade av att installera ett gengaskraftvärmeverk för c:a 100 kW(v) med
anslutning till en skola, daghem och ett äldreboende i Ulricehamns kommun. Frågan har
uppkommit om tekniken är mogen för demonstration i Sverige och om det finns andra
trovärdiga leverantörer av gengasutrustningen.
Hushållningssällskapet gav Exergetics Energisystemteknik AB i uppdrag att undersöka
teknikläget vad avser små gengaskraftvärmeverk och bistå med råd när det gäller val av
leverantör och utformning av en eventuell anläggning. Syftet med uppdraget var att underlätta
introduktion av mycket småskalig kraftvärmeproduktion baserad på gengasdrivna motorer
med värmeåtervinning från avgaser i första hand inom projektet ”Nationell samordning och
projektutveckling av småskaliga biobränslekedjor”
En inventering av tänkbara utrustningsleverantörer har genomförts och besök har genomförts
hos de tre leverantörer som bedömdes ha nått längst med teknikutvecklingen, Fortel och
Gasek i Finland, samt Spanner Re2 i Tyskland. Slutsatsen är att det enda företag som bedöms
kunna leverera utrustning till en anläggning i Hökerum under det närmaste året är Spanner
Re2.
En uppskattning av investeringsbehov har gjorts och lönsamheten för ett
gengaskraftvärmeverk har jämförts med ett basalternativ utan elproduktion, som tidigare
utretts för Hökerum. Den totala investeringen för en komplett värmeanläggning med
gengaskraftvärme har uppskattats till c:a 4 miljoner SEK. Lönsamheten baseras i huvudsak på
att anläggningen kan medföra minskade elinköp till skolan, daghemmet och äldreboendet. Om
priset för köpt el är 1000 SEK/MWh, förefaller gengasanläggningen vara lönsam om flis med
35% fukt kan levereras till ett pris under 190 SEK/MWh. Med annan ägare som säljer både
värme och el blir kalkylen betydligt ogynnsammare men det kan finnas förutsättningar för
lönsamhet om värmepriset kan baseras på ett högre flispris än det som ligger till grund för
beräkningen av gengasverkets driftkostnader.
Några väsentliga osäkerheter om den tekniska funktionen föreligger inte även om den
torkcontainer som föreslås ingå i anläggningen fortfarande är under utveckling. Anläggningen
uppfyller de emissionskrav som gäller i Österrike.
Dock finns det skäl att minska osäkerheterna i lönsamhetskalkylen. Det som bör göras är dels
en systemoptimering för att bestämma kapaciteter och krav på flispannan och
ackumulatortanken, dels närmare utredning av drift- och underhållskostnader och framförallt
en utredning av de intäkter som elproduktionen kan ge.
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1.

Inledning

Bakgrund
Jordbrukarna Gunnar och Erik Öhlund, Sjöbredareds Lantbruk samt Christer Sandberg,
Hagaberg är intresserade av att installera ett gengaskraftvärmeverk med anslutning till en skola
och ett äldreboende i Ulricehamns kommun. Tänkt leverantör av gengasutrustningen är det tyska
företaget Spanner Re2 GmbH som har levererat liknande anläggningar i Tyskland. Gunnar och
Erik Sjölund har kontaktat Hushållningssällskapet för medfinansiering av projektet. Frågan har
uppkommit om tekniken är mogen för demonstration i Sverige och om det finns andra tänkbara
leverantörer av gengasutrustningen.
Hushållningssällskapet gav 2011-06-29 Exergetics Energisystemteknik AB i uppdrag att
undersöka teknikläget vad avser små gengaskraftvärmeverk och bistå med råd när det gäller val
av leverantör och utformning av en eventuell anläggning.

Syfte och mål
Syftet med uppdraget är att underlätta introduktion av mycket småskalig kraftvärmeproduktion
baserad på gengasdrivna motorer med värmeåtervinning från avgaser i första hand inom
projektet ”Nationell samordning och projektutveckling av småskaliga biobränslekedjor”
Mål som skall uppnås är:
1. Information från minst tre ytterligare utrustningsleverantörer rörande teknisk utformning,
prestanda, pris, garantier och erfarenheter från referensanläggningar skall inhämtas;
2. Minst två anläggningar levererade av Spanner Re2 GmbH och minst en anläggning från
annan leverantör skall besökas för att inhämta användarnas erfarenheter med avseende på
arbetsinsats för drift och underhåll, prestanda och driftsäkerhet;
3. Förutsättningarna för att en anläggning levererad av någon av de kontaktade
leverantörerna skall uppfylla de krav som Sjöbredareds Lantbruk ställer, skall bedömas;
4. Eventuella återstående behov av teknikutveckling skall identifieras

Uppdragets genomförande
Inventeringen av ytterligare utrustningsleverantörer genomfördes genom sökningar på internet
och direktkontakter med företag som informerade om att de kunde erbjuda kompletta
gengaskraftvärmeverk. Kontakt togs även med Biomass Technology Group i Nederländerna som
gav tips om ytterligare ett företag som borde kontaktas.
Besök hos Spanner Re2 och tre anläggningsinnehavare genomfördes 24 – 25 augusti, 2011 i
sällskap med Erik Öhlund. Besök vid två finska företag Fortel Components Oy och Gasek Oy
och vid demonstrationsanläggningar levererade av dessa genomfördes 19 – 20 september, 2011.
En muntlig lägesrapportering gjordes i samband med ett möte i Ulricehamn 28 september 2011. I
mötet deltog även representanter för Ulricehamns kommun.
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2.

Lokala förutsättningar

2.1 Bränsleförsörjning
Bränsle till anläggningen skall hämtas från jordbruksfastigheternas skog. Bränslet skall torkas
naturligt till 35% fukthalt.

2.2 Uppvärmningsbehov
Flera utredningar av möjligheterna att installera närvärmesystem i Hökerum för att värma skola,
daghem och ett äldreboende, eventuellt också STUBO-fastigheterna på Prästgårdsliden, se [1]
och [2].
Årliga värmebehoven anges till:
Skola och daghem
Äldreboende, Hökerumsgården
STUBO-fastigheterna
Totalt

550 MWh
790 MWh
250 MWh
1 590 MWh

Produktionsbehovet, inklusive ledningsförluster uppskattas i [2] till 1 678 MWh/år och
effektbehovet till 568 kW. Av det totala värmebehovet uppskattas varmvatten svara för c:a 20%
eller 318 MWh. Fördelningen av värmelasten över årets månader har uppskattas med ledning av
klimatdata för Borås. Resultatet framgår av figur 1.

