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ABSTRACT  

The global community is facing great challenges as the energy system is transforming 

towards more reliable, effective, clean and renewable production. Small-scale and micro 

networks will play an important role in this changeover. Its advantages over today’s large 

conventional energy systems are their reliability and stability. In small-scale and micro 

networks, there is usually a variety of production units such as photovoltaic, wind power and 

micro-combined heat and power (micro-CHP).  

In this study, a small-scale network with an application of two different types of biogas fueled 

micro-CHPs is analyzed. The units are a micro gas engine (MGM) and a micro gas turbine 

(MGT). The application of micro-CHP is validated using a reference facility connected to a 

small-scale district heating network. The reference facility is a heat production plant at a 

horse race track outside Eskilstuna, Sweden consisting of an oil boiler, a pellet boiler and a 

heat storage tank. The potential in replacing the oil boiler with renewable micro-CHP is 

investigated. 

A simulation model is built in the software GAMS, using Mixed Integer Linear Programming 

(MILP) and the solver CPLEX, and the model is simulated using the heat demand from the 

horse race track. Results from the model validation shows that it is possible for both the 

MGM or the MGT together with the pellet boiler and the heat storage tank to fulfill the heat 

demand of the facility. 

The horse race track handles 4 000 m3 of horse manure annually, which is transported 124 

km to a compost treatment facility. Therefore, a general analysis of biogas production from 

horse manure is conducted in order to investigate the possibilities for better horse manure 

treatment on site. A calculation for a biogas reactor with a capacity for the maximum biogas 

requirement of the micro-CHP is implemented. Horse manure is suggested to be co-digested 

with food waste, in order to provide a higher biogas exchange. 

The result of a Life Cycle Cost (LCC) analysis indicates difficulties in justifying an investment 

of a micro-CHP together with a biogas plant at current prices for heat and electricity. The 

results show that the payback period for the MGM is 7 years which is 2 years shorter than its 

lifetime and the MGT payback period is 12 year which also is it lifetime.  The MGM shows the 

largest investment potential since it has an investment cost approximately 860 kSEK lower 

than for the MGT. The MGM also has a slightly higher electrical efficiency which results in 

higher revenues from produced electricity. The chosen MGM in this study is slightly smaller 

than the MGT, resulting in a lower biogas demand and a lower investment cost for a biogas 

plant. 

A sensitivity analysis shows great impact of the electricity price on the payback period for 

both types of micro-CHP. The results show that with an electricity price of 280 SEK/MWh, 

both the MGM and the MGT repays within their lifetime. But since MGM has a higher net 

present value at all electric prices, is the MGM considered to be a more economical feasible 

investment.  



 

What the authors think should be highlighted is also the environmental benefits of more 

efficient treatment of horse manure at the horse race track together with the possibility of 

local production of fuel resulting in reduced CO2 emissions by 47 tons/year. 

Keywords: Small-scale, distribution network, micro-CHP, MILP, CPLEX, biogas, horse 

manure, co-digestion 
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SAMMANFATTNING  

Samhället står inför stora utmaningar där energisystemet måste förändras mot en mer 

tillförlitlig, effektiv, ren och förnybar produktion av värme och el. Småskaliga nätverk och 

mikronätverk kommer spela en viktig roll i omställningen. Dess fördelar gentemot dagens 

stora, konventionella energisystem är att de är mer stabila och ha en högre tillförlitlighet. 

Småskaliga nätverk och mikronätverk består oftast av flera olika typer av produktionsenheter 

så som solceller, vindkraftverk och mikrokraftvärmeproduktion (mikro-CHP).  

I denna studie har ett småskaligt nätverk med en applikation av två olika typer av mikro-CHP 

med biogas som bränsle studerats. Enheterna som undersökts är mikrogasmotor (MGM) och 

mikrogasturbin (MGT). Applikationen analyseras med hjälp av en referensanläggning 

ansluten till ett småskaligt fjärrvärmenät på Sundbyholms travbana. Anläggningen består 

idag av en oljepanna, en pelletspanna och en ackumulatortank, där potentialen att använda 

mikro-CHP istället för oljepannan undersöks. 

En simuleringsmodell byggs i simuleringsprogrammet GAMS, där modellen simuleras mot 

värmebehovet på Sundbyholms travbana. Resultatet av simuleringen visar att det är möjligt 

för både mikrogasmotor (MGM) och mikrogasturbin (MGT) att leverera enligt önskat 

värmebehov. Utmaningen för båda typer av mikro-CHP är när det råder stor fluktuation i 

värmebehovet, vilket inträffar under dagar för travlopp under vår och höst.  

En övergripande analys över möjligheten att producera bränsle från anläggningens 

hästgödsel genomförs, då Sundbyholms travbana i dagsläget fraktar bort ca 4 000 m3 

hästgödsel om året till Avesta för att sedan lägga det på kompostering. Detta är en dyr 

process och ett bättre sätt att ta hand om gödseln kan vara att använda den lokalt, som 

substrat i en biogasreaktor. Den framställa biogasen kan i sin tur driva enheterna för mikro-

CHP. En kalkyl för en biogasreaktor med en kapacitet för det maximala biogasbehovet för 

mikro-CHP genomförs. För att klara av att producera den önskade mängden biogas föreslås 

att all hästgödsel samrötas med matavfall. Detta ger även ett högre biogasutbyte än vid 

rötning av enbart hästgödsel.  

Resultatet från en ekonomisk livscykelkostnad (LCC) visar på att det är svårt att motivera en 

investering av en mikro-CHP tillsammans med en biogasanläggning med rådande priser för 

värme och el. Resultatet visar att återbetalningstiden för MGM blir 7 år vilket är 2 år kortare 

än dess livslängd. Återbetalningstiden för MGT blir 12 år, vilket också är dess livslängd. 

MGM visar på störst investeringspotential då investeringskostnaden är ca 860 kSEK lägre än 

för en MGT. MGM har även en något högre elverkningsgrad, vilket resulterar i högre intäkter 

från den producerade elen. Vald MGM i denna studie är något mindre än MGT, vilket 

resulterar i ett lägre biogasbehov och en lägre investeringskostnad för en biogasanläggning. 

I en känslighetsanalys visas att elprisets påverkan på återbetalningstiden är stor för båda 

typer av mikro-CHP. Resultatet visar att med ett elpris på 280 SEK/MWh återbetalar sig 

både MGM och MGT inom sin livstid. Då MGM erhåller ett högre nettonuvärde än MGT vid 

alla elpriser anses MGM som en mer ekonomiskt hållbar investering.  



 

Även om resultatet från LCC konstaterar att det är svårt att motivera denna typ av 

investering i dagsläget, finns det stor potential främst i investeringen av en MGM vid en 

framtida ökning av elpriset. Det författarna anser bör lyftas fram är även de miljömässiga 

vinsterna i att mer effektivt ta hand om hästgödseln vid Sundbyholms travbana, möjligheten 

till lokal produktion av bränsle samt minskade CO2-utsläpp med 42 ton/år till följd av detta. 

Nyckelord: Småskalig, distributionsnätverk, kraftvärmeproduktion, MILP, CPLEX, biogas, 

hästgödsel, samrötning 
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SMHI Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

TS Torrsubstans (Total Solids) 

VS Organiskt innehåll, glödförlust (Volatile solids) 

VSD Substratets metanpotential 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Batchtest Småskaligt rötningstest av substrat där man röter en sats i taget 

GAMS General Algebraic Modeling System, mjukvara för matematisk modellering. 

OLR  Tillförd mängd TS per rötkammarkubikmeter och dag. 
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1  INLEDNING 

I dagens samhälle ökar behovet av tillförlitlig, effektiv, ren och förnybar produktion av värme 

och el (Zamora & Srivastava, 2010). I ett försök att minska CO2-utsläppen och öka 

energieffektiviteten i städer och samhällen har flera förslag tagits fram i byggsektorn, så som 

bättre isolering, dubbelglas i fönster samt flertalet värme- och elproduktionslösningar för 

hushåll (solceller, värmepumpar, kraftvärmesystem) (Fichera, Frasca, & Volpe, 2017). En 

annan lösning är distribuerade nätverk (DE) eller lokala energisystem. Fördelen men DE är 

att småskalig värme och el produceras i närområdet (Akbari, Nasiri, Jolai, & Ghaderi, 2014). 

Detta bidrar till en minskad kostnad samt minskade CO2-utsläpp, speciellt vid produktion 

från förnybara energikällor. DE tar bättre hand om överskottsenergin då den blir jämnare 

fördelad jämfört med konventionell värme- och elproduktion, samt att fler hushåll blir 

självförsörjande (Fichera m.fl., 2017).  

Det svenska energisystemet utvecklas mot ett mer integrerat energisystem (IES) där den 

förnybara energin implementeras i allt högre grad. Mikronätverken förutspås bidra till en 

förbättrad prestanda av IES genom att öka systemets stabilitet och prestanda (Wang m.fl., 

2018). Småskaliga nätverk och mikronätverk består oftast av flera olika energislag, så som 

vindkraft, solcellssystem och mikro-CHP. Dessa är oftast kombinerade med energilagring, 

som till exempelvis batterier eller termisk värmelagring (Zamora & Srivastava, 2010).  

1.1 Bakgrund 

Det finns många olika definitioner på hur stort ett småskaligt nätverk respektive ett 

mikronätverk är. Enligt Dong, Liu, & Riffat, (2009) definieras ett distributionsnätverk som 

ett småskaligt nätverk när maxeleffekten ligger mellan 50 kW och 5 MW, och som 

mikronätverk när maxeleffekten ligger mellan 2 och 10 kW.  Dessa system består av flertalet 

produktionsenheter, allt från enbart flera småskaliga/mikro-CHP eller en kombination av 

olika sorters produktionsenheter med bland annat en småskalig/mikro-CHP. 

Det småskaliga nätverkets fördel är möjligheten att vid behov isolera sig själv från det lokala 

nätverket, men ändå behålla sin prestanda. Det kan även användas som en extra 

produktionskälla på det lokala elnätet under topplastperioder. Då småskaliga nätverk oftast 

består av enbart förnybara energikällor är växthusgasutsläppen nära noll. Kostnaden för 

elkonsumtionen blir lägre då elen är självproducerad och därför inte behöver köpas in 

(Hartono, Budiyanto, & Setiabudy, 2013). Det mest optimala småskaliga nätverket från en 

ekonomisk och miljömässig synvinkel uppnås om mikronätverket optimeras genom att både 

minimera kostnaderna och utsläpp av växthusgaser (Motevasel, Seifi, & Niknam, 2013). 

Det småskaliga nätverkets nackdelar innefattar problematiken att bibehålla kvaliteten på det 

egna nätet samtidigt som effekt- och energibalanser ska uppnås. Det finns även vissa 
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svårigheter vid praktisk implementering i småskaliga nätverk, då standarder och 

prismodeller för det nuvarande energisystemet inte är anpassat för dessa utan premierar 

större, lokala nätverk (Beith, 2011; Hartono m.fl., 2013). 

Småskalig/mikro-CHP kan användas till värme- och elproduktion i industrier, kommunal 

sektor och bostadssektorn eller i ett småskaligt nätverk (Beith, 2011; Wu m.fl., 2016). Det 

finns många olika varianter och effektnivåer på småskalig/mikro-CHP, dock är maxeleffekten 

för småskalig CHP 100 kW och 15 kW för mikro-CHP. De är bland annat dessa som ska vara 

en del av produktionen i de småskalignätverken och mikronätverken (Beith, 2011; Dong 

m.fl., 2009; Pilavachi, 2002). Det vanligaste drivmedlet är naturgas, men en av fördelarna 

med mikro-CHP tekniken är att den tillåter en stor variation av bränslen (Alhakeem & Al-Tai, 

2015) 

Utvecklingen av småskalig/mikro-CHP går framåt och tekniken anses ha en lovande framtid, 

eftersom det finns många fördelar att ansluta en enhet till ett småskaligt nätverk (Alhakeem 

& Al-Tai, 2015; Dong m.fl., 2009). Från både en ekonomisk-, miljömässig- och 

prestandasynpunkt (Alhakeem & Al-Tai, 2015; Dong m.fl., 2009). Prestandan förbättras 

genom att verkningsgraden på enheten ökar då den tar vara på restvärmen från 

elproduktionen i sin värmeproduktion (Beith, 2011; Dong m.fl., 2009; Hartono m.fl., 2013).  

Det finns olika typer av mikro-CHP (Beith, 2011) och i denna studie utgörs mikro-CHP av en 

mikrogasmotor (MGM) eller en mikrogasturbin (MGT). Enligt Beith, (2011) installeras oftast 

en MGM framför en MGT vid applikation av mikro-CHP i ett energisystem. Detta då MGM 

har en väldigt hög verkningsgrad upp till 95 % på grund av dess förmåga att använda 

restvärmen. Dock bör inte MGT underskattas då utvecklingen för dessa gått fort framåt de 

senaste åren och dess verkningsgrad förbättras med utvecklingen.   

I Sverige fanns 355 500 hästar år 2016, varav 76 % av dessa hästar fanns i större tätorter eller 

i tätortsnära områden (Statens jordbruksverk, 2017). En häst på 500 kg producerar 8-10 ton 

gödsel årligen (Hadin, Eriksson, & Jonsson, 2015). Hästgödseln hanteras som organiskt 

avfall och har tidigare kunnat läggas på deponi. Sedan 2005 är detta förbjudet i Sverige (SFS 

(2001:512), 2005, §10), vilket leder till en mer komplicerad och dyrare gödselhantering för 

hästägare i tätortsnära områden (Hammar, 2001).  

Hästgödselns kvalitet baseras på faktorer som utfodring, strötyp och strömängd, 

rengöringsrutin, utevistelse, förvaring och förvaringstid (Hadin, Eriksson, & Hillman, 2016). 

Då hästgödseln har ett relativt högt effektivt värmevärde på 19,47 MJ/kg, en hög kolhalt  

(Strömberg & Herstad Svärd, 2012, s. 266) och en årlig biogaspotential om ca 641 GWh 

(Hennessy & Eriksson, 2015) kan hästgödsel i samrötning med kväverika substrat bli en 

potentiell framtida källa för biogasframställning.  
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1.2 Problemdefinition 

Sundbyholms travbana i Eskilstuna har idag ett integrerat småskaligt nätverk för 

värmedistribution. Värmeproduktionen vid anläggningen ägs av Eskilstuna Strängnäs Energi 

och Miljö (ESEM). Värmen produceras med en 400 kW biobränslepanna eldad med pellets 

och topplasten stöds av en 750 kW oljepanna eldad med Eldningsolja 1 (EO1). Oljepannan 

körs även under sommarhalvåret då pelletspannan inte klarar av att producera de låga 

effekter som efterfrågas. Anläggningen är även utrustad med värmelagring i form av en 

ackumulatortank. Elen som används på anläggningen köps på det lokala elnätet och 

förbrukningen under lopp kan uppgå till 1 100 kWh/h (Caspár, 2018). 

Sundbyholms travbana huserar ett sextiotal permanent uppstallade hästar och tar emot 

besökande ekipage för träning och tävling varje vecka. På veckobasis hanteras 90 m3 

hästgödsel på anläggningen, vilket motsvarar ca 4 000 m3 gödsel årligen. Gödseln hämtas av 

en transportfirma och fraktas till Avesta för kompostering till en årlig kostnad av ca 80 000 

SEK (Fagré, 2018).  

Driftansvariga ESEM har som mål att vara helt fossilfria år 2020 (Caspár, 2018) och därför 

behöver oljepannan på Sundbyholm ersättas med ett fossilfritt produktionsalternativ. Går det 

att utrusta det småskaliga nätverket vid Sundbyholms travbana med en enhet med 

förnyelsebart bränsle för både värme- och elproduktion och därigenom förbättra 

produktionens verkningsgrad? 

Gödseln som produceras på Sundbyholms travbana läggs på kompost (Fagré, 2018), vilket 

innebär att energin som finns lagrad däri går till spillo. Går det istället att nyttja 

biogaspotentialen i gödseln för att sluta energikretsloppet på Sundbyholms travbana genom 

installation av en biogasanläggning? 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka om applikation av en mikro-CHP enhet driven av 

biogas från hästgödsel kan vara en adekvat och fossilfri hållbar lösning för värme- och 

elproduktion. En ekonomisk analys av applikationen av mikro-CHP tillsammans med 

installationen av en lokalt belägen biogasanläggning genomförs.  

• Hur ser den ekonomiska lönsamheten ut för applikation av mikro-CHP för värme- och 

elproduktion? 

• Hur kan biogasproduktion från hästgödsel täcka bränslebehovet för mikro-CHP? 
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1.4 Tillämpningsområde och avgränsning 

Studien avgränsas till att analysera hur en applikation av två olika typer av mikro-CHP, MGM 

och MGT, påverkar ett småskaligt nätverk i Sverige. En modell utvecklas i mjukvaran GAMS 

och Sundbyholms travbana används som referensanläggning. Studien avgränsas till att 

enbart beräkna det maximala biogasbehovet för MGM respektive MGT och utifrån de 

uppskatta mängden substrat samt reaktorvolym. LCC avgränsas till att enbart analysera 

MGM och MGT utifrån schablonvärden och simuleringsresultat med två olika 

analysmetoder: nuvärdesmetoden och återbetalningstiden.  

1.5 Bidrag till aktuell forskning på området 

Utifrån litteraturstudien presenterad i stycke 2 identifierar författarna ett kunskapsglapp i 

applikation av småskalig kraftvärme från biogas på en anläggning där produktionen i första 

hand ska uppfylla värmebehovet. Denna studie ämnar framhäva nyttan med att återanvända 

restprodukten hästgödsel för biogasframställning och hur biogaseldad mikro-CHP kan 

tillämpas för att nå värmebehovet samt minska anläggningens klimatavtryck med avseende 

på CO2-utsläpp. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

För att studera och analysera det aktuella energisystemet vid Sundbyholms travbana med 

applikation av mikro-CHP har en litteraturstudie rörande mikro-CHP, biogas som 

energikälla samt programmering och optimering av småskaliga energisystem utförts. Detta 

presenteras i följande avsnitt.  

2.1 Distribuerade energisystem  

Ett småskaligt nätverk eller mikronätverk där värme och el produceras i närområdet till 

slutkund är det som kallas distribuerade energisystem (DE). I dessa system är stora enheter 

utbytta mot mindre enheter (Alanne & Saari, 2006; Theo, Lim, Ho, Hashim, & Lee, 2017). De 

länder som anses ha störst potential i att investera i dessa system är de nordiska länderna, 

där fjärrvärme är en viktig värmekälla (Alanne & Saari, 2006). 

Fördelarna med DE i jämförelse med de traditionella energisystemen är att de är effektivare, 

tillförlitligare och miljövänligare (Alanne & Saari, 2006). DE-system klarar även av värme- 

och elförbrukningstopparna på ett mer effektivt sätt, eftersom dess produktion är mer 

flexibel än de stora konventionella värmekraftverken. Därmed kan de anpassa sig bättre efter 

kundernas värme- och elbehov. Två fördelar med detta är att det blir billigare för kunden 

samt att det minskar förslitningar på enheterna (Theo m.fl., 2017). 

Vid modellering av DE finns det två aspekter som är särskilt viktiga. Den första är att 

optimera produktionsenheterna för varje producent samt att energiutbytet mellan 

konsument och energiproducent bör optimeras för att uppnå hållbarhets- och energimål 

(Fichera m.fl., 2017).  

2.2 Mikro-CHP 

Att använda en mikro-CHP vid värme- och elproduktion är effektivt, då produktionen sker 

genom samproduktion. Detta då spillvärme från elproduktionen kan användas till att 

producera värme.  Ett sådant system kallas kraftvärmesystem och har en verkningsgrad på 

50–80 % samt en högre bränsleeffektivitet än en enhet som enbart producerar värme eller el 

(Beith, 2011; Kopanos, Georgiadis, & Pistikopoulos, 2013).  

Ett CHP-system består av tre baskomponenter (Beith, 2011): 

• En del där den primära energin omvandlas till mekanisk och/eller termisk energi från 

bränslet. 

• En generator som omvandlar den mekaniska energin till elektricitet. 

• Ett värmeöverföringssystem som tar hand om den producerade värmen. 
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2.2.1 Mikro-CHP på marknaden 

En mikro-CHP producerar nyttig värme och el från primär energi, med samma 

begränsningar och tekniska krav som storskaliga turbiner (Alhakeem & Al-Tai, 2015). 

Forskning visar att om möjlighet finns bör värme samproduceras med el. Vid småskalig 

produktion är därför en mikro-CHP en bra lösning, då det är lönsamt med samproduktion 

om värmebehovet i ett område är tillräckligt högt (Dong m.fl., 2009).  

Det största hindret för mikro-CHP är att det konkurrerar med redan etablerade 

energiproducenter som erbjuder ett stabilt elnät och säker leverans av värme. Detta betyder 

att mikro-CHP tekniken måste konkurrera med detta och leverera stabil värme och el till ett 

förmånligt pris (Dong m.fl., 2009). Detta kan vara svårt då återbetalningsperioden för en 

mikro-CHP enhet ofta är lång (Pilavachi, 2002). En annan barriär i jämförelse med de stora 

producenterna är att det har funnits problem med att få tillstånd att ansluta mikro-CHP till 

elnätet. Detta då betalningstarifferna är konstruerade efter storskalig produktion och inte 

småskalig produktion (Beith, 2011).  

Mikro-CHP har även en del fördelar i jämförelse med andra småskaliga el- och 

värmeproduktioner. Den är kompakt och har en låg vikt per enhet vilket leder till låga 

kostnader, lägre buller, få rörliga delar (Pilavachi, 2002), samt låga reparationskostnader 

(Nikpey, Mansouri, Breuhaus, & Assadi, 2014). Samtidigt som den har låga utsläppsmängder 

av växthusgaser, små miljöfotavtryck och låga underhållskostnader (Enagi, Al-attab, & 

Zainal, 2017; Kopanos m.fl., 2013; Nikpey m.fl., 2014). Den har även en hög andel spillvärme 

som kan användas till värmeproduktion (Pilavachi, 2002). Den höga andelen spillvärme och 

de låga energiförlusterna vid transmission leder till en hög verkningsgrad (Nikpey m.fl., 

2014).  

2.2.2 Mikrogasmotor (MGM) 

Den vanligaste tekniken som används i en MGM är ”Reciprocating Gas Engine” (RGE), då 

investeringen är relativt billig. Den återanvända spillvärmen ses som en bonus och 

tillsammans med elproduktionen kan den ge en total verkningsgrad på upp till 95 %. En 

annan fördel är att den kan anpassas efter en byggnads termiska behov, då den kan 

producera både värme och kyla beroende på hur den är kopplad (Beith, 2011).  

En förbränningsmotor är den vanligaste typen av MGM. Denna typ av motor har flera 

fördelar så som hög bränslekonventionseffektivitet, hög produktionseffekt till en låg vikt, är 

enkel att skala ner till minder storlekar samt att den har en hög verkningsgrad (Beith, 2011; 

US6298825B1, 2001).  

2.2.3 Mikrogasturbin (MGT) 

Det finns två typer av MGT. Den ena typen är både kompressor och turbin kopplade till 

samma axel. I denna design körs kompressorn med en konstant hastighet, vilket resulterar i 

en lägre dellastverkningsgrad. Den andra typen har två axlar, en som kompressor är kopplad 

till och den andra som turbinen är kopplad till. Detta gör att kompressorns hastighet kan 
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styras efter uteffekten, vilket leder till en bättre dellastverkningsgrad (Enagi m.fl., 2017). Den 

enklaste konstruktionen av en MGT innehåller en kompressor, en brännkammare, en turbin 

och en generator (Beith, 2011).  

2.3 Biogas som bränsle i en mikro-CHP 

Som nämnts tidigare drivs de flesta mikro-CHP av naturgas, men utvecklingen mot att byta 

ut naturgasen mot ett mer miljövänligt bränsle går framåt. Att byta bränsle från naturgas till 

biogas ger olika påverkan för MGM och MGT (Beith, 2011; Nikpey m.fl., 2014).  

Båda typerna av förbränningsmotorerna som kan användas i MGM kan enkelt byta bränsle 

till biogas, men det krävs oftast mindre modifikationer för att motorn ska fungera optimalt 

(Lantz, 2012; Pourmovahed, Opperman, & Lemke, 2011). Bland annat klarar inte 

dieselmotorn att självantända med enbart en mix av biogas och luft. Detta då mixen har för 

lågt energiinnehåll, vilket betyder att motorn behöver ett tändningsbränsle. Det finns olika 

tändningsbränslen så som diesel, biodiesel och vegetabilisk olja (Lantz, 2012).  

I en studie gjord av Nikpey m.fl. (2014) jämförs hur prestandan hos en MGT förändras när 

bränsle byts från naturgas till biogas. För att kunna byta bränsle behövs några modifikationer 

av MGT. Antingen behöver bränslesystemet ändras, eller för mer avancerade MGT behöver 

förbränningssystem bytas till ett system specifikt designat för biogas. Biogasen har ett lägre 

effektivt värmevärde (LHV), vilket medför att mer bränsle behöver tillföras som i sin tur 

påverkar prestandan och driften av MGT (Barzegaravval, Hosseini, Wahid, & Saat, 2018; 

Nikpey m.fl., 2014). Det finns även studier som visar på att inga modifikationer av MGT är 

nödvändiga (Barzegaravval m.fl., 2018). 

Gemensamt för båda typerna av mikro-CHP är att metanhalten i biogasen inte får bli lägre än 

45 % då specifikationerna för de olika komponenterna i mikro-CHP inte kan uppnås. 

Samtidigt påverkar även metanhalten i biogasen prestandan och driften, då en högre halt 

metan ger bättre prestanda. Försämringen i prestanda är dock liten i jämförelse med den 

miljömässiga vinsten i form av minskade växthusgasutsläpp, vägt mot växthusgasutsläpp vid 

fossil kraftvärmeproduktion (Lantz, 2012; Nikpey m.fl., 2014). 

2.3.1 Värme- och elproduktion från biogas i Sverige 

I Sverige anses nyttjande av biogas som bränsle endast vara gångbart vid småskalig 

kraftvärmeproduktion, då nettoutbytet av producerad värme per hektar åkermark är lägre för 

biogas än vid exempelvis förbränning av salix eller poppel (SOU 2007:36). 

På gården Hagavik i Malmö kommun visar en utredning att applikation av en biogasdriven 

gasmotor för värme- och elproduktion kan reducera gårdens CO2-utsläpp med 440 ton/år 

jämfört med konventionell kondenskraft och värmeproduktion från olja (Edström, Nordberg, 

& Ringmar, 2005). I en studie av Lantz (2012) påvisas även här att en gasmotor är den bästa 

investeringen ur ett ekonomiskt perspektiv. Dock begränsas nyttjandet av värme från 

småskalig CHP-produktion ofta av bristen på lokala värmesänkor. Författaren anser därför 
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att implementering av en termofil rötningsprocess kan öka lönsamheten, då processvärme 

kan utnyttjas mer effektivt av biogasreaktorns volym. Edström m.fl. (2005) lyfter även fram 

problemen med att hantera producerad överskottsvärme. Den producerade överskottselen 

kan säljas till nätet, men det är svårt att finna ekonomisk vinning i försäljning av 

överskottsvärme till ett fjärrvärmenät. 

2.4 Modellering av ett småskaligt nätverk 

Idag finns det ett flertal tekniker som kan tillämpas vid uppbyggandet av det hållbara 

samhället där energianvändningen är mer hållbar och miljövänlig. Då komponenterna i 

energisystemet oftast behandlas separat är det svårt att få en helhetsbild. Det är här 

energisystemprogrammering kommer att spela en stor roll, då det kan ge en realistisk 

helhetsbild (Kopanos m.fl., 2013).  

Det finns ett flertal studier som löst liknande problem där både Linear Programming (LP)  

och Mixed Integer Linear Programming (MILP) har använts (Kopanos m.fl., 2013; Wang 

m.fl., 2018). Optimering av ett energisystem kan lösas med olika matematiska metoder med 

hjälp av olika optimeringsfunktioner. Ett energisystem som innehåller en mikro-CHP, 

värmelagring och fjärrvärme bör täcka värme- och elbehovet i systemet. Enligt Wang m.fl. 

(2018) bör optimeringsfunktionen för ett sådant system bestå av att minimera kostnader och 

miljöpåverkan. 

2.4.1 Linear Programming - LP 

I en underökning gjord av Wang m.fl. (2018) används LP då de enbart valt att ta hänsyn till 

energibalanser samt värme- och elbehov. LP användes även av Milan, Stadler, Cardoso, & 

Mashayekh, (2015) där de undersöker hur verkningsgraden hos en mikro-CHP påverkas utav 

dellaster. Detta gjordes med hjälp av två linjära samband, dock tillåter båda 

tillvägagångsätten att verkningsgradskurvorna som skapas får vara olinjära. Efter att 

resultaten analyserats visade det sig att den totala energikostnaden för ett år inte påverkades 

nämnvärt av resultaten från varierande verkningsgradskurvor.  

2.4.2 Mixed Integer Linear Programming - MILP 

När ett system optimeras med hjälp av MILP används vanligtvis CO2-utsläpp, produktion, 

återbetalning, bränslekostnad och utnyttjandet av förnybart bränsle som målfunktionerna 

(Sameti & Haghighat, 2017). Rieder, Christidis, & Tsatsaronis (2014) optimerar ett 

energisystem innehållande mikro-CHP, värmelagring och värmepannor med MILP då 

metoden tillåter att med hjälp av en viktningsfaktor optimera både vinsten och minimera 

utsläppen av CO2. Vikningsfaktorn används då de anser att det bästa sättet att nå 

värmebehovet är att optimera både vinsten och CO2-utsläppen i korrelation till varandra. Det 

är vanligt att viktningsfaktor används på detta sätt, men för att använda metoden krävs en 

viss förkunskap om hur systemet fungerar (Sameti & Haghighat, 2017).  
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I en annan studie har Kopanos m.fl. (2013) valt att minimera den totala 

energiproduktionskostnaden (startkostnad, stoppkostnad, driftkostnad och intäkterna för 

elproduktionen) för ett mikronätverk innehållande ett flertal hushåll. Studien undersöker två 

scenarier, ett där varje hushåll producerar sin egen värme och ett där det finns ett centralt 

värmelager som kan hjälpa till att täcka värmebehovet för hushållen i ett visst område. 

Hushållens värmebehov är en begränsning som måste uppnås och detta görs med hjälp av en 

mikro-CHP, topplastpanna och termisk värmelagring. Några andra begränsningar i modellen 

är de olika enheternas max- och minlast, startkostnad samt start- och stopptid av mikro-

CHP. Den matematiska modell de valt är MILP, då denna metod tillåter binära variabler. De 

binära variablerna är nödvändiga för att kunna ta hänsyn till mikro-CHP start- och stopptid. 

Detta är viktiga då en allt för frekvent av- och påslagning av mikro-CHP har en negativ 

påverkan på enhetens prestanda samt att det förkortar livslängden på enheternas generator.  

Studien kom fram till att om en central värmelagring används, reduceras kostnaderna och 

antalet start och stopp av mikro-CHP i jämförelse med att alla hushåll har sin egen 

värmelagring.  