Figur 1. Uppskattad fördelning av värmelasten under ett år
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2.3 Elförbrukning
Uppgifter om elanvändning i skolan, daghemmet och Hökerumsgården har erhållits från
Ulricehamns kommun. Uppgifterna för skolan och daghemmet avser november 2010 – augusti
2011 och uppgifterna för Hökerumsgården januari 2010 – oktober 2011. Med detta underlag har
den sammanlagda årliga elförbrukningen uppskattats till 446 MWh2. Fördelningen över året
framgår av figur 2, där även värmeförbrukningen visas för jämförelse. Värmeförbrukningens
variation är uppenbarligen mycket större än elförbrukningens. Förhållandet mellan värme och
elförbrukning varierar mellan 5,3 0ch 0,92.

Figur 2. Uppskattade fördelningar av el-och värmeförbrukning under ett år

3.

Leverantörer av gengaskraftvärmeverk

3.1 Tekniklägesöversikt
Tekniken för drift av stationära förbränningsmotorer tillämpades redan under 1920-talet.
Gengasdrift av fordon har använts sedan 1930-talet och fick stor betydelse inte minst i Sverige
och Tyskland under 2:a världskriget. Billiga petroleumbränslen ledde sedan till att intresset för
tekniken i stort sett helt försvann, men intresset återuppstod under tidigt 1980-tal, särskilt i
oljeberoende utvecklingsländer, som ett resultat av kraftiga oljeprishöjningar. De tillämpningar
som då var aktuella gällde huvudsakligen drift av stationära motorer med effekter från några 10tal kW upp mot några 100 kW. Ett stort antal företag, mest europeiska, men också från
Filippinerna, Indien, Indonesien, Kina, Nya Zealand och Sydafrika placerade ut
2

Enligt andra uppgifter från Ulricehamns kommun var den normalårskorrigerade elförbrukningen 2010, något
högre, 501 MWh. Det innebär att de kalkyler rörande elbalansen och ekonomin som redovisas i avsnitten 4 och 5
överskattar såld el till nätet och underskattar den vinst anläggningen kan generera.
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”demonstrationsanläggningar” på avlägsna platser i utvecklingsländer. De flesta av dessa visade
sig inte fungera som förväntat och intresset för tekniken avtog återigen, dels som ett resultat av
dåliga erfarenheter men också på grund av att oljepriserna sjönk igen. Idag är endast några
enstaka av de företag, som då uppträdde som leverantörer, fortfarande aktiva. Ankur Scientific
Ltd i Indien finns bland dessa.
Intresset för tillämpning av tekniken i Europa har funnits sedan 1980-talet, men legat på en
mycket låg nivå. Tillkomsten av gynnsamma förutsättningar för leverans av småskaligt
producerad el med förnybar energi har inneburit ökande intresse under de senaste åren. Det finns
emellertid fortfarande endast ett fåtal anläggningar i kommersiell drift i Europa. Anläggningar
för värmeeffekter kring någon eller några MW(v) som skulle kunna motsvara svenska krav kan
idag levereras av Babcock & Wilcox Völund, Danmark som levererat en anläggning med
motströms gasgenerator för 1 MW(e)/1,9 MW(v) i Harboöre, Danmark. Motordriften omfattar
över 80 000 timmar. Driftpersonalen består av två personer på dagtid och anläggningen drivs
automatiskt övervakningsfritt under nätter och helger. Tre ytterligare anläggningar har byggts i
Japan på licens. Austrian Energy and Environment AG3 i Österrike har levererat en anläggning
för 2000 kW(e)/4500 kW(v) med dubbla fluidbäddförgasare med ångtillsats som varit i drift
sedan 2001 i Güssing, Österrike. Ytterligare tre anläggningar har levererats till orterna Oberwart
2800 kW(e)/4100 kW(v)4, Villach 3940 kW(e)/6750 kW(v) och Senden 4900 kW(e)/6000
kW(v)5. Anläggningarna i Oberwart och Senden är utrustade med en ORC6 anläggning för att
utnyttja en del av restvärmet i avgaserna från gengasmotorn.
Spanner Re2 GmbH i Tyskland har enligt uppgift vid konferens i Stuttgart 2011-02-11 levererat
c:a 40 anläggningar för 30 kW(e)/70 kW(v) och 45 kW(e)/105 kW(v) med medströms
gasgenerator av Imberttyp till gårdsvärmesystem och mindre industrier i Tyskland. Sammanlagd
drifterfarenhet uppgavs till 150 000 h. Xylowatt SA i Belgien erbjuder anläggningar för 300
kW(e)/600 kW(v) till 1500 kW(e)/3000 kW(v) med medströms gasgenerator. Sex anläggningar
av den mindre storleken är i drift i Belgien och en sjunde är under installation i Tyskland.
Försök att kommersialisera tekniken i Finland förefaller hittills inte ha lyckats. Anläggningen
med motströms gasgenerator i Kokemäki för 1,8 MW(e)/4,4 MW(v) drivs enligt uppgift nu
enbart för värmeproduktion eftersom det visade sig för svårt att åstadkomma automatisk
övervakningsfri drift. Två företag i Finland, Fortel Components och Gasek har ambitioner att
kunna leverera anläggningar för c:a 50 kW(e)/100 kW(v) och har nyligen tagit
pilot/demonstrationsanläggningar i drift.
De driftstörningar som uppstår i anläggningar där en motor drivs med gengas orsakas i allmänhet
antingen av att bränsleflödet i förgasningsreaktorn störs av valvbildning eller av gasreningen inte
fungerar tillräckligt väl. Stoftpartiklar som följer gasen in i motorn orsakar slitage och tjärångor i
gasen som kondenserar på olämpliga ställen kan ge igensättningar och leda till att t ex
insugningsventilerna i motorn fastnar. Ett generellt problem för anläggningar med värmeeffekt
3