2.4.3 Val av simuleringsverktyg 

Programmeringsspråket General Algebraic Modeling System (GAMS) utvecklades under 70-

talet som ett projekt i ekonomisk optimering av Världsbanken (GAMS Software GmbH, 2018) 

och blev en kommersiell produkt 1987. I GAMS kombineras det matematiska språket med 

traditionell programmering för att effektivt beskriva och lösa optimeringsproblem. För 

GAMS erbjuds kommersiella problemlösare för olika typer av optimeringsproblem, varav 

lösaren CPLEX (IBM, 2015) löser problem av typen LP och Mixed Integer Programming 

(MIP) där MILP ingår. CPLEX är byggd utifrån simplex-metoden där några eller samtliga 

värden i lösningen måste vara heltal. Detta är effektivt då komplexa problem med många 

parametrar och binära variabler ska simuleras över en längre tidsperiod (Kopanos m.fl., 

2013; Thorin, Brand, & Weber, 2005). 

2.4.4 Effektreducering med ackumulatortank  

När ett småskaligt nätverk med en mikro-CHP som huvudproduktionskälla, en 

topplastpanna och en ackumulatortank designas för att täcka antingen elbehovet, 

värmebehovet eller båda delarna spelar ackumulatortanken en viktig roll. Detta då 

ackumulatortanken tillåter nätverket att vara mer flexibelt och effektivare i produktionen. Då 

den tillåter en jämnare produktion kan flertalet start och stopp undvikas samt allt för låga 

produktionslaster. Detta bidrar till mindre förslitningar på mikro-CHP (Kopanos m.fl., 2013). 

Att implementera en ackumulatortank i energisystem bidrar till en mer ekonomisk och 

energieffektivare produktion. Då den kan laddas i vid ett lågt värmebehov och laddas ur vid 

ett högt värmebehov reducerar den de högsta energitopparna, vilket leder till att en mindre 

produktionsanläggning är nödvändig (Barbieri, Melino, & Morini, 2012). Vilket i sin tur leder 

till lägre investeringskostnader (Barbieri m.fl., 2012), lägre CO2-utsläpp (Rieder m.fl., 2014) 

och ökad användning av lokala energiresurser (Steen m.fl., 2015).  
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2.5 Biogasproduktion i Sverige 

Biogas bildas då organiska ämnen bryts ned i en syrefri miljö. Denna process sker fritt i 

naturen i exempelvis myrmark, men biogas kan också produceras under kontrollerade 

former. I Sverige produceras biogas främst som ett steg i avfallsprocessen genom rötning av 

organiskt avfall så som matrester, slakteriavfall, gödsel och avloppsslam i en rötkammare 

(Statens energimyndighet, 2016).  

Den totala biogasproduktionen i Sverige har stigit från 1 285 GWh år 2005 till 1 947 GWh år 

2015, se Figur 1 nedan. Av dessa har produktion från samrötningsanläggningar ökat med 691 

GWh från 2005 till 2015. För småskalig biogasproduktion vid gårdsbioanläggningar har 

produktionen ökat med 38 GWh under samma tidsperiod (Energimyndigheten, 2017). 

 

Figur 1 Produktion av biogas per anläggningskategori. Källa: Energimyndigheten (2017). 

Energiinnehållet i biogasen baseras på gasens metanhalt (%CH4), som vanligtvis uppgår till 

40–75 % (Ryckebosch, Drouillon, & Vervaeren, 2011) och påverkas av faktorer som val av 

substrat och hanterings- och rötningsmetoder. Pöschl m.fl. (2010) anser att biogasens 

energiinnehåll, lagringsmöjligheter och låga känslighet för säsongsvariationer är en mer 

mångsidig förnyelsebar energikälla än exempelvis sol och vind. Biogasens 

applikationsområden är flera, men nyttjande av biogas för värme- och elproduktion sker 

främst i anslutning till anläggningar där biogas kan produceras (Olsson & Fallde, 2015). 

Biogasens klassas, till skillnad från fossila bränslen, som koldioxidneutral då ingen ny 

koldioxid tillförs atmosfären vid förbränning (Naturvårdsverket, 2012). Detta innebär att den 

CO2 som släpps ut vid förbränning av biogas kompenseras av konsumerad CO2 från de rötade 

växterna och grödorna under deras livstid. Om biogasen produceras lokalt kan ännu större 

klimatvinning göras. Skillnaden i mervärdet från nyttjandet av biogas som drivmedel anses 

vara obetydligt jämfört med om det används för värme- och elproduktion (Statens 

energimyndighet, 2010). 
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2.5.1 Hästgödsel i Sverige 

Av de 355 500 hästar i som fanns i Sverige 2016 var 76 % av dessa hästar lokaliserade i större 

tätorter eller i tätortsnära områden (Statens jordbruksverk, 2017). Årligen genereras runt 3 

miljoner ton gödsel med strömedel i hela Sverige (Wennerberg & Dahlander, 2013). Vanliga 

strömedel är spånströ, halm, torv eller pappersströ (Eriksson, Hadin, Hennessy, & Jonsson, 

2016). 

För att nyttja hästgödseln behöver gödseln hygieniseras i 70°C under en timme (Statens 

jordbruksverk, 2015a, 2015b). Förekommande sluthanteringsmetoder av hästgödsel i Sverige 

är kompostering (Hammar, 2001), där gödseln läggs för förmultning och där komposten 

sedan används som gödsel på åkrar. Tidigare har även deponering av hästgödsel förekommit, 

men i och med restriktionerna vid deponering av organiskt avfall (SFS (2001:512), 2005, st. 

10) är detta inte längre en möjlig sluthantering. 

Inne i tätorter kan det vara omständligt och kostsamt för hästägare att göra sig av med 

hästgödseln. Vid stora anläggningar produceras stora mängder gödsel årligen, och utrymme 

för lagring av gödseln är ofta begränsad. Transportsträckor och inhyrning av lastbil eller 

traktor för bortforsling av gödseln ökar (Hammar, 2001). 

2.5.2 Biogas från hästgödsel 

Genom att röta hästgödsel i en biogasanläggning kan näringsämnen i gödseln tillgodogöras 

på ett fördelaktigt sätt. En kontrollerad rötningsprocess minskar även utsläppen av 

växthusgaser och förebygger övergödning av mark genom lakning från kompost (Eriksson 

m.fl., 2016). Enligt Hennessy och Eriksson (2015) kan hästgödsel med en torrsubstans på ca 

40 %, motsvarande 1 360 ton, generera en årlig biogasproduktion om 641 GWh. 

För maximal biogasproduktion bör hästgödseln rötas då den är färsk (Mönch-Tegeder, 

Lemmer, Oechsner, & Jungbluth, 2013). Detta för att undvika energiförluster i substratet 

genom reaktioner med syre vid nedbrytning.  

Förbehandling av substratet genom finfördelning kan vara aktuellt för att uppnå en ökad 

biogasproduktion (Hadin & Eriksson, 2016; Mönch-Tegeder, Lemmer, & Oechsner, 2014). 

Strömaterialet påverkar substratets värmevärde, fukthalt, askhalt och kemiska 

sammansättning (Eriksson m.fl., 2016). Neshat m.fl. (2017) rekommenderar att de 

lignocellulosahaltiga substraten värmebehandlas och krossas för att finfördela dessa och 

lättare kunna tillgodogöra näringsämnena i substratet. 

Andelen torrsubstans (TS) i substratet avgör vilken typ av rötningsprocess som bör tillämpas. 

Vid en TS-halt på 25-45 % rekommenderas torrötning, och ett substrat med en TS-halt under 

15 % bör våtrötas (Jördening & Winter, 2006). En våtrötningsprocess kräver ofta mer tillförd 

energi för värme, omrörning och pumpning av substrat. Vätska kan även tillsättas för att 

sänka TS-halten i substratet (Schwede, 2016).  
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Tabell 1 Resultat av rötningsförsök från tidigare studier 

Substrat Typ av test 
HRT 

[dagar] 
Temp [°C] 

TS [%] 

(VS  
[% TS]) 

CH4  

potential  

[l CH4/ 

kg VS] 

CH4-halt 

[%] 

Hästgödsel 
med spånströ 

[1] 

Batchtest, 
torrötning 

28 35  ∼ 170 50 % 

Hästgödsel 
med spånströ 

[2] 

Batchtest 33–79 35 31,2 (92,8) 53–231 45–50 % 

Hästgödsel 
med halm [3] 

Fullskaligt 
pilottest, 

tvåstegsprocess, 
samrötning med 

annan gödsel 
och sädesrester 

80 40  306 ± 15 52–55 % 

Hästgödsel 
med spånströ 

[4] 

Småskaligt test, 
trestegsprocess, 
samrötning med 

matavfall 

60 35  370 ± 1 63,9 % ± 5,9 
% 

Hästgödsel 

(spånströet 
inkluderas ej) 

[5] 

Småskaligt test, 
tvåstegsprocess, 
samrötning med 

frukt och 
grönsaker 

30 35  595 ± 156 
(50/50) 

60 % 

[1] Kusch, Oechsner, & Jungbluth, 2008 
[2] Wartell m.fl., 2012 
[3] Mönch-Tegeder m.fl., 2014 
[4] Zhang m.fl., 2017 
[5] Smith & Almquist, 2014 

Grus, sand och hästskor utgör ett hinder vid flytande rötningsprocesser, då dessa kan fastna i 

ledningar och pumpar samt sedimentera i botten av rötningskammaren (Hadin m.fl., 2015). 

Genom att tillämpa förbehandling så som gallring av substratet innan inmatning i 

rötkammaren kan detta förhindras.  

Mattsson m.fl. (2015) hävdar att grus och liknande kan samlas upp innan matningen in till 

rötningskammaren sker. Genom att blanda hästgödseln med flytande rötningsrest i en 

blandningsbrunn med stenficka kan därför även våtrötning tillämpas. Vid flytande rötning av 

spånströ bildas dock ett skum som är skadligt för den anaeroba processen (Hadin & Eriksson, 

2016). Torrötning kan därför vara en lösning för lignocellulosahaltiga material som spån. 

Tidigare studier av rötning av hästgödsel för biogasframställning har gjorts både i form av 

laboratorietester och pilottester, se Tabell 1 ovan.  

Vid torrötning med enbart hästgödsel och strö påvisar Kusch m.fl. ((2008) en potentiell 

metanproduktion om 170 l per kg tillförd VS (Volatile Solids).  Den producerade biogasen har 

då en metanhalt om 50 %. Wartell m.fl. (2012) påvisar strömängdens effekt på 

biogasproduktionen. Då halten spånströ i substratet ökar, minskar den totala 

metanproduktionen. 
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I ett fullskaligt pilottest i Tyskland implementeras en samrötningsprocess med två 

rötkammare, där hästgödsel och annan gödsel samrötas med sädesrester (Mönch-Tegeder 

m.fl., 2014). Pilottestet tillämpar en teoretisk uppehållstid (HRT) om 80 dagar, där 

förbehandling av substratet genererar ett högre metanutbyte. 

Neshat m.fl. (2017) hävdar att det på grund av gödselns höga C/N-kvot är mer fördelaktigt att 

samröta hästgödseln med ett kväverikt substrat. Vid ett småskaligt test med samrötning av 

hästgödsel och matavfall (Zhang m.fl., 2017) påvisas en potentiell metanproduktion om 370 l 

per kg tillförd VS. Metanhalten i den producerade biogasen uppgår till ca 64 % vid en 

uppehållstid om 60 dagar. Smith och Almquist (2014) undersöker samrötning av hästgödsel 

med frukt och grönsaker i en småskalig studie. Genom att separera hydrolys- och 

syrabildningsfaserna i två separata steg erhålls ett större metanutbyte. Störst 

metanproduktion erhålls då mängden hästgödsel och mängden matavfall är lika stor.  

2.5.3 Nyttjande av rötningsrest 

Rötningsresterna från biogasframställningen kan användas som biogödningsmedel på åkrar 

(Eriksson m.fl., 2016). Detta minskar behovet av kemiskt framställda gödningsmedel som 

har en större miljöpåverkan (Pöschl m.fl., 2010). Biogödseln tas även lättare upp av växter 

efter att den rötats, då en större andel av kvävet blir mer lättillgängligt och risken för 

kväveförluster minskar (SOU 2007:36). Under 2015 användes 99 % av den rötningsrest som 

producerades vid samrötningsanläggningar som biogödsel på svenska åkrar. För 

gårdsbioanläggningar var siffran 100 % (Statens energimyndighet, 2016).  

Lantz (2012) hävdar att rötningsrestens ekonomiska värde har liten påverkan på en 

anläggnings ekonomiska resultat. Berglund & Börjesson (2006) anser dock att det finns 

ekonomisk vinning i den producerade rötningsresten, men att den påverkas negativt av långa 

transportavstånd. Genom att avvattna rötningsresten innan transport kan transportdistansen 

ökas något. Författarna lyfter även fram att de miljömässiga vinsterna från nyttjande av 

biogödsel, som ses i den minskade luktspridningen vid gödsling med rötningsrest jämfört 

med obehandlad gödsel bör anses vara av vikt.  
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3 METOD 

Här beskrivs den tillämpade metodiken för utförandet av denna studie: från litteraturstudie 

till modellkonstruktion, tillämpade verktyg och ekonomisk analys. En illustrerad bild av 

processen presenteras i Figur 2 Projektets arbetsprocess.  

 

Figur 2 Projektets arbetsprocess 

3.1 Kartläggning av tidigare forskning 

En litteraturstudie kring områdena mikronätverk, biogasproduktion från hästgödsel, mikro-

CHP och integrering i småskaliga nätverk genomförs för att kartlägga tidigare forskningsrön 

och arbetsmetoder. Litteraturstudien är integrerad i samtliga delar av examensarbetet. 

I litteraturstudien avsnitt 2.4 menar Kopanos m.fl. (2013) och Wang m.fl. (2018) att det i 

framtiden behövs energisystemprogrammering för att kunna gör en objektiv bedömning av 

energisystemet. I denna studie analyseras ett energisystem med en produktionsanläggning 

tillsammans med en egen biogasanläggning, vilket tidigare till största del har behandlats 

separat.   
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3.2 Konstruktion av simuleringsmodell  

Den konstruerade modellen innefattar enheter för småskaliga värme- och elproduktioner, 

pannor och värmelagring i ackumulatortank. Modellen konstrueras med hjälp av GAMS och 

lösaren CPLEX. Mixed Integer Linear Programming (MILP) tillämpas för att optimera 

driften av samtliga enheter på anläggningen schematiskt, för att på så vis minimera 

driftkostnaderna. Kopanos m.fl. (2013) och (Thorin m.fl., 2005) använder sig av GAMS med 

den kommersiella lösaren CPLEX för att lösa optimeringsproblem av typen MILP, då de 

tillämpar binära variabler och simulerar för längre tidsperioder. Modellen i denna studie 

syftar till att simulera värme- och elproduktion över en längre tidsperiod och hänsyn tas till 

start och stopp av enheter genom applicering av binära variabler. Därför anses mjukvaran 

GAMS med applikationen CPLEX vara ett motiverat val av simuleringsverktyg. Modellen 

bedöms även vara av generell karaktär genom att enkelt anpassas till system med varierande 

utformning. 

3.2.1 Objektfunktion 

Objektfunktionen minimerar driftkostnaderna för produktionsanläggningarna inkluderade i 

modellen.  Kostnaderna definieras som summan av bränslekostnaderna samt start- och 

stoppkostnaderna för varje enhet. Omsättningen definieras som summan av intäkterna av 

försäljningen av den producerade elen till ett för tidssteget aktuellt spotpris.  

Objektfunktionen formuleras sedan enligt 𝑚𝑖𝑛
𝑄

 {𝐾𝑡𝑜𝑡 = ∑ ∑ 𝐾𝑒,𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 ∗ 𝑄𝑒,𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒(𝑡)𝑒∈𝐸𝑡∈𝑇 +

∑ ∑ 𝐾𝑒,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑒∈𝐸 ∗ 𝑈𝑒(𝑡)𝑡∈𝑇 + ∑ ∑ 𝐾𝑒,𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝 ∗ 𝐷𝑒(𝑡)𝑒∈𝐸𝑡∈𝑇 − ∑ ∑ 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠𝑆𝑃𝑂𝑇(𝑡) ∗ 𝑃𝑒,𝑒𝑙(𝑡)𝑒∈𝐸𝑡∈𝑇 },  

     Ekvation 1: 

𝑚𝑖𝑛
𝑄

 {𝐾𝑡𝑜𝑡 = ∑ ∑ 𝐾𝑒,𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 ∗ 𝑄𝑒,𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒(𝑡)𝑒∈𝐸𝑡∈𝑇 + ∑ ∑ 𝐾𝑒,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑒∈𝐸 ∗ 𝑈𝑒(𝑡)𝑡∈𝑇 + ∑ ∑ 𝐾𝑒,𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝 ∗ 𝐷𝑒(𝑡)𝑒∈𝐸𝑡∈𝑇 −

∑ ∑ 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠𝑆𝑃𝑂𝑇(𝑡) ∗ 𝑃𝑒,𝑒𝑙(𝑡)𝑒∈𝐸𝑡∈𝑇 },       Ekvation 1 

     

där  

𝑡 = aktuellt tidssteg  

𝑇 = tidsperioden för simuleringen  

𝐸 = enheter i det optimerade systemet  

𝑄𝑒,𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒(𝑡) = bränslebehovet i kWh hos enhet e i tidssteget t 

𝐾e,start = startkostnader för enhet e  

𝐾e,s𝑡𝑜𝑝𝑝 = stoppkostnader för enhet e 

𝑈𝑒(𝑡) = binär variabel för indikation av start av enhet i tidssteget t  

𝐷𝑒(𝑡) = binär variabel för indikation av stopp av enhet e i tidssteget t  

𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠𝑆𝑃𝑂𝑇(𝑡) = spotpriset för försäljning av producerad el i tidssteget t och  

𝑃𝑒,𝑒𝑙(𝑡) = producerad el av enhet e vid tidssteget t. 
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3.2.2 Modell för värmeproduktion 

En balans mellan producerad och efterfrågad värme måste uppfyllas för varje tidssteg. 

Värmebalansen är formulerad som en jämlikhetsbegränsning i modellen. Värmebalansen 

beräknas enligt ∑ 𝑄𝑒,𝑣ä𝑟𝑚𝑒(𝑡) − 𝑄𝐴𝐶𝐾,𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎(𝑡)𝑒∈𝐸 = 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣(𝑡)    

 Ekvation 2 nedan: 

∑ 𝑄𝑒,𝑣ä𝑟𝑚𝑒(𝑡) − 𝑄𝐴𝐶𝐾,𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎(𝑡)𝑒∈𝐸 = 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣(𝑡)     Ekvation 2 

där 𝑄𝑒,𝑣ä𝑟𝑚𝑒(𝑡) = producerad värme av enhet e i tidssteget t och 𝑄𝐴𝐶𝐾,𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎 = i- eller 

urladdning av ackumulatortank i tidssteget t. 

3.2.3 Enhetsspecifika definitioner 

Modellen innefattar småskaliga värme- och elproduktionsenheter, biobränsleeldade pannor 

och värmelagring i ackumulatortank. Nedan presenteras de enhetsspecifika ekvationerna för 

modellen. 

3.2.3.1. Definitioner för produktionsenheter 

Produktionsenheterna definieras av fyra specifika funktioner. Värmeproduktionen i 

tidssteget t begränsas av enhetens minsta och största värmekapacitet. 

𝑀𝑖𝑛𝑄𝑒,𝑣ä𝑟𝑚𝑒 ≤ 𝑂𝑒(𝑡) ∗ 𝑄𝑒,𝑣ä𝑟𝑚𝑒(𝑡) ≤ 𝑀𝑎𝑥𝑄𝑒,𝑣ä𝑟𝑚𝑒      Ekvation 3 

där 𝑂𝑒(𝑡) = binär variabel för indikation av status (1 = på, 0 = av) för enhet e i tidssteget t. 

För att undvika stress på enheterna definieras en minsta kör- och avstängningstid enligt: 

𝑈𝑒(𝑡) ∗ 𝑀𝑖𝑛𝑃å𝑇𝑒 ≤ ∑ 𝑂𝑒(𝑡)
𝑡+𝑀𝑖𝑛𝑃å𝑇𝑒−1
𝜏=𝑡       Ekvation 4 

och 

𝐷𝑒(𝑡) ∗ 𝑀𝑖𝑛𝐴𝑣𝑇𝑒 ≤ ∑ 𝑂𝑒(𝑡)
𝑡+𝑀𝑖𝑛𝐴𝑣𝑇𝑒−1
𝜏=𝑡       Ekvation 5 

där 𝑀𝑖𝑛𝑃å𝑇𝑒  = minsta körtid för enhet e, t och 𝑀𝑖𝑛𝐴𝑣𝑇𝑒  = minsta avstängningstid för enhet e. 

De binära variablerna för start, stopp och status hos enhet e i tidssteget t definieras av: 

𝑈𝑒(𝑡) ≥ 𝑂𝑒(𝑡) − 𝑂𝑒(𝑡 − 1)       Ekvation 6 

𝑈𝑒(𝑡) ≤ 𝑂𝑒(𝑡)         Ekvation 7 

och 

𝐷𝑒(𝑡) ≥ 𝑂𝑒(𝑡 − 1) − 𝑂𝑒(𝑡)       Ekvation 8 

𝐷𝑒(𝑡) ≤ 1 − 𝑂𝑒(𝑡)        Ekvation 9 

Den tillförda bränslemängden 𝑄𝑒,𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒(𝑡) för enhet e i tidssteget t beräknas med producerad 

värmemängd för den specifika enheten: 
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𝑄𝑒,𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒(𝑡) =
𝑄𝑒,𝑣ä𝑟𝑚𝑒(𝑡)

𝜂𝑒,𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘
        Ekvation 10 

där 𝜂𝑒,𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘  = enhetens termiska verkningsgrad. 

För enheterna för småskalig värme- och elproduktion beräknas även mängden producerad el 

i tidssteget t. Detta definieras som en funktion av tillförd bränslemängd i tidssteget t: 

𝑄𝑒,𝑒𝑙(𝑡) = 𝑄𝑒,𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒(𝑡) ∗ 𝜂𝑒,𝑒𝑙        Ekvation 11 

där 𝜂𝑒,𝑒𝑙  = enhetens elverkningsgrad. 

Den bioeldade pannan är begränsad av en upp- och nedrampningshastighet för tidssteg 

större än 1 enligt: 

𝑅𝑎𝑚𝑝𝑈𝑝𝑝𝑀𝑎𝑥𝑒 ∗ 𝑂𝑒(𝑡) ≥ −𝑄𝑒,𝑣ä𝑟𝑚𝑒(𝑡 − 1) + 𝑄𝑒,𝑣ä𝑟𝑚𝑒(𝑡), 𝑡 > 1   Ekvation 12 

𝑅𝑎𝑚𝑝𝑁𝑒𝑑𝑀𝑎𝑥𝑒 ∗ 𝑂𝑒(𝑡) ≥ 𝑄𝑒,𝑣ä𝑟𝑚𝑒(𝑡 − 1) − 𝑄𝑒,𝑣ä𝑟𝑚𝑒(𝑡), 𝑡 > 1   Ekvation 13 

där differensen mellan föregående och aktuellt tidssteg ej får överstiga enhetens kapacitet för 

upp- eller nedrampning. 

3.2.3.2. Definitioner för ackumulatortank 

Kapaciteten för värmelagring i ackumulatortanken definieras enligt tankens minsta och 

maximala energinivå och värmeförluster för varje tidssteg: 

𝑀𝑖𝑛𝑄𝐴𝐶𝐾 ≤ (𝑄𝐴𝐶𝐾,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑄𝐴𝐶𝐾,𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎(𝑡)) ∗ (1 − 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟) ≤ 𝑀𝑎𝑥𝑄𝐴𝐶𝐾 , 𝑡 = 1   Ekvation 14 

𝑀𝑖𝑛𝑄𝐴𝐶𝐾 ≤ (𝑄𝐴𝐶𝐾(𝑡 − 1) − 𝑄𝐴𝐶𝐾,𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎(𝑡)) ∗ (1 − 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟) ≤ 𝑀𝑎𝑥𝑄𝐴𝐶𝐾 , 𝑡 > 1  Ekvation 15 

där 𝑀𝑖𝑛𝑄𝐴𝐶𝐾 och 𝑀𝑎𝑥𝑄𝐴𝐶𝐾 definieras av ackumulatortankens värmelagringskapacitet, 

𝑄𝐴𝐶𝐾,start = startvärde för energiinnehållet i ackumulatortanken i tidssteget 1, 𝑄𝐴𝐶𝐾(𝑡 − 1) = 

ackumulatortankens energiinnehåll i föregående tidssteg, 𝑄𝐴𝐶𝐾,𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎(𝑡) = 

ackumulatortankens i- eller urladdning i tidssteget t och förluster är de procentuella 

genomsnittliga värmeförlusterna för tanken.  

Laddning och urladdning av ackumulatortanken 𝑄𝐴𝐶𝐾,𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎(𝑡) i tidssteget t begränsas av 

tankens specifika i- och urladdningskapacitet: 

𝑀𝑎𝑥 𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ≤ 𝑄𝐴𝐶𝐾,𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎(𝑡) ≤ 𝑀𝑎𝑥 𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔     Ekvation 16 

Laddning av ackumulatortank ses som ett negativt värde då producerad energi tillsätts i 

tanken, då urladdning av tanken ses som ett positivt värde då det tillför värme på nätet.  

För att motverka total urladdning av ackumulatortanken till sista tidssteget i simuleringen 

sattes en begränsning att den totala laddningen av tanken skulle vara lika stor som den totala 

urladdningen av tanken summerat över samtliga tidssteg enligt: 

∑ 𝑄𝐴𝐶𝐾,𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎𝑡∈𝑇 = 0        Ekvation 17 
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3.3 Dimensionering av biogasanläggning   

En övergripande modell för dimensionering av biogasanläggningen byggs i MS Excel. Syftet 

med modellen är att beräkna storleken och mängden substrat som är nödvändig för att 

tillgodose produktionsanläggningens bränslebehov. Den totala biogasreaktorvolymen 

minimeras genom att iterera fram den minsta substratmängd som behövs för att producera 

det maximala bränslebehovet i form av biogas per dygn med hjälp av problemlösaren.   

3.3.1 Maximal biogasproduktion per dag  

Total mängd producerad biogas per dag beräknas med hjälp av substratmixens TS-, VS-halt 

och metanpotential. Detta genom att först beräkna mängden TS i substratet per dygn 

( 𝑇𝑆𝑚ä𝑛𝑔𝑑 = 𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑢𝑡𝑠𝑝ä𝑡𝑡 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 ∗ 𝑇𝑆       Ekvation 

18) och från det beräknas mängden VS i substratet ( 𝑉𝑆𝑚ä𝑛𝑔𝑑 =  𝑇𝑆𝑚ä𝑛𝑔𝑑 ∗ 𝑉𝑆   

     Ekvation 19).  

 𝑇𝑆𝑚ä𝑛𝑔𝑑 = 𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑢𝑡𝑠𝑝ä𝑡𝑡 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 ∗ 𝑇𝑆       Ekvation 18 

där  𝑇𝑆𝑚ä𝑛𝑔𝑑 = andel torrsubstans av substratet och TS = Torrsubstans  

 𝑉𝑆𝑚ä𝑛𝑔𝑑 =  𝑇𝑆𝑚ä𝑛𝑔𝑑 ∗ 𝑉𝑆        Ekvation 19 

Där  𝑉𝑆𝑚ä𝑛𝑔𝑑 = mängd VS av substratet och VS = andel organiskt innehåll. 

Totala volym producerad biogas avgörs av substratets metanpotential (VSD) och mängden 

enligt �̇�𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡,𝑑𝑎𝑔 =  𝑉𝑆𝑚ä𝑛𝑔𝑑 ∗ 𝑉𝑆𝐷       Ekvation 

20. 

�̇�𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡,𝑑𝑎𝑔 =  𝑉𝑆𝑚ä𝑛𝑔𝑑 ∗ 𝑉𝑆𝐷       Ekvation 20 

där �̇�𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡,𝑑𝑎𝑔 = Totala volymen substrat som produceras. 

3.3.2 Dimensionering av rötkammare 

Volymen på reaktorn bestäms av den hydrauliska uppehållstiden (HRT). Värdet indikerar 

hur lång tid det tar för den största delen av substratet att rötas. Från HRT beräknas volymen 

substrat (𝑉𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 =   �̇�𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡,𝑑𝑎𝑔 ∗ 𝐻𝑅𝑇      Ekvation 21 (Bachmann, 

2013)). 

𝑉𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 =   �̇�𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡,𝑑𝑎𝑔 ∗ 𝐻𝑅𝑇      Ekvation 21 (Bachmann, 2013) 

där 𝑉𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 =substratvolym, �̇�𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡,𝑑𝑎𝑔=substratflöde per dag och HRT =uppehållstid.  

Den totala aktiva rötkammarvolymen är summan av båda substratens volym, samt ett extra 

utrymme för den producerade gasen på 15 % (Schwede, 2016) enligt 𝑉𝑟ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒 = 𝑉𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 ∗

1,15       Ekvation 22.  
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𝑉𝑟ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒 = 𝑉𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 ∗ 1,15       Ekvation 22 

där 𝑉𝑟ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒 = rötkammarvolym.  
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Därefter beräknas OLR med hjälp av 𝑂𝐿𝑅 =  
 𝑇𝑆𝑚ä𝑛𝑔𝑑

𝑉𝑟ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒 
     

 Ekvation 23 (Bachmann, 2013). OLR ska ligga mellan 2 och 4 kgVS m3 dag⁄ , om det inte 

gör det ska ett nytt värde på HRT antas.  

𝑂𝐿𝑅 =  
 𝑇𝑆𝑚ä𝑛𝑔𝑑

𝑉𝑟ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒  
      Ekvation 23 (Bachmann, 2013) 

där 

3.4 Ekonomisk analys - LCC 

En 

3.4.1 Nuvärdesberäkning 

Metoden 

För att beräkna om kostnaderna och intäkterna till nuvärde beräknas först nettonyvärde för 

v
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r

j

e

 

m

å

n

a
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r

e

𝑎 = ∑ 𝐼𝑡𝑜𝑡 − 𝐾𝑡𝑜𝑡           Ekvation 24 

Där a = nettonyvärde 𝐼𝑡𝑜𝑡= totala intäkterna och 𝐾𝑡𝑜𝑡=totala kostnaderna. 

De totala kostnaderna består av investerings- och driftkostnader. Där driftkostnaden 

definieras som summan av bränsle-, personal-, underhåll-, start- och stoppkostnader. De 

totala investeringskostnaderna består av såld värme och el samt intäkter från elcertifikatet.  

𝑁𝑉𝐹 =
1

(1+𝑟)å𝑟         Ekvation 25 (Gullmarstrand & Lindblom, 2010)  

där NVF = nuvärdefaktor, år = det aktuella året som NVF beräknas och r = kalkylränta.  

𝑁𝑉𝐾 = 𝑎 ∗ 𝑁𝑉𝐹     Ekvation 26 (Gullmarstrand & Lindblom, 2010) 

där NVK = nuvärdeskostnad och a = nettonyvärde. 

3.4.2 Återbetalningstid för produktionsenheter 

Återbetalningstiden beräknas för att avgöra hur långtid det tar för en investering att betala 

tillbaka sig själv. Investeringen är lönsam om återbetalningstiden är mindre än den givna 

maximala livslängden. 

I analysen beräknas återbetalningstiden både med och utan hänsyn till kalkylräntan. I 𝑇 =  
𝐼

𝑎

        Ekvation 27 beräknas 

återbetalningstiden utan hänsyn till kalkylräntan.  