Företaget gick i konkurs 2010 och ägs nu av Andritz Energy and Environment GmbH
Se [13]
5
Se [14] och [15]
6
ORC står för organisk ångprocess (Organic Rankine Cycle). Processen innebär att avgasvärmet kan utnyttjas för
ytterligare elproduktion.
4
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under någon MW förefaller vara att det är svårt att utforma styr-och övervakningssystem som
medger obemannad drift och som inte ger en orimligt hög anläggningskostnad. De anläggningar
som är i drift i Sydostasien och i Afrika kräver mer eller mindre kontinuerlig tillsyn.
Exempel på sådana anläggningar är de som erbjuds av indiska leverantörer. I Indien finns minst
tre företag som levererat ett flertal anläggningar med medströms gasgenerator. De höga
tillsynskraven innebär att driftkostnaderna blir orimligt höga i Europa. De uppfyller inte heller
europeiska krav på miljövänlighet eftersom tjärreningen sker med vattenskrubber som ger ett
tjärhaltigt avloppsvatten. Ett av de indiska företagen är Ankur Scientific Ltd som bl a levererat
en anläggning för 200 kW(e) med avgaspanna till en theplantage i Uganda. Sedan driftstarten
2005 har max effekten avtagit och var i slutet av 2010 knappt 100 kW(e). De mätningar i
anläggningen som gjorts av forskare vid Makerere University i Uganda, tyder på att orsaken är
igensättning i avgaspannan, d v s bristfälligt underhåll. Gaskvaliteten och motorns tillstånd är
utan anmärkning.
En pilotanläggning med tvåstegs-förgasning enligt den s k Viking-processe för 200 kW(e)/400
kW(v) har varit i drift i 1000 timmar i Hadsund, Danmark och det danska företaget Weiss A/S
installerar nu en demonstrationsanläggning för 500 kW(e)/ 1000 kW(v) i Hilleröd, Danmark.
Bränsle är torkad skogsflis. Det svenska företaget Meva Innovation AB uppför en
demonstrationsanläggning med cyklonförgasare för 1,2 MW(e)/2,2 MW(v) i Hortlax för Pite
Energi AB. Bränslet är mald träpellets. Drifttagning skall ske under 2011. Lovande försök med
förgasning av rörflen har genomförts vid ETC i en testanläggning med samma typ av
gasgenerator vid en bränsleeffekt av 400 kW(b).
Gengastekniken är förknippad med speciella risker och miljöproblem. Gasen är giftig, driften är
förknippad med explosionsrisker och tjärhaltigt kondensat utgör ett potentiellt miljöproblem.
Riktlinjer för säker och miljövänlig utformning av gengasanläggningar har nu tagits fram inom
ett europeiskt samarbetsprojekt [3].

3.2 Identifierade aktiva leverantörer
Den inventering av leverantörer som gjordes under sommaren 2011, med hjälp av internet och
personliga kontakter, resulterade i den sammanställning som visas i tabell 1. Samtliga
leverantörer som nämns där kontaktades och ombads inkomma med uppgifter om sina produkter.
Två leverantörer svarade inte och för vissa är uppgifterna ofullständiga.
Det kan noteras att bland de listade företagen, endast Ankur Scientific, Fortel, Gasek, Martezo,
Pyroforce, Spanner Re2 och Xylowatt erbjuder anläggningar med värmeeffekt som kan vara
intressant för projektet i Hökerum. Xylowatts anläggningar är emellertid i största laget.
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Tabell 1. Identifierade leverantörer av gengaskraftvärmeverk
Leverantör

Ankur Scientific Ltd
Indien

Babcock&Wilcox, Völund
Biomass Engineering Ltd
Storbrittannien*)
Boson Energy Sweden AB
Sverige
Fortel Components Oy
Finland
Gasek Energy Solutions
Finland
Martezo
Frankrike

Standardstorlekar
kW(e)/kW(h)
70/100-125
120/150-170
160/230-250
250/300-350
1970/3500
Uppgift
saknas
1 – 3 MW

30/80

Bränslespec.

Styrsystem för
obemannad
drift
Kan levereras
men erfarenhet
saknas

Specifik
investering

Fukt <50%

Ja

Uppgift
saknas
Uppgift
saknas

Uppgift saknas

Fukt 15-20%
10-50 mm
Fukt 30-40%
40-80 mm
Fukt <20%
50 -150 mm

Ja

Träpellets

Ja

Fukt 10-20%
10 – 75 mm

Uppgift saknas

Meva Innovation

30/60
50/100
70/140
till
425/850
1200/2200

Pyroforce Energietechnologie
AG, Schweiz*)

300/415
650/1130

Fukt 10-15%
10-100 mm

Uppgift saknas

30/66
40/88
45/105

Fukt<15%
30 – 40 mm
Max 30%
under 4 mm
Uppgift
saknas
Fukt<10%
>5mm

Ja

Spanner Re2 GmbH
Tyskland

Weiss

500/1000

Xylowatt S.A
Belgien

300/600
500/1000

*)

Ja
Uppgift saknas,
men troligen ej

Ja
Ja

Antal
sålda
enheter
Mer än
900

Anläggningar
att besöka i
Europa
Nej

Kommentar

68 700
SEK/kW(e)
Uppgift
saknas
Uppgift
saknas

4

1 i drift

Uppgift
saknas
0

Uppgift saknas

Ger ”bioolja” som
biprodukt
Sannolikt i utvecklingsfas

61 300
SEK/kW(e)
27 600
SEK/kW(e)
50 600 –
32 200
SEK/kW(e)
Uppgift
saknas
Uppgift
saknas

3 varav 1
i drift
5 varav 1
i drift
Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

1
installeras
3 i drift

32 i drift
C:a 37 800
SEK/kW(e)
Uppgift
saknas
Uppgift
saknas

1
installeras
9 varav 4
i drift

Svar på förfrågan har e j inkommit, eventuella uppgifter i tabellen baseras på leverantörens hemsida.
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Demoanläggning
skall installeras i
Luxemburg
Kempele,
Finland
Somero, Finland
Troligen men
uppgifter saknas
Hortlax, Piteå
Güssing 300 kW
Nidwalden
650kW
Ett flertal

Gasrening med
vattenskrubber ger
tjärhaltigt avloppsvatten.

I tidig utvecklingsfas

Mycket begränsad
drifterfarenhet
I utvecklingsfas.
Pilotanläggning
Tveksamt om leverantören
verkligen är aktiv
I utvecklingsfas.
Pilotanläggning

Intressantast

I utvecklingsfas.
Pilotanläggning
Tournai,
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3.3 Urval av leverantörer för besök
Bland de leverantörer som kan erbjuda anläggningar i lämplig storlek, visade Pyroforce inget
intresse. Ankur saknar erfarenhet av övervakningsfri drift och har ett olämpligt
gasreningssystem. Martezo refererar inte till någon anläggning levererad under de senaste tio
åren. Därför återstod egentligen endast Fortel, Gasek och Spanner Re2 som realistiska alternativ.
Besök vid dessa företag och demonstrationsanläggningar de levererat genomfördes under augusti
– september 2011. Detaljerade redovisningar av intrycken från besöken återfinns i Bilaga 1.