𝑇 =  
𝐼

𝑎
        Ekvation 27 (Hedborg, 2011) 

där T = återbetalningstiden utan hänsyn till kalkylräntan och I = investeringskostnaderna.  
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I 𝑇𝑟 =  −
ln(1−𝑇∗𝑟)

ln(1+𝑟)
          Ekvation 

28 tas hänsyn till kalkylräntan. Detta görs då en analys av återbetalningstiden med hänsyn till 

nuvärde ska genomföras.  

𝑇𝑟 =  −
ln(1−𝑇∗𝑟)

ln(1+𝑟)
          Ekvation 28 

där 𝑇𝑟 = återbetalningstiden med hänsyn till kalkylräntan. 

3.4.3 Avskrivning av produktionsenheter och biogasanläggning 

Investeringens livslängd bestämmer dess årliga avskrivning. Avskrivningen för mikro-CHP 

enheterna och biogasanläggningen har beräknats på olika sätt. Mikro-CHP-enheterna har 

beräknats enligt 𝐴𝐶𝐻𝑃 =  
𝐼

𝑙
        

 Ekvation 29. 

𝐴𝐶𝐻𝑃 =  
𝐼

𝑙
         Ekvation 29 

där 𝐴𝐶𝐻𝑃 = är avskrivningen för mikro-CHP och l = är livslängden på enheten.  

Avskrivningen av biogasanläggningen beräknas genom att analysera differensen mellan de 

gamla och nya drift- och personalkostnader enligt 𝐴𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 =  (𝐾𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡,𝑔𝑎𝑚𝑙𝑎 + 𝐾𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙,𝑔𝑎𝑚𝑙𝑎) −

(𝐾𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡,𝑛𝑦𝑎 + 𝐾𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙,𝑛𝑦𝑎)  Ekvation 30. 

𝐴𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 =  (𝐾𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡,𝑔𝑎𝑚𝑙𝑎 + 𝐾𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙,𝑔𝑎𝑚𝑙𝑎) − (𝐾𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡,𝑛𝑦𝑎 + 𝐾𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙,𝑛𝑦𝑎)  Ekvation 30 

där 𝐴𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 = avskrivning för biogasanläggningen, 𝐾𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡,𝑔𝑎𝑚𝑙𝑎  = driftkostnaderna för gamla 

anläggningen, 𝐾𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙,𝑔𝑎𝑚𝑙𝑎 = personalkostnaderna för gamla anläggningen, 𝐾𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡,𝑛𝑦𝑎 = 

driftkostnaderna för nya anläggningen och 𝐾𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙,𝑛𝑦𝑎 = personalkostnaden för nya anläggningen.  

3.5 Utvärdering av miljöpåverkan från CO2-utsläpp 

Miljöpåverkan vid byte av värmeproduktionsenhet till biogaseldad mikro-CHP tillsammans 

med minskade transporter av hästgödsel och slurry utvärderas utifrån minskade CO2-utsläpp 

per år enligt 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑎𝑣 𝐶𝑂2[𝑘𝑔] = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑚3] ∗ 𝐿𝐻𝑉 [
𝐺𝐽

𝑚3] ∗ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 [
𝑘𝑔

𝐺𝐽
]

 Ekvation 31.  

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑎𝑣 𝐶𝑂2[𝑘𝑔] = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑚3] ∗ 𝐿𝐻𝑉 [
𝐺𝐽

𝑚3] ∗ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 [
𝑘𝑔

𝐺𝐽
] Ekvation 31 
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4 AKTUELL STUDIE 

En fallstudie utförs där data för värme- samt elkonsumtion vid Sundbyholms travbana 

inhämtas och analyseras. Simuleringen syftar till att uppfylla anläggningens värmebehov, då 

detta är den befintliga produktionsanläggningens uppgift. Elen som förbrukas vid 

anläggningen köps idag av Sundbyholms travbana från det lokala elnätet, och därför 

behandlas den eventuella elproduktionen från mikro-CHP endast som en intäkt för 

anläggningsägaren ESEM. Data för värmeförbrukning under 2016 används som indata i 

simuleringsmodellen. 

4.1 Simulering av värme- och elproduktion vid Sundbyholms 

travbana 

Produktionsanläggningen vid Sundbyholms travbana drivs av det lokala energibolaget 

ESEM. Produktionsanläggningen består av en pelletspanna med ett lastspektrum på 200–

400 kW och en oljeeldad panna med ett lastspektrum på 100–750 kW. På anläggningen finns 

även en installerad ackumulatortank med en total värmelagringskapacitet om 2 000 kWh. 

Värmebehovet är kraftigt varierande under året och korrelerar med de olika aktiviteterna på 

anläggningen. 

4.1.1 Insamling och behandling av värme- och elförbrukningsdata 

Data för värme- och elförbrukning för anläggningen tillhandahålls av den lokala värme- och 

elproducenten ESEM. Information om ESEM:s produktionsanläggning erhålls genom 

intervjuer med Claes Caspár, arbetsledare för yttre drift vid ESEM. Data över värme- samt 

elförbrukningen erhålls med en upplösning per timme. Data mellan åren 2014 och 2017 

analyseras i MS Excel och 2016 väljs som referensår för simuleringsmodellen då erhållna 

data är kompletta. Data för värmeförbrukningen inkluderar både uppvärmning och 

tappvarmvatten, då ESEM levererar fram till en huvudvärmeväxlare och uppvärmning och 

tappvarmvatten därmed ej delas upp. 

Temperaturdata för 2016 hämtas från Shiny Weather Data (Lundström, 2017) webbservice, 

som använder sig av öppen källdata i två format från Sveriges Meteorologiska och 

Hydrologiska Institut (SMHI). Data är uppmätt vid närmsta mätare och är av upplösningen 

per timme. Korrelationen mellan utomhustemperatur och värmeförbrukning analyseras, 

men då förbrukningsdata för värme inkluderar både uppvärmning och tappvarmvatten finns 

ingen stark korrelation mot utomhustemperaturen. Värmeförbrukning korrelerar desto 

starkare mot aktiviteten på området. 

I Diagram 1 visas värme- och elförbrukningen för anläggningen under 2016 tillsammans med 

rådande utomhustemperatur. Värmeförbrukningen varierade från 0 kWh till 700 kWh, då 

elförbrukningen varierade från 47,6 kWh till 1 045,4 kWh under samma tidsperiod. Den 

totala värmeförbrukningen för 2016 blev 1 431 MWh och den totala elförbrukningen för 

samma tidsperiod blev 1 097 MWh. Högsta elförbrukning mäts under tv-sänt travlopp på 
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kvällstid. Lägsta uppmätta temperatur under perioden var -21,4°C och högsta uppmätta 

temperatur var 28,8°C.  

 

 

Diagram 1 Värme- och elförbrukning vid Sundbyholms travbana 2016 

Värmeförbrukningen för 2016 sorteras i ett varaktighetsdiagram från högsta till lägsta värde 

och ger en bild av värmebehovsprofilen i kWh/h för anläggningen, se Diagram 2.  

 

Diagram 2 Varaktighetsdiagram för värmeförbrukningen per timme vid Sundbyholms travbana 

2016 

Anläggningens totala drifttid 2016 uppgick till 6 887 timmar. Det högsta värmebehovet 

uppgick till 700 kWh/h och inföll under 0,25 % av drifttiden under året. Mest förekommande 

var värmebehovet 100 kWh/h, vilket inföll under 41 % av drifttimmarna under året. 

Anläggningen var ur drift 21,6 % av året. 
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4.1.2 Hantering av extremvärden 

Extremvärden för värme- och elförbrukning återfinns på dagar då TV-sända travlopp pågår. 

Dessa värden sållas ut tillsammans med värden för dagen innan och dagen efter lopp för att 

ge en marginal och en rättvis bild av värmeförbrukningen under normaldagar. Data för 

tävlingsdagar och marginaldagar analyseras separat från normaldagar för att skapa rättvisa 

scenarion för indata till optimeringsmodellen.  

4.1.3 Parameterdefinition för simuleringsmodell 

Simulering genomförs för en typ av enhet i taget: MGM eller MGT. För att uppfylla 

anläggningens värmebehov görs ett antagande om att två enheter av MGM respektive MGT 

används vid simuleringarna.  

Vid simulering med MGM har tekniska specifikationer för enheten PowerLink CG100S-BG 

från tillverkaren PowerLink (2015) inhämtats och behandlats. Den tilltänkta MGM-enheten 

har en termisk verkningsgrad på 49 % och en elverkningsgrad på 35,5 %. Tekniska 

specifikationer för MGT är inhämtade för enheten AE T100 från tillverkaren Ansaldo Energia 

(2018) och beskriver en enhet med en termisk verkningsgrad på 50 % och en elverkningsgrad 

på 28 %.  

Tekniska specifikationerna för den befintliga pelletspannan och ackumulatortanken på 

anläggningen erhålls av Caspár (2018). Se Tabell 2 nedan för definition av parametrar för 

värme- och elproducerande enheter applicerade i simuleringen. 

Tabell 2 Parametrar för värme- och elproducerande enheter 

Enhet 
Högsta/lägsta 

värmekapacitet 
[kW] 

Upp-
/nedrampningskapacitet 

[kW/h] 

Start/ 

stopptid 
[h] 

Termisk 
verkningsgrad 

[%] 

Elverkningsgrad 
[%] 

Pelletspanna 
[6] 

400/200 50/50 2/6 80 % - 

MGM [7] 135/73 - 4/3 49 % 35,3 % 

MGT [8] 160/80 - 4/3 50 % 28 % 

[6] Caspár, 2018 
[7] PowerLink, 2015 
[8] Ansaldo Energia, 2018 

Enligt Milan m.fl. (2015) påverkas inte de årliga kostnaderna för CHP-enheterna nämnvärt 

av varierande verkningsgrad. Ett antagande görs därför om att samtliga produktionsenheter 

går med konstant verkningsgrad enligt Tabell 2. Produktionsenheternas prestanda försämras 

vid låga laster och enheternas lastspektrum i simuleringsmodellen har därför begränsats till 

att operera mellan 50 och 100 % av fullast.  

För MGM antas en drifttid innan service om 45 000 timmar och motsvarande drifttid för 

MGT antas till 60 000 timmar (Darrow, Tidball, Wang, & Hampson, 2017, s. 18). Enheternas 

livslängd i år beräknas från erhållen årlig drifttid från simuleringsresultaten.  
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Parametrar som används för definition av ackumulatortanken återfinns i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3 Parametrar för ackumulatortank. Källa: Caspár (2018). 

Variabel Värde 

Total volym [m3] 200 

Största värmelagringskapacitet [kWh] 2 000 

Minsta värmelagringskapacitet [kWh] 600 

Största laddningseffekt [kW] 700 

Största urladdningseffekt [kW] 900 

Värmeförluster över tid 2 % 

 

Värmeförlusterna i ackumulatortanken över tid uppskattas till 2 % av ackumulatortankens 

värmeenergiinnehåll (Tallus, 2015). Förluster justeras för i ackumulatortankens totala 

värmeenergiinnehåll i varje tidssteg av simuleringen. 

4.2 Simulering av modell 

I fallstudien studeras tre olika scenarion och analyseras därefter för att finna ett optimalt 

driftfall för värmeproduktionen för Sundbyholms travbana: 

• Scenario 1: Normaldagsfallet för vinter, vår, sommar och höst. 

• Scenario 2: Aktivitetsfallet med stor fluktuation i värme- och elbehov för travlopp under vår 

och höst. 

• Scenario 3: Helårsfallet för att finna ett årligt resultat för anläggningen. 

 

Samtliga scenarion simuleras med modellen beskriven i avsnitt 3.2, där applikation av mikro-

CHP för värme- och elproduktion tillsammans med den befintliga pelletspannan vid 

anläggningen utvärderas. Simuleringar genomförs separat för MGM respektive MGT och 

resultaten utvärderas därefter, för att avgöra vilken av dessa typer av mikro-CHP som är mest 

lönsam.  

4.2.1 Simuleringssteg  

Modellen simuleras med förbrukningsdata för 2016. Simuleringsperioder görs för tre dygn 

(72 tidssteg) och även för årets samtliga kalendermånader. Simuleringsresultaten för tre 

dygn och den korresponderande perioden under månadssimulering jämförs för att 

undersöka om modellen beter sig på liknande sätt för korta som längre simuleringar. Genom 

att simulera för ett helt år erhålls årliga kostnader och intäkter för anläggningens värme- och 

elproduktion. Månadssimuleringen genomförs i tidssteg enligt Tabell 4 för samtliga månader 

utom två: mars och oktober.  
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Tabell 4 Fördelning av tidssteg för simulering per månad 

Månad Antal tidssteg 

januari 744 

februari 672 

mars Se Tabell 5 

april 720 

maj 744 

juni 720 

juli 744 

augusti 744 

september 720 

oktober Se Tabell 5 

november 720 

december 744 

 

Under mars och oktober sker stor fluktuation i värmebehovet från timme till timme på 

anläggningen, och för att kunna köra simuleringarna för dessa månader delas de upp i 

kortare perioder med varierande tidssteg enligt Tabell 5 nedan. 

Tabell 5 Fördelning av tidssteg för simuleringar för mars och oktober månad 

Månad Simulering 1 Simulering 2 Simulering 3 Simulering 4 Simulering 5 Simulering 6 

mars 168 168 168 48 40 152 

oktober 168 168 168 72 1 144 

 

För att analysera korrektheten i simuleringen och analysera vilka parametrar som påverkar 

simuleringsresultaten utförs även simuleringar för vinter, vår, sommar och höst för 

normaldagsfallet för 72 tidssteg. De dagar som väljs ut representerar normaldagsfall för 

samtliga säsonger och jämförs sedan mot korresponderande tidsperiod för samma driftfall 

från simuleringen gjord för en hel månad. 

4.2.2 Spotprisutveckling område SE3 2013 till 2017 

Den svenska elmarknaden avreglerades i januari 1996 (IEA, 2005) och elpriset regleras idag 

på en öppen marknad. 2011 delades Sverige in i fyra elnätsområden för att reglera 

överföringsbegränsningar och stimulera investering i kraftproduktion i områden där det 

råder ett effektunderskott. Elnätsområdet för den studerade produktionsanläggningen är SE3 

(Energimarknadsinspektionen, 2014), och i optimeringsmodellen beräknas intäkter från 

försäljningen av producerad med hjälp av spotpriset för el per timme. Priserna som används 

är hämtade från Nord Pools historiska spotprisdata (Nord Pool AS, 2017) mellan åren 2013 

och 2017 i timupplösning. I Diagram 3 nedan redovisas medelvärdet per timme för område 
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SE3 under nämnda tidsperiod. Ett totalt medelvärde på spotpriset är beräknat till 0,28 

SEK/kWh och prisutvecklingen har varit närmast oförändrad under tidsperioden. 

 

Diagram 3 Timmedelvärde för spotpriser för område SE3 mellan åren 2013 och 2017. Källa: Nord 

Pool AS, 2017. 

Elprisutvecklingen på den nordiska elmarknaden påverkas starkt av faktorer som vind, 

nederbörd och utomhustemperatur. Ekonomiska kriser och svag återväxt påverkar 

efterfrågan på kol och olja, vilket i sin tur även påverkar elpriserna (Thorstensson, 2017). 

International Energy Agency (IEA) spår att elbehovet kommer att stiga med 60 % till 2040, 

där vind, gas och sol kommer att stå för den största andelen av tillväxten. Elpriset i Europa 

spås att stiga med 20 öre/kWh fram till 2040 (IEA, 2017). På den svenska elmarknaden är 

det framförallt nedstängningen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 samt Oskarshamn 

1 fram till 2020 som kommer att påverka svenska framtida elpriser (Bixia, 2015). Bixias 

prognos spår en utveckling från dagens elpris upp till 40 öre/kWh till år 2040. 

4.2.3 Hantering av värden för elcertifikat, fjärrvärmetariff och bränsle 

Värden för elcertifikat, fjärrvärmetariff, pellets- och oljeförbrukning samt bränslepriser för 

pellets och EO1 erhålls av anläggningsägaren ESEM och redovisas i Tabell 6 nedan. ESEM 

antar ett värde för elcertifikat om 100 SEK/MWh för att undvika orealistiska framtida 

scenarion kring intäkter från elförsäljning. Tariffen för fjärrvärme är ett medelvärde för 

2015–2017. 
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Tabell 6 Parametrar för elcertifikat, fjärrvärmetariff och bränslepriser. 

Parameter Värde 

Pris elcertifikat [SEK/MWh] 100 

Tariff fjärrvärme exkl. moms [SEK/MWh] 660 

Pelletsförbrukning 2016 [ton] 304 

Pelletspris [SEK/MWh] 317 

Oljeförbrukning 2016 [m3] 15,5 

Pris EO1 [SEK/MWh]  926 

 

4.3 Kalkyl för biogasanläggning vid Sundbyholms travbana 

En lokalt placerad biogasanläggning dimensioneras efter biogasbehovet från 

produktionsanläggningen vid Sundbyholms travbana. Anläggningen dimensioneras för att 

kunna tillgodose det totala biogasbehovet för full drift av mikro-CHP i ett dygn. Ingen 

djupare analys av biogasanläggningen implementeras, men däremot genomförs en 

övergripande analys av anläggningens storlek och investeringskostnader.  

Ingen hänsyn eller analys av hur driften av biogasanläggningen ska utföras eller optimeras 

tas med i undersökningen. Därmed antas ett konstant intag av substrat, vilket medför en 

konstant biogasframställning. Då det inte är en konstant maximal drift av mikro-CHP 

kommer biogasproduktionen överstiga biogasbehovet under delar av året. Hur den 

överblivna biogasen ska behandlas tas inte med i analysen, men detta är ett problem som 

måste undersökas vid en applikation av biogasanläggningen. Det finns olika alternativ att 

tillgå såsom fackling, gaslagring och minskad tillförsel av substrat.  

Substratet som används i biogasprocessen är hästgödsel och matavfall. Hästgödsel använd då 

det finns tillgängligt vid anläggningen samt att det ger en möjlighet till bättre hantering av 

hästgödseln än idag. Målet är att ta tillvara på all den hästgödsel som produceras på 

anläggningen, men för att få en bättre rötningsprocess och tillräcklig mängd substrat 

används även slurryn från matavfall som produceras på Lilla Nyby. Vilket medför att 

tillgången till substrat inte blir lika känslig då den kan tillföras från två oberoende källor.  

Ett mixat substrat av matavfall och hästgödsel ökar halten metan i biogasen i jämförelse med 

enbart rötning av hästgödsel (se Tabell 1). Genererad metanökning och hur mixen av 

substraten bör se ut analyseras inte i denna studie. I studien antas en våtrötningsprocess, 

utöver det antagandet tas ingen hänsyn till vilken rötningsprocess som bör tillämpas för en 

optimal framställning av biogas som bränsle.  

4.3.1 Insamling och behandling av biogasdata 

Information om Sundbyholms travbana erhålls genom en intervju med Johan Fagré, 

anläggningsansvarig vid Sundbyholms travbana. En kartläggning av gödselflödet på 
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anläggningen genomförs genom arkiverade protokoll från bortforslingen av anläggningens 

gödsel. Den protokollförda gödsellasten redovisas i MS Excel och ett årligt gödselflöde erhålls 

enligt Diagram 4. 

 

Diagram 4 Gödselflöden vid Sundbyholms travbana 

TS- och VS-halten för hästgödsel med spånströ har antagits med hjälp av litteraturer. Då 

dessa halter anses likvärdiga för hästgödsel med spånströ och matavfall, så har det i studien 

antagits att en slurry på hästgödsel med spånströ har samma TS-halt och spädmedelkvot. 

Värden redovisas i Tabell 7. 

Tabell 7 Substratdata för hästgödsel 

 Mängd Enhet 

TS-halt hästgödsel [9] 30 % 

VS-halt hästgödsel [9] 83,70 % 

TS-halt hästgödsel slurry 14,30 % 

Spädmedelskvot [10] 1,47  ton vatten/ton avfall 

[9] Carlsson & Uldal, 2009 
[10] Briby, 2018 

Informationen om matavfalls slurryn från ESEM anläggning vid Lilla Nyby erhålls genom 

intervju samt delgiven rapport om slurryn från Kent Briby, produktionschef på Lilla Nyby 

(Briby, 2018). En sammanställning av data från rapporten och litteraturer som använts i 

modellen redovisas i Tabell 8. 
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Tabell 8 Substratdata för matavfall 

 Mängd Enhet 

Mängd avfall [11] 14,78 ton 

Mängd slurry [11] 36,5 ton 

TS-halt matavfall [12] 30 % 

VS-halt matavfall [12] 80 
 

TS-halt matavfall slurry [11] 14,30 % 

VS-halt slurry [11] 90,30 % 

Spädmedelskvot [11] 1,47  ton vatten/ton avfall 

[11] Briby, 2018 
[12] Carlsson & Uldal, 2009 

4.4 Parameterdefinition för LCC-analys 

Kostnaderna och livslängden för MGT, MGM och biogasanläggningen som används i LCC 

presenteras i Tabell 9. Personalkostnaden för anläggningen har beräknats efter att ett 

antagande om att det kommer att behövas en halvtidsanställd på anläggningen, detta 

antagande har gjorts i samråd med ESEM. Kostnaden har därefter fördelats över de två 

produktionsenheterna och biogasanläggningen.  

Driftkostnader definieras som start-, stopp och bränslekostnad och erhålls från resultatet 

från simuleringsmodellen. Underhållskostnaderna är beräknade med hjälp av 

schablonkostnader.    

Substratet som använd i rötningsprocessen anses som gratis då hästgödseln från 

anläggningen är gratis samt att matavfall slurryn kommer från ESEM, och därmed anses 

gratis. Livslängden för varje produktionsenhet antas vara 60 000 drifttimmar (Darrow m.fl., 

2017) och omgjort i år för denna anläggning blir 10 år.  

Tabell 9 Kostnadsparametrar och livslängd för de olika enheterna  

 MGT MGM 
Biogasanläggning 

MGT 
Biogasanläggning 

MGM 

Investeringskostnad [SEK] 2 302 300 1 500 000 4 031 000 3 709 000 

Personalkostnad 68 667 68 667 68 667 68 667 

Driftkostnader [SEK/år] [13] 8 720 1 460 0 0 

Underhållskostnad [SEK/år] 93 036 109 905 0 0 

Livslängd [år] 10 10 20 20 

[13] Monteiro m.fl., 2009 

       

Prisparametrarna för el, elcertifikat och värme som används i LCC är framtagna och 

presenterade enligt beskrivningarna i avsnitt 4.2.3 och underhållskostnaderna och 

kalkylräntan presenteras i Tabell 10Error! Reference source not found.. Kalkylräntan 

som använts i analysen är given av ESEM och antas till 8 %. Då detta räknas som en 

riksinvestering ökas oftast räntesatsen beroende på hur hög risk investeringen anses vara. 

Därför genomförs en känslighetsanalys vilket förklaras i avsnitt 4.5.2.  
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Tabell 10 Ekonomiska parametrar för LCC 

Variabel Värde 

Underhållskostnad MGT [SEK/kWhel] [14] 150 

Underhållskostnad MGM [SEK/kWhel] [14] 100 

Kalkylränta [%] 8 % 

[14] Monteiro m.fl., 2009 

4.5 Ekonomisk känslighetsanalys 

Med stöd av simuleringsresultaten utförs en ekonomisk LCC för lönsamheten för en eventuell 

investering i mikro-CHP samt en biogasanläggning. I LCC analyseras inte pelletspannan, då 

det är en befintlig enhet och får därmed ingen investeringskostnad. Analysen genomförs med 

nuvärdesmetoden och återbetalningstidsberäkningar. Val av CHP-typ och storleken på 

biogasanläggningens behandlas och analyseras där analysen bygger på tre olika fall av värme- 

och elprisutveckling. 

4.5.1 Känslighetsanalys av återbetalningstiden beroende på elpris 

Återbetalningstiden beroende på kalkylräntan beror på investeringskostnaden och 

nettoresultatet för MGM och MGT. Kalkylräntan och värmepriset antas till samma värden 

som angivits i avsnitt 4.4. Värme- och elprofilen från modellsimuleringen används, vilket 

resulterar i att kostnaderna är desamma som i den tidigare analysen. Däremot varieras 

intäkterna för enheterna, då elpriset varieras för att se hur det påverkar återbetalningstiden.  

Elpriset ändras 200 SEK/MWh per fall, där första fallet startar med ett elpris på 80 

SEK/MWh och slutar på 680 SEK/MWh för mikro-CHP enheterna. Val av justering av 

elpriset motiveras med att det är det priset som förändrats mest historiskt sätt samt att enligt 

en prognos fram till 2040 från IEA, (2017) ses elpriset stiga i jämförelse med idag.  

Då EO1 fasas ut från anläggningen i Sundbyholm är det enbart pellets som är kvar från de 

gamla produktionsanläggningens bränsle. Priset på pellets antas som konstant under 

investeringens livstid.   

4.5.2 Känslighetsanalys av återbetalningstiden beroende av kalkylräntan 

Analysen av återbetalningstidens beroende av kalkylräntan genomförs enligt avsnitt 4.5.1. 

Här är det kalkylräntan som ändras och värme- och elpriser antar värdet som angivits i 

avsnitt 4.4. Kalkylräntan varieras mellan 6 % och 14 % med 2 % per steg för mikro-CHP 

enheterna.  
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4.5.3 Känslighetsanalys av biogasanläggning  

Inga djupare studier av biogasanläggningen har genomförts, dock utvärderas hur HRT och 

därmed storleken på anläggningen påverkar investeringskostnaden. Då en besparing i 

kostnader för bränsle görs med den nya investeringen kan en avskrivning beräknas. 

Avskrivningen antas till skillnaden mellan drift- och personalkostnad för den tidigare 

anläggningen och den nyinvesterade anläggningens drift- och personalkostnad. 

Återbetalningstiden för biogasanläggningen beräknas investeringskostnaderna beroende på 

HRT med avskrivningen.    

4.6 Parameterdefinition för utvärdering av CO2-utsläpp 

Tillämpade parametrar för beräkning av CO2-utsläpp anges i  Tabell 11. Biogas till enheterna 

för mikro-CHP produceras från travbanans hästgödsel tillsammans med matslurry från 

ESEM:s avfallsstation. Då biogas ses som en förnyelsebar källa klassas det som ett CO2-

neutralt bränsle. Samma princip gäller för den träpellets som eldas på anläggningen. För 

CO2-utsläpp från förbränning av EO1 och för dieselförbrukning från lastbilar vid transport av 

hästgödsel har följande värden använts: 

Tabell 11 Parametrar för beräkning av CO2-utsläpp. Källa: Statens energimyndighet (2017) 

Variabel Värde 

LHV EO1 [GJ/m3] 9,95 

Emissionsfaktor EO1 [kg CO2/GJ] 74,45 

LHV diesel [GJ/m3] 35,28 

Emissionsfaktor diesel [kg CO2/GJ] 51,42 

 

Vid beräkning av CO2-utsläpp från transporter har ett antagande om en dieselförbrukning på 

2,5 l/10 km gjorts. Den förbrukade mängden EO1 vid Sundbyholms travbana uppgår till ca 

15,5 m3 per år (se Tabell 6). Då träpellets och biogas anses som CO2-neutrala bränslen enligt 

definitionen i 2.5, har CO2-utsläppen vid förbränning av dessa ej tagits med i beräkningarna 

om CO2-besparing. 
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5 RESULTAT OCH DISKUSSION  

5.1 Resultat av modellsimulering 

Resultatet från simulering med MGM samt MGT under normaldagar för vinter, vår, sommar 

och höst presenteras nedan. Simuleringarna görs för valt normaldagsfall under 72 tidssteg 

med tidsstegsupplösningen en timme. Dessa jämförs sedan med resultatet från 

korresponderande tidssteg för det månadssimulerade normaldagsfallet. 

5.1.1 Simuleringsresultat med MGM 

5.1.1.1. Simuleringsresultat för vinter med MGM 

Normaldagsfallet under vintersäsong presenteras i Diagram 5 där värmebehovet varierar 

mellan 400 och 700 kWh/h. Genom att nyttja kapaciteten hos ackumulatortanken kan 

MGM-enheterna köras på maximal uteffekt under samtliga tidssteg och produktionen i 

pelletspannan varieras mellan 200 och 391,5 kWh/h. Samtliga produktionsenheter körs 

under alla de 72 tidsstegen simuleringen körs för. Den totala värmeproduktionen under de 72 

simulerade tidsstegen för MGM 1 respektive MGM 2 är 9 720 kWh vardera. Pelletspannan 

har en total värmeproduktion om 18 435,3 kWh. Ackumulatortanken har ett största 

värmeenergiinnehåll om 1 180,1 kWh och ett lägsta värde vid 600 kWh. 

 

Diagram 5 Simuleringsresultat för normaldagsfallet under vinter simulerat för 72 tidssteg med 

MGM enligt driftfall 2016. 

Resultatet för normaldagsfallet med MGM simulerat för 72 tidssteg jämförs sedan med 

resultatet för samma enhet, men där simuleringen är gjord för ett månadsintervall. I Diagram 
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6 nedan redovisas månadssimuleringen för de korresponderande tidsstegen. För simulering 

över månad erhålls att båda MGM-enheterna går för full last under de 72 korresponderande 

tidsstegen. Pelletspannans last varierar mellan 200 och 400 kWh för samma tidsperiod. 

Samtliga produktionsenheter körs under alla tidssteg. Ackumulatortanken har ett högsta 

värmeenergiinnehåll om 732 kWh och ett lägsta om 600 kWh. Den totala 

värmeproduktionen under de 72 korresponderande tidsstegen för MGM 1 respektive MGM 2 

är 9 720 kWh vardera. Pelletspannan har en total värmeproduktion om 18 497,1 kWh. 

 

Diagram 6 Simuleringsresultat för normaldagsfallet under vinter simulerat för en månad med 

MGM, redovisat för korresponderande period enligt driftfall 2016. 

5.1.1.1. Simuleringsresultat för vår med MGM 

Simuleringsresultatet för normaldagsfallet under vårsäsong presenteras i Diagram 7 med ett 

varierat värmebehov mellan 0 och 300 kWh/h. MGM 1 och MGM 2 körs mellan 73 och 135 

kWh/h där MGM 1 har en total drifttid om 72 tidssteg, MGM 2 har en total drifttid om 68 

tidssteg och körs för att avlasta vid toppar då pelletspannan ej behöver köras under den 

simulerade perioden. Värmeenerginivån i ackumulatortanken varierar mellan 1 045,9 och 

2 000 kWh. MGM 1 har en total värmeproduktion om 7 114,7 kWh och MGM 2 har en total 

värmeproduktion om 5 271,3 kWh.  
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Diagram 7 Simuleringsresultat för normaldagsfallet under vår simulerat för 72 tidssteg med MGM 

enligt driftfall 2016. 

Månadssimulerat normaldagsfall med MGM under vår presenteras i Diagram 8 nedan. 

Under den korresponderande tidsperioden för den korta simuleringen erhålls samma 

produktionsspann för samtliga produktionsenheter. Drifttiden för MGM 1 och pelletspannan 

är desamma jämfört med den korta simuleringen, och drifttiden för MGM 2 har utökats från 

68 tidssteg till 72 tidssteg. Ackumulatortankens värmeenerginivå varierar mellan 1 638,2 och 

2 000 kWh. Den totala värmeproduktionen från MGM 1 är 7 431,1 kWh och 5 482,9 kWh från 

MGM 2. 