3.4 Rekommenderad utrustningsleverantör

Det råder ingen tvekan om att Spanner Re2 är den leverantör som bör föredras om upphandling
av en anläggning skall ske under det närmaste året. Företaget har levererat ett stort antal
anläggningar och erfarenheterna som inhämtats vid anläggningsbesöken är uteslutande positiva.
Priset är högre än det GASEK begär men GASEK har egentligen inte en kommersiell produkt.
Fortels teknik förefaller väl i klass med Spanners och erfarenheterna från de två anläggningar
som är i drift är lovande. I nuläget är emellertid priset betydligt högre. Fortels representant
uttalade också tvekan inför att leverera en anläggning till en plats som inte enkelt kunde nås med
någon timmes bilresa innan man hade tillräckliga drifterfarenheter från anläggningar i
Uleåborgsområdet som visade att alla barnsjukdomar i konstruktionen hade eliminerats. Man
ville helst vänta något eller några år med att sprida marknaden geografiskt.
Det rekommenderas att diskussioner i första hand inleds med Spanner Re2 men att kontakten
med Fortel bibehålls och att de fortsatta erfarenheterna från de anläggningar som är i drift följs.

4.

Förslag till utformning av anläggningen

4.1

Basalternativ utan kraftvärme

För jämförelse med alternativet med gengaskraftvärme har den anläggningsutformning som
skisserats av ÄFAB [2] utnyttjats. Ett principschema visas i figur 3.
Värmeanläggningen består av en flispanna med effekt 500 kW och en pelletspanna med effekt
150 kW samt ackumulatortank 5 – 10 m3 placerade i en fristående panncentral på lämplig plats i
närheten av de fastigheter som skall värmas. Befintliga oljepannor utnyttjas som reserv.
Alternativt installeras en ny oljepanna som kan klara hela effekten, c:a 600 kW, i den nya
panncentralen.
Flispannan uppskattas svara för c.a 80% av värmeförsörjningen. Pelletspannan skall främst
användas sommartid och för spetslast. Flis skulle kunna levereras av lokala entrepenörer. Pellets
köps från lämplig leverantör.
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Figur 3. Principschema för anläggning utan elproduktion
Verkningsgrader för pannorna antas i [2] vara:
Flispanna
85%
Pelletspanna 85%

4.2 Kraftvärmealternativ
Anläggningen består av en gengaskraftvärmemodul 45 kW(e)/100 kW(v) och en flispanna med
effekt 500 kW. Gengasanläggningens avgaspanna är kopplad till en ackumulatortank som gör det
möjligt att driva gengasverket intermittent vid full effekt oavsett värmelasten. Hela
bränsleförsörjningen kan skötas av lokala entrepenörer som flisar naturtorkat skogsbränsle med
fukthalt 35% och levererar flis dels i specialcontainer med inbyggd torkfunktion som ansluts till
gengasverket, dels till flispannans flislager. I torkcontainern torkas bränslet med värme från
avgaspannan till F=15%.
Figur 4 visar ett principschema för kraftvärmeanläggningen. I figuren betecknar gråmarkerade
processkomponenter sådant som ingår i kraftvärmemodulen och blåmarkerade sådant som ingår i
basalternativet utan elproduktion. Grönmarkerade komponenter eller aktiviteter avser
bränsleförsörjning och askhantering. Det som tillkommer i förhållande till basalternativet är
specialcontainrar för flistorkning. För enkel hantering krävs minst två sådana.
För flispannan antas samma prestanda som i basalternativet. För gengasverket antas följande
gälla:
Eleffekt (netto)
45 kW
Värmeeffekt avgaspanna
105 kW
Värmeeffekt (netto med bränsletork)
83 kW
Totalverkningsgrad
70% 7
7

Baserat på bränsle med 35% fukthalt levererad till tork. Torkens verkningsgrad antagen till 45%
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Figur 4. Principschema för anläggning med gengaskraftvärme

5.

Preliminär lönsamhetsbedömning

5.1 Förutsättningar och metodik
Beräkningarna har gjorts för kostnadsnivå maj 2011 (KPI 312) och med följande förutsättningar
som överensstämmer med samma förutsättningar för kalkylränta, livslängd och bränslepriser
som användes i en nyligen genomförd utredning av kostnader för ny elproduktion publicerad av
Elforsk [4]:
Real kalkylränta
Teknisk-ekonomisk livslängd
Anslutning till elnät
Bränslepris, flis
Bränslepris, pellets
Elpris vid köp
Elpris vid försäljning

6%
15 år
500 SEK/kW
210 SEK/MWh
320 SEK/MWh
1000 SEK/MWh
775 SEK/MWh8

Växelkurs EUR-SEK
Fast drift- och underhållskostnad

9 SEK/EUR
4% av investering/år

8

Spotpris 450 -500 SEK/kWh plus elcertifikat 250 – 300 SEK/MWh. Såväl spotpriser som priser för elcertifikat har
fallit det senaste året men 570 SEK/MWh kan antas vara en undre gräns för försäljningspriset.
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Lönsamhetsanalyserna genomförs i form av marginalkalkyler för elproduktionen med antagande
om konstanta årliga kostnader och kapitalkostnader beräknade som fasta annuiteter.

5.2 Driftstrategi
Gengasanläggningen körs som baslast, sommartid intermittent med drifttiden anpassad för att
täcka värmebehovet. Villkoret som använts sommartid är att anläggningen endast är i drift när
eleffektbehovet ligger över en viss nivå, c:a 30 kW. Flistorkens effektbehov kan uppskattas till
c:a 21 kW9 vilket innebär att gengasverkets nyttiggjorda värmeeffekt i genomsnitt kan vara c:a
84 kW vid 100% drifttillgänglighet. Med 85% tillgänglighet som är ett rimligare värde blir
genomsnittseffekten 71,5 kW. Resterande värmelast skall tas av flispannan. Fördelningen av
värmeleveransen över året illustreras i figur 5.
Flispannan skall som mest leverera i genomsnitt 293 kW i februari och som minst 55 kW i
september. Under juni-augusti skall flispannan inte behöva vara i drift.