 

Diagram 8 Simuleringsresultat för normaldagsfallet under vår simulerat för en månad med MGM, 

redovisat för korresponderande period enligt driftfall 2016. 
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5.1.1.2. Simuleringsresultat för sommar med MGM 

Vid normaldagsfallet under sommarsäsong i Diagram 9 är värmebehovet lågt, och för vald 

simuleringsperiod varierar detta mellan 0 och 100 kWh/h. MGM 1 körs mellan 73 och 92,7 

kWh/h för den totala drifttiden 50 tidssteg och med en total värmeproduktion om 3 669,7 

kWh. MGM 2 och pelletspannan körs ej under simuleringstiden. Ackumulatortankens 

värmeenerginivå varierar mellan 836,4 och 1 955,4 kWh under simuleringens tidssteg. 

 

Diagram 9 Simuleringsresultat för normaldagsfallet under sommar simulerat för 72 tidssteg med 

MGM enligt driftfall 2016.  

Månadssimulerat normaldagsfall för sommar presenteras i Diagram 10 nedan. Under den 

korresponderande tidsperioden för den korta simuleringen erhålls ett produktionsspann för 

MGM 2 om 73–113 kWh/h för en total drifttid om 49 tidssteg. MGM 1 och pelletspannan körs 

ej, och ackumulatortankens värmeenerginivå varierar mellan 860,9 och 2 000 kWh. 
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Diagram 10 Simuleringsresultat från normaldagsfallet under sommar simulerat för en månad med 

MGM, redovisat för korresponderande period enligt driftfall 2016. 

5.1.1.3. Simuleringsresultat för höst med MGM 

Resultatet från simulering av normaldagsfallet under höst simulerat för 72 tidssteg redovisas 

i Diagram 11. Värmebehovet varierar mellan 200 och 500 kWh/h och då värmebehovet vid 

flera tillfällen överstiger MGM-enheternas sammanlagda kapacitet för värmeproduktion 

producerar pelletspannan värme vid 200 kWh/h för samtliga tidssteg i simuleringen. MGM 1 

körs med varierande last mellan 73 och 135 kWh/h och har en drifttid på 63 simulerade 

tidssteg. MGM 1 erhåller en total värmeproduktion om 6 409,4 kWh och pelletspannan en 

total värmeproduktion om 14 400 kWh. Ackumulatortankens lagrade värmenivå varierar 

mellan 1 006,8 och 2 000 kWh under de simulerade tidsstegen. 
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Diagram 11 Simuleringsresultat för normaldagsfallet under höst simulerat för 72 tidssteg med MGM 

enligt driftfall 2016. 

Det månadssimulerade normaldagsfallet under höst för korresponderade tidsperiod 

presenteras i Diagram 12 nedan. Under den studerade erhålls ett produktionsspann för MGM 

1 om 73–135 kWh/h för en total drifttid om 72 tidssteg och pelletspannan körs konstant på 

200 kWh/h, och MGM 2 är ur drift för samtliga tidssteg. Den totala värmeproduktionen för 

MGM 1 uppgår till 6 758,3 kWh och till 14 400 kWh för pelletspannan. Ackumulatortankens 

värmeenerginivå varierar mellan 1 468,9 och 2 000 kWh. 

 

Diagram 12 Simuleringsresultat för normaldagsfallet under höst simulerat för en månad med MGM, 

redovisat för korresponderande tidsperiod enligt driftfall 2016. 
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5.1.1.4. Sammanfattning av simuleringsresultat med MGM 

En jämförelse mellan resultaten för simulering över 72 tidssteg och för månadssimulering för 

de fyra säsongerna presenterade i Bilaga 1 visar ackumulatortankens påverkan på 

värmeproduktionen. Värmeproduktionen för MGM 1 och 2 i de två fallen är snarlika. För 

vinterfallet, då MGM 1 och 2 går för fullast under hela den studerade tidsperioden är det 

endast pelletspannans värmeproduktion som påverkas. Produktionen i pelletspannan ökar 

därmed 0,3 % för den korresponderande tidsperioden i månadssimuleringen.  

För resultaten i de kortare simuleringarna tas ingen hänsyn till anläggningens status före och 

efter den simulerade perioden, vilket görs för de korresponderande tidsstegen i 

månadssimuleringen. Värmeenergiinnehållet i ackumulatorn har för samtliga simuleringar 

ett startvärde i tidssteg 1, vilket ger en differens i tankens värmenivå i första steget mellan 

den korta simuleringen och månadssimuleringen. En begränsning i simuleringsmodellen 

definierar värmenivån i tanken som lika stor i första som sista tidssteget, vilket uppfylls av 

den korta simuleringen. För månadssimuleringen gäller även detta, men villkoret uppfylls ej 

under den studerade, korresponderande tidsperioden på 72 tidssteg. 

Värmebehoven uppfylls i samtliga simuleringar och differensen mellan värmeproduktion för 

kort simulering och månadssimulering kan härledas till ackumulatortankens 

värmelagringskapacitet i det tidssteget. Modellen anses därför bete sig liknande för kort och 

längre simulering och de månatliga simuleringarna anses tillämpbara för analys av årliga 

värmeproduktionskostnader. 

5.1.2 Simuleringsresultat med MGT 

För samtliga simuleringar för normaldagsfall med MGT används samma tidsperioder och 

värmebehov som i simuleringarna för MGM. 

5.1.2.1. Simuleringsresultat för vinter med MGT 

Simuleringsresultatet för normaldagsfallet under vinter presenteras i Diagram 13. Här körs 

båda MGT-enheter med en varierande värmeproduktion mellan 80 och 160 kWh/h och 

produktionen i pelletspannan varieras mellan 200 och 328,3 kWh/h. Samtliga 

produktionsenheter körs under alla de 72 tidsstegen simuleringen körs för. Den totala 

värmeproduktionen under de 72 simulerade tidsstegen för MGM 1 är 11 422,2 kWh 

respektive 11 440 kWh för MGM 2. Pelletspannan har en total värmeproduktion om 15 193,6 

kWh. Ackumulatortankens värmeenergiinnehåll varierar mellan 600 och 1 240,1 kWh. 
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Diagram 13 Simuleringsresultat för normaldagsfallet under vinter simulerat för 72 tidssteg med 

MGT enligt driftfall 2016. 

I Diagram 14 nedan redovisas månadssimuleringen för de korresponderande tidsstegen. 

Båda MGT-enheterna går för full last under de 72 korresponderande tidsstegen. 

Pelletspannans last varierar mellan 200 och 336,6 kWh för samma tidsperiod. Samtliga 

produktionsenheter körs under alla tidssteg. Ackumulatortanken värmeenergiinnehåll 

varierar mellan 600 och 1 350,3 kWh. Den totala värmeproduktionen under de 72 

korresponderande tidsstegen för MGT 1 respektive MGT 2 är 11 520 kWh vardera. 

Pelletspannan har en total värmeproduktion om 15 495,6 kWh. 

 

Diagram 14 Simuleringsresultat för normaldagsfallet under vinter simulerat för en månad med 

MGT, redovisat för korresponderande tidsperiod enligt driftfall 2016. 
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5.1.2.2. Simuleringsresultat för vår med MGT 

Simuleringsresultatet för normaldagsfallet med MGT under vårsäsong presenteras i Diagram 

15. MGT-enheterna körs mellan 80 och 160 kWh/h där MGT 1 har en total drifttid om 72 

tidssteg, MGT 2 har en total drifttid om 58 tidssteg och pelletspannan ej behöver köras under 

den simulerade perioden. MGT 1 erhåller en total värmeproduktion om 6 879 kWh och MGT 

2 erhåller en total värmeproduktion om 5 669,7 kWh. Värmeenerginivån i 

ackumulatortanken varierar mellan 950 och 2 000 kWh. 

 

Diagram 15 Simuleringsresultat för normaldagsfallet under vår simulerat för 72 tidssteg med MGT 

enligt driftfall 2016. 

Resultat för månadssimulerat normaldagsfall med MGT under vår presenteras i Diagram 

16Error! Reference source not found. nedan. Under den korresponderande 

tidsperioden erhålls produktionsspannet 80–160 kWh/h för båda MGT-enheter. Drifttiden 

för MGT 1 är densamma som vid simulering över den korta tidsperioden och för MGT 2 har 

drifttiden utökats till motsvarande 72 tidssteg. Den totala värmeproduktionen från MGT 1 är 

6 450,6 kWh och 6 472,3 kWh för MGM 2. Ackumulatortankens värmeenerginivå varierar 

mellan 1 600,3 och 2 000 kWh. 
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Diagram 16 Simuleringsresultat för normaldagsfallet under vår simulerat för månad med MGT, 

redovisat för korresponderande tidsperiod enligt driftfall 2016. 

5.1.2.3. Simuleringsresultat för sommar med MGT 

För resultatet för sommarfallet i Diagram 17 under 72-stegssimuleringen körs MGT 1 och 2 

båda mellan 80 och 160 kWh/h, där MGT 1 innehar et total drifttid om 35 tidssteg och med 

en total värmeproduktion om 2963,7 kWh. MGT 2 har en total drifttid om 7 tidssteg och en 

total värmeproduktion om 641,7 kWh. Pelletspannan körs ej under simuleringstiden. 

Ackumulatortankens värmeenerginivå varierar mellan 640,4 och 2 000 kWh under 

simuleringens tidssteg. 

 

Diagram 17 Simuleringsresultat för normaldagsfallet under sommar simulerat för 72 tidssteg med 

MGT enligt driftfall 2016. 
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Månadssimulerat normaldagsfall för sommar presenteras i Diagram 18 nedan. MGT 1 

erhåller ett produktionsspann om 80–125,8 kWh och för MGT 2 om 80–126,5 kWh/h. Den 

totala drifttiden för MGT 1 ackumuleras till 14 tidssteg och 35 tidssteg för MGT 2. 

Pelletspannan körs ej under den studerade tidsperioden. Värmeproduktionen för MGT 1 

uppgår till 1 165,8 kWh och för MGT 2 erhålls en ackumulerad värmeproduktion om 2 867,3 

kWh. Ackumulatortankens värmeenerginivå varierar under perioden mellan 965,7 och 2 000 

kWh. 

 

Diagram 18 Simuleringsresultat för normaldagsfallet under sommar simulerat för månad med 

MGT, redovisat för korresponderande tidsperiod enligt driftfall 2016. 

5.1.2.4. Simuleringsresultat för höst med MGT 

Normaldagsfallet under höst simulerat för 72 tidssteg presenteras i Diagram 19 nedan. Under 

den studerade tidsperioden erhålls ett produktionsspann för MGT 1 och 2 om 80–160 kWh/h 

för en total drifttid om 72 tidssteg vardera. Pelletspannan körs ej under den simulerade 

tidsperioden. Den totala värmeproduktionen för MGT 1 uppgår till 10 348,5 kWh och till 

10 402,4 kWh för MGT 2. Ackumulatortankens värmeenerginivå varierar mellan 884,6 och 

2 000 kWh. 
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Diagram 19 Simuleringsresultat för normaldagsfallet under höst simulerat för 72 tidssteg med MGT 

enligt driftfall 2016. 

Resultatet från det månadssimulerade normaldagsfallet med MGT under höst redovisas i 

Diagram 20. MGT 1 körs med varierande last mellan 80 och 160 kWh/h och pelletspannan 

producerar värme vid konstant 200 kWh/h för samtliga tidssteg i simuleringen. Både MGT 1 

och pelletspannan körs för simuleringens samtliga 72 tidssteg. MGT 1 erhåller en total 

värmeproduktion om 6 613,8 kWh och pelletspannan en total värmeproduktion om 14 400 

kWh. Ackumulatortankens lagrade värmenivå varierar mellan 1 323,6 och 2 000 kWh under 

de simulerade tidsstegen. 

 

Diagram 20 Simuleringsresultat för normaldagsfallet under höst simulerat för månad med MGT, 

redovisat för korresponderande tidsperiod enligt driftfall 2016. 
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5.1.2.5. Sammanfattning av simuleringsresultat med MGT 

Precis som för simuleringen för MGM så spelar laddningen av ackumulatortanken under 

simuleringens gång stor roll för hur de värmeproducerande enheterna kan opereras för 

simuleringen av MGT. Detta redovisas i Bilaga 2. För vinter- och vårsäsong beter sig 

simuleringarna för 72 tidssteg och månad på liknande sätt. Avvikelse beror här med största 

sannolikhet på villkoren för ackumulatortanken i det inledande tidssteget för den studerade 

tidsperioden.  

En större skillnad mellan kort simulering och månadssimulering kan urskönjas för sommar 

och höst. För sommarfallet skiljer sig den totala värmeproduktionen för tidsperioden där 

månadssimuleringens värmeproduktion är 400 kWh högre. Resultatet från den studerade 

tidsperioden hos månadssimuleringen påverkas av perioden innan och efter de studerade 

tidsstegen, vilket inte är fallet med simuleringen för 72 tidssteg. 

För simulering av normaldagsfallet under höst återfinns den mest markanta skillnaden i 

driften av värmeproduktionsenheterna. Från resultatet för simuleringen för 72 tidssteg i 

Diagram 19 är båda MGT-enheter kapabla till att fylla värmebehovet för perioden. 

Simuleringsresultatet för månadssimuleringen i Diagram 20 visar istället att pelletspannan 

går med en konstant drift på 200 kWh/h. Ackumulerat över 72 tidssteg innebär detta en 

bränslekostnad på 5 706 SEK, till skillnad från korttidssimuleringen där båda MGT-

enheterna körs, ingen bränslekostnad uppstår och en intäkt från försäljning av den 

producerade elen genererar 3 604 SEK. Då lastprofil och värmebehov i tidsstegen innan och 

efter den korrelerade tidsperioden för månadssimuleringen inte visas, kan dessa påverka 

valet av att köra pelletspannan. 

5.1.3 Simuleringsresultat för travdagar 

Resultatet från simulering med MGM samt MGT under travdag för vår och höst presenteras 

nedan. Simuleringarna görs för de travdagar med högst varians i värmebehovet då dessa 

bedöms som kritiska för värmeproduktionen. Travdagar simuleras tillsammans med dag 

innan och dag efter under, 72 tidssteg med tidsstegsupplösningen en timme. 

5.1.3.1. Simuleringsresultat för travdag vår 

För travdag under vår varierar värmebehovet mellan 0 och 600 kWh/h, enligt Diagram 21. 

Simuleringsresultatet för MGM visar att MGM 1 och MGM 2 producerar värme mellan 73 och 

135 kWh/h, där drifttiden för MGM 1 uppgår till 54 tidssteg och drifttiden för MGM uppgår 

till 72 tidssteg. Pelletspannan körs för att avlasta produktionen inför och under travloppet vid 

en konstant värmeproduktion om 200 kWh/h under 32 tidssteg. Värmeproduktionen från 

MGM 1 ackumuleras till 5 576,1 kWh och 7 393,1 kWh för MGM 2. Pelletspannan har en total 

värmeproduktion om 8 000 kWh. Ackumulatortankens värmeenerginivå varierar mellan 

1 005 och 2000 kWh under simuleringsperioden. 
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Diagram 21 Simuleringsresultat för travdagsfallet under vår simulerat för 72 tidssteg med MGM 

enligt driftfall 2016. 

För travdagsfallet under vår simulerat med MGT erhålls resultatet i Diagram 22 nedan. Likt 

resultatet från simulering med MGM går båda MGT-enheter med en varierande 

värmeproduktion mellan 80 och 160 kWh/h, där MGT 1 körs under 54 tidssteg och MGT 2 

körs under samtliga 72 tidssteg. Pelletspannan stöttar innan och under travlopp med en 

konstant värmeproduktion om 200 kWh/h i 32 tidssteg. Den totala värmeproduktionen från 

MGT 1 uppgår till 5 688,2 kWh, för MGT 2 till 7 158,9 kWh och för pelletspannan 8 000 

kWh. Ackumulatortankens lagrade värmenivå varierar mellan 1 033,8 och 2 000 kWh. 