Figur 5. Fördelning av värmeleverans till kulvertnätet under året vid 85%
tillgänglighet för gengasverket.
En nerreglering av en 500 kW panna till 55 kW är knappast realistisk. Å andra sidan kan det vara
så att flispannan är överdimensionerad och att en panna för drygt 300 kW skulle kunna vara
tillräcklig om ackumulatortanken är stor nog att hantera belastningstoppar under vintern. En

9

Antagen torkverkningsgrad 45%
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optimering av systemet ligger utanför uppdraget och det förutsätts därför i det följande att det
driftsätt som kommer att användas inte avviker allt för mycket från vad som illustreras i figur 5.
Tabell 2 visar hur värmeförsörjningen fördelas mellan gengasverket och flispannan under ett år
och den bränsletillförsel som erfordras. För bränslet anges dels den bränsleenergi som
omvandlats till el och värme, dels den energi i form av flis med 35% fukt som levererats till
anläggningen.
Tabell 2. Värmebalans och bränsleförbrukning vid 85% tillgänglighet för gengasverket
Värme
Bränsle
Leverans
Produktion i Produktion i
Omvandlat i Ekvivalent
till nät
gengasverk
flispanna
anläggningen
F 35%
Energi MWh
1667
536
1131
2887
2815
Den bränslemängd som årligen måste levereras är c:a 875 ton med 35% fukt eller c:a 4100 m3s.
Genom att utgå från timvärdena för eleffektbehovet kan den genererade eleffekt som skulle
kunna användas för eget bruk, och den effekt som måste köpas in eller levereras till nätet10,
beräknas för varje timme under året. Exempel på resultat av sådana beräkningar visas i figur 6.
Gengasanläggningen kan vara i kontinuerlig drift och leverera 45 kW under vinterdagen 1:a
januari. Sommartid måste anläggningen drivas intermittent för att inte producera mer värme än
som kan utnyttjas.

Figur 6. Elbalanser för två dagar under året.
Total elbalans för ett år framgår av tabell 3. Månadsbalanser visas i figur 7.

10

Det är oklart om den el som genereras när eleffektbehovet överstiger gengasverkets effekt kan betraktas som
internt förbrukad eller inte, för det fall att anläggningen inte ägs av fastighetsägaren. Lönsamhets kalkylen, avsnitt
5.4, är därför gjord med två antagna krediteringar för denna elenergi.
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Tabell 3. Elbalans för ett år med 85% tillgänglighet för gengasverket.
Förbrukning Produktion
Egen
Köpt
användning
Elenergi MWh
446
289
251
195

Sålt
38

Det bör noteras att beräkningarna utförts för en given period och att utfallet kommer att kunna
variera en del från år till år. Det kan t ex noteras att värdena som erhållits för elförbrukning under
april är lägre än för maj. Detta beror antagligen på tillfälligheter. Rimligtvis ger resultaten
emellertid en hyfsat god uppskattning av hur den elenergi som gengasverket producerar kan
utnyttjas.

Figur 7. Elbalanser för varje månad vid 85% tillgänglighet för gengasverket
Som framgår av tabell 3 och figur 7, kan större delen av den el som produceras utnyttjas för eget
bruk. Den andel som måste säljas till nätet är 13%. Med den mindre av standardmodulerna från
Spanner Re2 som ger 30 kW(e) skulle fördelningen mellan använd och såld el bli gynnsammare,
men eftersom eleffektbehovet även under vintern dagligen är under 30 kW går det inte att
undvika att en del producerad el måste säljas om inte styrsystemet utformas för intermittent drift
styrd av eleffektbehovet. Det ger emellertid troligen sämre lönsamhet eftersom utnyttjningstiden
för gengasverket minskar rejält med den driftstrategin.

5.3 Investeringsbehov
Tabell 4 visar uppskattade investeringar för basalternativet och kraftvärmealternativet.
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Investeringen för basutrustning är baserad på uppskattningar i [2]. För jämförelsen mellan
alternativen har beloppet ingen betydelse. Investeringen för en installerad komplett pelletspanna
med bränsleförråd har uppskattats till 600 000 kr.11
Investering för komplett gengasmodul i container för 45 kW(e)/105 kW(v) är uppskattad med
uppgifter erhållna vid besöket hos Spanner Re2 och med en växelkurs på 9,25 SEK/EUR.
Investering i torkcontainrar är uppskattad med ledning av uppgifter från TechnoFarm12 som sökt
medel från Energimyndigheten för att utveckla produkten och som anger att priset väntas bli
mellan 110 000 och 145 000 SEK för en container.
Kostnad för elanslutning uppskattad enligt [4]. Oförutsedda kostnader uppskattade som 10% av
specificerade investeringar för gengasutrustningen.
Tabell 4. Uppskattad investering
Investeringspost
Basutrustning exkl. pelletspanna
Pelletspanna
Gengasmodul i container
2 st torkcontainrar
Elanslutning
Oförutsett (10% för gengasinvestering)
Summa

Basalternativ
1 750 000
600 000
0
0
0
2 350 000

Gengaskraftvärme
1 750 000
0
1 674 000
290 000
22 500
198 650
3 935 150

5.4 Lönsamhetskalkyl
Kalkylen begränsas till en jämförelse mellan basalternativet utan elproduktion och
kraftvärmealternativet. Tabell 5 visar en jämförelse av årskostnaderna vid grundförutsättningarna
enligt avsnitt 5.1. Kalkylen förutsätter 85% drifttillgänglighet för gengasverket.
Med grundförutsättningarna är kraftvärmedriften inte lönsam. Om den el som kan utnyttjas lokalt
kan åsättas ett högre värde än enbart elleverantörens energipris blir den årliga förlusten drygt
25 000 SEK. Om all el måste säljas till nätet blir den årliga förlusten nära 82 000 SEK.
Förlusterna blir högre om priset för såld el hamnar på den lägsta rimliga nivån 570 SEK/MWh.
De lokala flisleveranserna kan dock vara lägre än det antagna på 210 SEK/MWh. Figur 8 visar
utfallet vid olika flispriser. Där framgår att alternativen är likvärdiga då fastighetsägaren äger
gengasverket om flispriset ligger kring 190 SEK/MWh och att kraftvärmealternativet blir allt
lönsammare ju lägre flispriset sätts. Om någon annan äger gengasanläggningen krävs ett flispris
ner mot 130 SEK/MWh för att elproduktionen skall bli lönsam om även försäljningspriset för
värme justeras till en lägre nivå.

11
12

Efter samtal med Bengt-Eric Löfgren ÄFAB
E-post från Per Wennerberg 2011-11-22
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Det är emellertid inte självklart att flispriset behöver vara detsamma för ren värmeproduktion
och kraftvärmeproduktion. Volymerna blir större i det senare fallet och detta kan motivera ett
lägre flispris vid kraftvärmeproduktionen och ett värmepris baserat på fliskostnaden vid enbart
värmeproduktion. Hur en sådan kalkyl påverkar resultatet måste analyseras utifrån lokala
förutsättningar.
Tabell 5. Årskostnadsjämförelse vid grundförutsättningar enligt 5.1
Basalternativ
Gengaskraftvärme
Fasitghetsägarens
Annan ägare
egen anläggning
Utgifter SEK/år
Kapitalkostnad
241 962
405 174
405 174
Drift och underhåll
94 000
157 406
157 406
Flis
374 169
591 237
591 237
Pellets
137 681
0
0
Köpt el
446 167
195649
0
Summa
1 293 980
1 349 466
1 153 817
Intäkter SEK/år
Såld el
0
29 955
224 107
Såld värme
0
0
847 813
Summa
0
29 955
1 071 920
Vinst/förlust på
elproduktion SEK/år
0
-25 531
-81 897

Figur 8. Inverkan av flispris på kraftvärmeanläggningens lönsamhet
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För basalternativet utan elproduktion blir flisbehovet c:a 1800 MWh/år medan
kraftvärmealternativet kräver c:a 2800 MWh/år. Det innebär att kapitalkostnader för
investeringar i utrustning t ex för flisning och transporter kan slås ut på en större volym i
kraftvärmealternativet.

6.

Miljöpåverkan

Enligt [2] förutsätts att emissioner av stoft och CO för pannanläggningen vid 13% CO2 i
rökgaserna kan begränsas till 350 respektive 500 mg/Nm3.
Emissionsmätningar har genomförts av TÜV i Österrike för en anläggning från Spanner Re2, se
[5]. Anläggningens märkeffekt var 30 kW(e)/70 kW(v), d v s var av den mindre
standardmodellen som företaget säljer. Motorn var utrustad med katalysator.
Tabell 6 visar en jämförelse mellan mätta värden och de gällande gränsvärdena. Samtliga
emissionsvärden gäller för torra rökgaser och 13% O2. Avgasförlusten uppmättes till 2,6 ± 0,3%
vilket är långt under kravet, högst 17%.
Tabell 6. Emissioner från gengaskraftvärmeanläggning 30 kW(e) från Spanner Re2 [5]
Parameter
Uppmätt värde
Gränsvärde
3
Stoft mg/Nm
6±1
100
CO mg/Nm3
9±3
-3
NOx (som NO2) mg/Nm
228 ± 17
250
VOC (angiven som C) mg/Nm3
21 ± 5
--

7.

Brandsäkerhet

Exempel på åtgärder som kan krävas för att nå acceptabel säkerhet mot brand finns i brev [6]
från IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH i Österrike. Bland
åtgärderna märks krav på utförande av väggar och tak, genomföringar, fackling av gas, skydd
mot tillbakabrand i bränsleskruvar och brandbekämpningsutrustning. När det gäller
brandbekämpning krävs endast två 12 kg pulverhandeldsläckare typ P12.

8.

Återstående frågeställningar och utvecklingsbehov

Underlaget för bedömning av kraftvärmeanläggningens tekniska funktion bedöms som
tillräckligt gott för att en satsning på tekniken skall kunna rekommenderas. Det finns viss
osäkerhet när det gäller torkcontainrarna som fortfarande är under utveckling. Uppgifter om
emissioner från gengasanläggningen saknas. Att anläggningen uppfyller kraven i Österrike måste
bekräftas.
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Det finns emellertid ett antal osäkerheter när det gäller den ekonomiska kalkylen, nämligen:
1. Systemuppbyggnaden med dimensionering av flispanna och ackumulatortank är inte
optimerad. Det som är särskilt viktigt att säkerställa är att anläggningen kan fungera vid
värmelaster i ett intervall strax över gengasanläggningens kapacitet
2. Drift- och underhållskostnader för båda typerna av anläggningar kan behöva utredas
ytterligare.
3. Förutsättningarna för affärerna med elenergi behöver utredas ytterligare. Ekonomin är
inte särskilt känslig för priset för såld el, men den kostnad som kan undvikas med den
egna elproduktionen är av stor betydelse.

9.

Slutsatser och rekommendationer

Om gengasverket ägs av fastighetsägaren förefaller projektet lovande under förutsättning att det
är möjligt att få fram flis till en kostnad under c:a 190 kr/MWh. Med annan ägare som säljer
både värme och el blir kalkylen betydligt ogynnsammare men det kan finnas förutsättningar för
lönsamhet om värmepriset kan baseras på ett högre flispris än det som ligger till grund för
beräkningen av gengasverkets driftkostnader.
De osäkerheter som föreligger bör i möjligaste mån elimineras innan beslut tas om att investera i
en gengaskraftvärmeanläggning i Hökerum.
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Bilaga 1. Noteringar från anläggningsbesök
Besök vid Fortel och dess pilotanläggningar
Diskussioner med representant för företaget
Värd för besöket vid Fortel Components Oy var dess VD Jarno Haapakoski. Företaget är
lokaliserat till Kempele, en förort till Uleåborg.
Företagets verksamhet startade 2007 med syfte att utveckla kommersiell småskalig teknik för
gengaskraftvärme. Inledningsvis fokuserade man på att klara elförsörjningen till en ekologisk by
för 10 familjer. Byn är inte ansluten till det allmänna elnätet eller till det lokala fjärrvärmenätet.
Elförsörjningen baseras på gengaskraftvärmeverket för 30 kW(e)/80 kW(v), en vindgenerator
(som inte visat sig fungera väl), en batteribank och ett dieselaggregat som yttersta reserv.
Värmeförsörjningen baseras helt på gengaskraftvärmeverket. Uppbyggnaden av detta framgår av
figur I-1.

Figur I-1. Gengaskraftvärmemodul från Fortel Components
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I Kempele finns två moduler installerade och i drift, det ena vid den ekologiska byn, det andra ett
kort stycke därifrån för försörjning av ett större bostadshus och en verkstad.
Ytterligare en anläggning är under uppbyggnad vid en fritidsfastighet i närheten av Uleåborg.
Filosofin är att inledningsvis fokusera på att vinna drifterfarenheter och eliminera barnsjukdomar
innan man startar serieproduktion som kommer att läggas ut på något annat företag.
Priset för anläggningar levererade innan seriproduktion startats anges till 200 000 EUR och
inkluderar en containermodul med innehåll enligt figur 4. Det som tillkommer är bränsletork,
bränslelager och byggnad samt inkoppling av el- och värme.

Noteringar från besök vid anläggningar i drift
Besökta anläggningar
De två anläggningarna i Kempele besöktes. Figur I-2 visar byggnaden för anläggningen som är
ansluten till bostadshus och verkstad.

Figur I-2. Byggnad för gengaskraftvärmeverk i Kempele
Allmän beskrivning
Båda anläggningarna i Kempele består av en containermonterad kraftverksmodul inrymd i en
byggnad med utrymme för bränsletork och lager för flisat ej torkat bränsle. Byggnadsytan är 125
m2, varav 80 m2 utnyttjas för tork och bränslelager.
Investering
Inga uppgifter fanns om investeringar som gjorts. Uppskattat pris för ej serietillverkad
kraftverksmodul är 200 000 EUR.
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Krav
Bränslespecifikation
Bränslet skall vara flis från sttamved med max fukthalt 18%.
Flisning sker av rå ved vilket ger bättre storleksfördelning.
Driftpersonal
Anläggningarn är utförda för övervakningsfri drift med larm om åtgärder krävs.
Prestanda
Bränsleförbrukning anges till 3,5 m3s/24 h vid full effekt.
Drifterfarenheter
Ackumulerad drifttid
Vardera anläggningen i Kempele har en ackumulerad drifttid på nära 5000 h.
Det är först under 2011 som driften varit reguljär utan avbrott för ombyggnader, prov mm.
Tillgänglighet
Ingen dokumentation finns tillgänglig.
Drift och underhållskostnader
Oljebyte genomförs efter 300 h drift. Till en kostnad på 500 EUR kan motor med större oljetråg
erhållas vilket förlänger intervallet till 500 h.
Personalinsats
Oljebyte kräver c:a 30 minuter
Rengöring av filter med intervall c:a 100 h kräver också c:a 30 minuter.
Man har numera några få alarm per vecka. Problemet är motorn för bränslematningsskruven som
tenderar att gå varm. Motorn kommer att bytas ut till en större.
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Besök vid GASEK och dess pilotanläggning
Diskussioner med representant för företaget
GASEK Oy startade 2008 baserat på 10 patenterade uppfinningar rörande gengasteknik gjorda
av Eero Kangasoja. I diskussionerna deltog VD Kauko Väinämö, försäljningschefen Jukka
Humalampi och utvecklingschefen Vesa Mikkonen. Verksamheten är lokaliserad till Reisjärvi,
söder om Uleåborg. Kommunen har medverkat till finansiering av fabriksbyggnad med kontor.
Man avser erbjuda tå standardstorlekar:
30 kW(e)/60 kW(v) pris 120 000 EUR
50 kW(e)/100 kW(v) pris 150 000 EUR
Leveransen omfattar containermonterad gasgenerator, gasbehandling, motor med generator och
styrsystem. Bränslelager och bränslematning från lagret ingår inte.
Gasrening sker med vattenskrubber. Inga uppgifter fanns om halter av föroreningar i
avdragsvattnet.
Som bränsle kan användas flis 40 – 80 mm med fukthalt högst 45% men helst c:a 30%.
Bränsleförbrukningen uppges till 0,26 m3s/h.
Styrning sker mot konstant eleffekt.
En pilotanläggning är driftsatt och en modifierad pilotanläggning är under montering i
verkstaden. Drifttagning är planerad till 1 november 2011.

Noteringar från besök vid anläggningar i drift
Pilotanläggningen är installerad vid det lokala värmeverket. Inga uppgifter föreligger om
ackumulerad drifttid.

Högra containern innehåller gasgenerator samt
motor med generator och
styrsystem.
Vänstra containern
innehåller tankar för
skrubbervatten som
utnyttjas växelvis.

Figur I-3. Pilotanläggning från GASEK vid Reisjärvi värmeverk
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Besök vid Spanner Re2 och kommersiella anläggningar
Diskussioner med representant för företaget
Vid besöket representerades företaget av VD Thomas Bleul.
Spanner Re2 beläget i Neufahrn i Niederbayern startade arbetet med produktion av
gengaskraftvärmeverk 2004, med förgasningsteknik baserad på Joos princip för
medströmsförgasning. Produktionsverkstaden omfattar c:a 7000 m2.
Man fokuserar på två standardstorlekar:
30 kW(e)/66kW(v) pris 120 000 EUR
45 kW(e)/105 kW(v) pris 186 000 EUR
En modul omfattar gasgenerator och gasbehandling med styrsystem enligt figur I-4 samt motor
och generator.

Figur I-4. Gasgenerator och gasbehandlingssystem från Spanner Re2
Bränsleförråd för 2 dagars drift och bränslematning från förråd till inmatningssluss ingår inte i
priset. Kostnaden för dessa nödvändiga delar uppskattas till c:a 20 000 EUR.
Produktionen är c:a 5 moduler per månad. I augusti 2011 hade 50 anläggningar levererats.
Anläggningarna kan levereras i container, men många kunder föredrar att göra installationen i
egna byggnader.
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Företaget erbjuder utbildning under 1½ dagar och ger dessutom utbildning av operatörerna på
plats i smaband med drifttagningen. Man räknar med c:a 1 månads inkörningsperiod för en ny
användare.

Noteringar från besök vid anläggningar i drift
Besökta anläggningar
De anläggningar som besöktes valdes ut från referenslistan utan medverkan från leverantören.
Det viktigaste urvalskriteriet var lång drifterfarenhet.
Anläggningen i Herdwangen försörjer ett jordbrukskooperativ omfattande 6 familjer.
Kontaktperson Hr Thomas Schmid.
Anläggningen i Altenmünster försörjer ett bostadshus och en mindre swimmingpool.
Kontaktperson Hr Johann Fritz
Anläggningen i Freising försörjer bostad och torkar i ett jordbruk.
Kontaktperson Hr Josef Braun.
De tre anläggningar som besöktes var samtliga dimensionerade för att ge 30 kW(e)/70 kW(v).
Allmän beskrivning
Anläggningarna bestod av ett bränslelager under tak, ett ”dagförråd” för bränsle med
skruvmatning till bränslesluss, skruvmatning av bränsle till gasgeneratorn som försörjs med luft
från en fläkt och askutmatning med en skruv, gaskylare, dukfilter, säkerhetsfilter, gasledning till
motor, gasblandare styrd av lamdasond och en V8–ottomotor som driver generatorn. Askan
matades till storsäck i två anläggningar och till en plåtbehållare i en anläggning. Samtliga
anläggningar var utrustade med en vattentank för värmelagring. Motorns kylvatten och avgaser
utnyttjas för värmeåtervinning.
Figur 1-4 visar gasgeneratoruppställningen
Gasgeneratorn var av medströmstyp enligt Joos. Utformningen karakteriseras av en
förhållandevis tunn bränslebädd i gasgeneratorn och ett stort antal radiella luftrör med
munstycken placerade på ungefär halva reaktorradien och med utlopp såväl radiellt inåt och
utåtsom periferiellt i båda riktningarna. De anläggningar som besöktes hade antingen fem eller
tio luftmunstycken.
Värmen utnyttjades för uppvärmning av ett eller två bostadshus, för bränsletorkning och i två
anläggningar för torkning av jordbruksprodukter. Elenergin användes dels för eget bruk, dels för
leverans till nätet. Spanner Re2 GmbH hade leverat ett standardiserat kraftvärmepaket bestående
av utrustningen från skruvmatare till bränslesluss till generator och askskruv samt styrsystem.
Bränslelager och askhantering var huvudsakligen hemsnickeri.
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Installationerna var olika utförda hos de tre användarna. Två exempel visas i figurerna I-5 och I6. I samtliga fall var gasgeneratormodulen installerad i ett rum med kontinuerlig evakuering via
en fläkt. I rummet fanns en CO-detektor. I två fall var motor med generator placerade i samma
utrymme och i ett fall, där anläggningen var placerad mindre än 10 m från bostaden, i ett separat
rum för att minska bullret.

Figur I-5. Installation i Herdwangen
Även utformningen av bränslesystemet uppströms gasgeneratormodulen och askhanteringen
efter utmatningsskruven varierade, beroende på lokala förutsättningar och möjligheten att
utnyttja utrustning som redan fanns tillgänglig.
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Figur I-6. Installation i Freising – en mönsteranläggning.
Investering
En standardleverans från Spanner Re2 med omfattning enligt ovan kostar enligt uppgift från
Spanner Re2 120 000 EUR. För en något större anläggning 45 kW(e)/105 kW(v) uppges priset
till 186 000 EUR.
Ytterligare investering som erfordras för en driftklar anläggning blir beroende av lokala
förutsättningar och lösningar. Ägaren till anläggningen i Herdwangen uppgav att installation,
exklusive vattentank som redan fanns kostat c:a 30 000 EUR13, och att byggnaden kostat 20 000
EUR, vilket han bedömde hade blivit onödigt dyrt som ett resultat av stora nivåskillnader på
platsen.
Krav
Bränslespecifikation
Utrustningsleverantörens kravspecifikation är:
Material:
Ren träflis från skogen (träslag spelar ingen roll)
13

Han menade att han borde investerat i ett bättre styrsystem för värmeleveransen. Varmvattentanken 8 m3 kanske
borde varit större och framledningstemperaturen, nu ständigt 90 oC, bättre anpassad till utomhustemperaturen. Ett
bättre system uppskattades kräva ungefär ytterligare 10 000 EUR.
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Fukthalt:
Storlek:

max 15%
30 - 40 mm, finandel (<3 – 4 mm) max 30%

Användarna bekräftade att detta var idealbränslet, men det framgick att man ibland inte lyckades
hålla specifikationen. I råvaran som flisades ingick både grov stamved, toppar, grenar och sly.
Det ledde till att det förekom pinnar på dryga decimetern och dessa gav upphov till
driftstörningar.
Driftpersonal
För kallstart efter t ex rengöring krävs en person närvarande under högst 30 minuter. För normal
drift, intermittent vid full effekt, med drift styrd av värmebehovet, sker start och stopp
automatiskt.
Markbehov och byggnadsvolym
Maskinutrustningen från Spanner Re2 kan levereras i container, 2,6 m takhöjd med 36 m2
bottenyta. Bränslelager tillkommer. Ingen av de anläggningar som besöktes hade
containerlösning, men i ett fall motsvarade rummet där anläggningen placerats ungefär en
container med de angivna måtten. Intrycket var att detta var för snålt tilltaget.
Prestanda
Elutbyte och totalverkningsgrad
Samtliga anläggningar drevs intermittent med full effekt. Data för dellast föreligger inte.
Driftsättet innebär att styrsystemet kan förenklas och medför att risken för att höga tjärhalter i
gasen som lätt uppkommer vid låg last, blir mindre.
Bränsleförbrukningen uppges till c:a 1 kg/kWh(e), vilket ger:
Elutbyte (alfavärde): 0,43
Totalverkningsgrad: 0,75
Emissionsdata
Uppgifter om emissioner fanns inte tillgängliga. Kompletterande information begärd från
Spanner Re2.
Restprodukter
Enligt uppgift från en av anläggningsinnehavarna är produktionen av aska och koksrest 0,24 –
0,30 m3 per 100 timmars drifttid.
Två av anläggningsägarna drev lantbruk med mjölkkor. De fasta restprodukterna blandades med
gödslet vilket var gynnsamt för kol/kväve balansen. Avfallet från den tredje anläggningen kördes
tillbaka ut i den egna skogen.
Buller
Uppgifter om buller fanns inte tillgängliga. Anläggningarna var i drift vid besöken och bullret
upplevdes inte som störande.
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Drifterfarenheter
Ackumulerad drifttid
Driften i alla de tre anläggningarna styrdes av värmebehovet vilket innebar mycket stillestånd
under den varma årstiden. För samtliga anläggningar var drifttiden c.a 5000 h/år.
Driftstart och ackumulerad tid framgår av tabell nedan.
Plats
Herdwangen
Freising
Altenmünster

Driftstart
Januari 2009
April 2009
Maj 2009

Drifttimmar
(Augusti 2011)
10 160
6 20014
13 000

Tillgänglighet
Uppgifter om tillgänglighet fanns inte tillgängliga. Anläggningsinnehavarna ägnade inte tid åt
loggboksföring.
Drift- och underhållskostnader
Driftkostnaderna bestod huvudsakligen av kostnader för oljebyte efter 500 – 1000 drifttimmar
samt kostnader för tändstiftsbyte efter 2500 – 5000 timmar.
Bemanning
Samtliga anläggningar drevs obemannade med larm vid avvikelser som krävde åtgärder.
Erforderlig tid för tillsyn och åtgärder bedömdes till mellan 15 och 45 minuter per dag plus
någon timme per vecka för rutinmässig rengöring av filter.
Den mesta tiden gick åt till att åtgärda problem med bränslematningen.
Orsak till driftstörningar
Överlånga bränslebitar eller hög finandel i bränslet uppgavs som den vanligaste orsaken till
driftstörningar. I en anläggning hade man haft problem med askutmatningen med en 9 m lång
skruv. Efter ommöblering så att skruvlängden kunde minskas till 3 m fungerade askutmatningen
väl.

Pågående och planerat utvecklingsarbete
Enligt uppgift från Thomas Bleul planerar man att ta fram en anläggning för större effekt, c:a
150 kW(e).

14

En brand i anläggningen orsakad av en olämpligt dimensionerad och installerad motor till en bränsleskruv ledde
till ett långvarigt driftstopp
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