 

Diagram 22 Simuleringsresultat för travdagsfallet under vår simulerat för 72 tidssteg med MGT 

enligt driftfall 2016. 
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5.1.3.2. Simuleringsresultat för travdag höst 

För travdag under höst varierar värmebehovet från 100 till 500 kWh/h. Resultatet från 

simuleringen kan ses i Diagram 23 nedan där båda MGM-enheterna har en varierande 

värmeproduktion mellan 73 och 135 kWh/h. Drifttiden både MGM 1 och MGM 2 är 72 

tidssteg vardera. Pelletspannan körs vid en konstant värmeproduktion om 200 kWh/h under 

24 tidssteg för att stötta under dagen för travlopp. Värmeproduktionen från MGM 1 uppgår 

till 7 457,1 kWh och för MGM 2 är den ackumulerade värmeproduktionen 7 277,9 kWh. 

Pelletspannan har en total värmeproduktion om 4 800 kWh.  Ackumulatortankens 

energinivå varierar mellan 938,7 och 2 000 kWh under simuleringsperioden. 

 

Diagram 23 Simuleringsresultat för travdagsfallet under höst simulerat för 72 tidssteg med MGM 

enligt driftfall 2016.  

För travdagfallet under höst simulerat med MGT körs båda enheterna för en varierande 

värmeproduktion mellan 80 och 160 kWh/h. Resultatet presenteras i Diagram 24. Drifttiden 

för båda enheter är som för simuleringen med MGM, 72 tidssteg. Pelletspannan körs även 

här vid en konstant värmeproduktion om 200 kWh/h under 24 tidssteg för att stötta under 

dagen för travlopp. Värmeproduktionen från MGT 1 uppgår till 7 320,2 kWh och för MGT 2 

uppgår värmeproduktionen till 7 214 kWh. Pelletspannan har en total värmeproduktion om 

4 800 kWh.  Ackumulatortankens energinivå varierar mellan 909,6 och 2 000 kWh under 

simuleringsperioden. 
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Diagram 24 Simuleringsresultat för travdagsfallet under höst simulerat för 72 tidssteg med MGT 

enligt driftfall 2016. 

5.1.3.3. Sammanfattning av simuleringsresultat för travdagar vår och 

höst 

Jämförelser mellan simulering för travdagsfallet mellan MGM och MGT för vår och höst visar 

på likvärdig drifttid för samtliga produktionsenheter. Vald MGT har en högre 

värmeproduktionskapacitet jämfört med vald MGM men den totala värmeproduktionen i de 

två simuleringarna är snarlik. Detta innebär att MGT går på en lägre last under de 72 

simulerade tidsstegen än MGM. Detta kan ha en negativ påverkan på livslängden hos en 

MGT, då det är att föredra att enheten går för fullast. 

5.2 Resultat för årlig driftkostnad, elproduktion och -intäkter  

Under simuleringarna för helår fördelas dessa i tidssteg enligt presentationerna i Tabell 4 och 

Tabell 5 ovan. För samtliga tidssteg erhålls producerad värme i enlighet med värmebehovet 

presenterat i Diagram 1. 

Från simulering med MGM erhålls en årlig kostnad för bränsle till pelletspannan samt start 

och stopp av samtliga enheter om 267 661 SEK. För MGT erhålls en årlig driftkostnad för 

pelletspannan om 254 424 SEK. Detta redovisas i Diagram 25 nedan.  
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Diagram 25 Simuleringsresultat för bränsle-, start- och stoppkostnader för MGM och MGT 

I Diagram 26 visas den årliga variationen i nettoelproduktionen vid applikation av MGM där 

den årliga elproduktionen från simuleringen uppgår till 755 832 kWh. En jämförelse mellan 

elförbrukningen för Sundbyholms travbana 2016 och elproduktionen från MGM påvisar att 

produktionen täcker 557 964 kWh av elbehovet när det uppstår. Nettoöverskottet från 

elproduktionen under simuleringsperioden uppgår till 98 934 kWh och nettounderskottet 

motsvarar 437 192 kWh under samma tidsperiod. 

 

Diagram 26 Nettoelproduktion simulerat med MGM för driftfall 2016. 

I Diagram 27 presenteras den simulerade nettoelproduktionen för MGT. Den totala 

elproduktionen uppgår till 605 950 kWh, där 513 161 kWh från elproduktionen täcker 

elbehovet på travbanan när det uppstår, 46 394 kWh motsvarar ett nettoöverskott i 
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produktionen och 534 534 kWh motsvarar ett nettounderskott där elproduktionen inte kan 

täcka elbehovet. 

 

Diagram 27 Nettoelproduktion simulerat med MGT för driftfall 2016. 

Intäkterna från elproduktionen i simuleringsmodellen är beräknade med det varierande 

timmedelpriset redovisat i Diagram 3. De årliga intäkterna från simulerad elproduktion 

inkluderar endast elpris och uppgår till 218 701 SEK för MGM. För MGT uppgår de årliga 

intäkterna från elförsäljning till 177 180 SEK.  

 

Diagram 28 Simuleringsresultat för intäkter från simulerad elproduktion för MGM och MGT. 

Sammanfattat för simulering över helår är att MGM genererar en högre elproduktion jämfört 

med MGT, då MGM erhåller en högre elverkningsgrad. Detta redovisas även i Diagram 28 

ovan. 
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5.3 Resultat av ekonomisk kalkyl för biogasanläggning 

Reaktorvolymen beror på HRT därmed har en ekonomisk analys för hur mycket påverkan 

HRT har på investeringskostnaden genomförts. Detta då ingen typ av reaktor är bestämd och 

därmed inte heller hur lång HRT det ska vara. Priset för reaktorn ökar linjärt med 

reaktorvolymen.  

Hur reaktorvolymen och därmed investeringskostnaderna påverkas HRT beräknas med hjälp 

av biogasanläggningsmodellen och resultatet går att se i Diagram 29. Resultatet visar på att 

investeringskostnaderna för MGT ökar från 4 000 till 11 400 kSEK när HRT ökar från 10 till 

40 dagar. Investeringskostnaderna för MGM ökar från 3 700 till 10 000 kSEK för 

motsvarande ökning av HRT.  

 

Diagram 29 Investeringskostnaden för biogasanläggningen beroende på HRT för MGM respektive 

MGT. 

Anledningen till att reaktorvolymen är mindre för investeringen av MGM är att enheterna 

har en lägre bränsleförbrukning på grund av något högre totalverkningsgradverkningsgrad 

samt att enheterna är något mindre än för fallet med MGT. Därmed ger biogasanläggningen 

för MGM ett lägre tillskott till den totala investeringskostnaden, vilket är positivt från en 

ekonomisk synvinkel. 

5.4 Resultat av LCC-analys 
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modellsimuleringen. De värden som används i analysen presenteras i avsnitt 5.2. För att 
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en livslängd på 12 år och biogasanläggningen spås ha en livslängd på 20 år kommer 

investeringarna behöva var återbetalda innan de olika produktionsenheternas livstid. 

Från analysen som presenteras i Diagram 30 erhålls ett resultat som visar på att det är mer 

ekonomiskt att investera i en MGM än i en MGT. Detta då MGM går plus minus noll efter 7 

år och får en intäkt på 202 kSEK efter 8 år vilket betyder att den betalar tillbaka sig själv 

inom dess beräknade livslängd på 9 år. MGT däremot får sitt första positiva resultat på 125 

kSEK efter 12 år vilket också är des livslängd. Detta visar på att MGM är en mer ekonomisk 

hållbar investering då den återbetalar sig snabbare under sin livslängd än MGT, då 

investeringskostnaderna för MGM är ca 860 kSEK lägre än investeringskostnaderna för 

MGT. MGM har dessutom en 7 % högre elverkningsgrad än MGT vilket resulterar i en högre 

intäkt. MGT har en högre värmeverkningsgrad, men då det enbart skiljer 1 % gör det ingen 

större skillnad på resultatet.  

 

Diagram 30 Jämförelse av nettonuvärde för MGM och MGT. 

I Tabell 12 redovisas den totala investeringskostnaden för MGM med biogasanläggning 

respektive MGT med biogasanläggning. Resultatet visar på att det blir en väsentlig skillnad 

på de olika investeringarna då det skiljer ca 1 500 kSEK.  

Tabell 12 Total investeringskostnad för både mikro-CHP och biogasanläggning 

Investeringskostnad 
 

MGM med biogasanläggning [kSEK] 7 599 

MGT med biogasanläggning [kSEK] 9 096 
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enheterna av samma typ skiljer sig beroende på olika utfall för driften av dem i 

driftoptimeringen med GAMS-modellen.  

5.4.1.1. Återbetalningstid av mikro-CHP beroende på elpris  

Resultatet från analysen av återbetalningstid för MGM presenteras i Diagram 31 beroende av 

elpriset visar på att MGM kan anses vara en ekonomisk hållbar investering, i synnerhet om 

elpriset skulle öka. Diagram 31 visar att vid ett elpris på 80 SEK/MWh är investeringen 

återbetald efter 10 år vilket inte är ekonomiskt hållbart. Däremot vid de högre elpriserna 

betalar investeringen tillbaka sig efter 8 till 5 år vilket anses som en god investering eftersom 

investeringen återbetalar sig inom dess livstid.  

 

Diagram 31 Medelvärdet av återbetalningstiden med hänsyn till kalkylräntan beroende av elpriset 

för MGM 1 och MGM 2. 

Resultatet för analysen av hur elpriset påverkar återbetalningstiden för MGT redovisas i 

Diagram 32 och visar på en mindre ekonomisk lönsamhet där återbetalningstiden vid ett 

elpris på 80 SEK/MWh är 16 år, vilket är 4 år längre än dess livstid. Det är på grund av detta 

som MGT inte är en ekonomisk lönsam investering. Vid dagens elpris på 280 SEK/MWh 

hinner den precis betala tillbaka sig, men om elpriset skulle öka blir återbetalningstiden 

kortare och därmed blir investeringen mer ekonomiskt hållbar.  
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Diagram 32 Medelvärdet av återbetalningstiden med hänsyn till kalkylränta beroende av elpris för 

MGT 1 och MGT 2. 

5.4.1.2. Återbetalningstid av mikro-CHP beroende på kalkylränta  

Återbetalningstiden för mikro-CHP enheterna analyseras även beroende på kalkylräntan. Då 

kalkylräntan är förädling och beror på hur hög risk som företaget anser att investeringen är. 

Analysen av MGM som presenteras i Diagram 33 visar på att ju lägre kalkylränta desto 

kortare är återbetalningstiden.  

 

Diagram 33 Medelvärdet av återbetalningstiden med hänsyn till kalkylräntan beroende av 

kalkylräntan för MGM 1 och MGM 2. 

Återbetalningstiden visar på att det tar 3 år längre tid för MGM att betala tillbaka sig själva 
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faktor då återbetalningstiden blir 10 år vid 14 % kalkylränta, vilket ät ett år längre än 

enheternas livslängd. Därmed blir investeringen ur en ekonomisk synvinkel mer hållbar vid 

en lägre kalkylränta. En högre kalkylränta tillämpas för en riskinvestering då företag vill 

undvika en glädjekalkyl och applicera en säkerhetsmarginal för investeringen.  

Diagram 34 visar resultatet för hur återbetalningstiden beroende på kalkylräntan förändrar 

sig. Precis som för MGM används kalkylräntan för att bedöma risken för investeringen. 

Återbetalningstiden är längre än 20 år vid en kalkylränta på 14 % vilket inte är ekonomiskt 

hållbart då enheterna bör betala tillbaka sig själva innan dess livslängd. Investeringen av 

MGT återbetalar sig enbart vide en kalkylränta på maximalt 8 % vid rådande el- och 

värmepriser.  

 

Diagram 34 Medelvärdet av återbetalningstiden med hänsyn till kalkylräntan beroende av 

kalkylräntan för MGT 1 och MGT 2. 

5.4.1.3. Återbetalningstid av biogasanläggning beroende på HRT 

I avsnitt 5.3 analyseras hur HRT påverkar reaktorvolymen och därmed 

investeringskostnaden av anläggningen. Det är denna analys som återbetalningstiden bygger 

på. Investeringskostnaderna ökar beroende på HRT och avskrivningen som beräknats enligt 

avsnitt 4.5.3 är konstant. Därmed ökar återbetalningstiden för biogasanläggningen. 

Resultaten för biogasanläggningen till MGM presenteras i Tabell 13 och resultatet för 

biogasanläggningen till MGT presenteras i  

Tabell 14.  

Återbetalningstiden för biogasanläggningen har analyserats utan hänsyn till kalkylräntan. 

Resultatet för MGM presenteras i Tabell 13 och det visar på att anläggningen är återbetalad 

efter 8 till 23 år för ett HRT mellan 10 och 40 och en investeringskostnad mellan 3 709 och 

10 146 kSEK. Eftersom biogasanläggningen har en livslängd på 20 år bör återbetalningstiden 

var kortare än det och absolut inte längre. HRT bör inte överskrida 34 dagar för 
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biogasanläggningen till MGM, eftersom det resulterar i en reaktorvolym som får en för hög 

investeringskostnad för att kunna återbetalas under reaktorns livstid. 

Tabell 13 Känslighetsanalys för hur investeringskostnad påverkar återbetalningstiden utan hänsyn 

till kalkylräntan för MGM 

HRT  Investeringskostnad 
MGM 

Återbetalningstid utan 
kalkylräntan MGM 

 10      3 709      8     

 12      4 138      9     

 14      4 567      10     

 16      4 996      11     

 18      5 425      12     

 20      5 854      13     

 22      6 284      14     

 24      6 713      15     

 26      7 142      16     

 28      7 571      17     

 30      8 000      18     

 32      8 429      19     

 34      8 858      20     

 36      9 288      21     

 38      9 717      22     

 40      10 146      23     

 

Anledningen till att återbetalningstiden analyseras utan hänsyn till kalkylräntan är den 

ansenligt långa återbetalningstiden för biogasanläggningen till MGT.  

Tabell 14 visar att återbetalningstiden är mellan 17 och 47 år för ett HRT mellan 10 och 40 

dagar där investeringskostnaderna varierar mellan 4 031 och 11 435 kSEK. Detta resultat 

kommer aldrig att bli en ekonomiskt hållbar lösning då livslängden på biogasreaktorn är 20 

år.  

Tabell 14 Känslighetsanalys för hur investeringskostnad påverkar återbetalningstiden utan hänsyn 

till kalkylräntan för MGT 

HRT Investeringskostnad 
MGT 

Återbetalningstid utan 
kalkylränta MGT  

 10      4 031      17     

 12      4 525      19     

 14      5 018      21     

 16      5 512      23     
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 18      6 005      25     

 20      6 499      27     

 22      6 993      29     

 24      7 486      31     

 26      7 980      33     

 28      8 474      35     

 30      8 967      37     

 32      9 461      39     

 34      9 954      41     

 36      10 448      43     

 38      10 942      45     

 40      11 435      47     

 

En vidare analys genomförs av biogasreaktorn till MGM, då återbetalningstid med hänsyn till 

kalkylräntan analyseras. Resultatet i  Tabell 15 visar på en biogasanläggning till MGM även 

återbetalar sig i denna analys men enbart då HRT ligger mellan 10 till 12 dagar.  

Tabell 15 Återbetalningstiden med hänsyn till kalkylräntan för biogasanläggningen till MGM 

HRT 
Investeringskostnad 

rötkammare för MGM 
[kSEK] 

Återbetalningstid med 
ränta MGM [År] 

10 3 708 17 

12 4 138 22 

 

5.4.2 Sammanfattning av resultat från LCC-analys 

Genomgående har resultatet från LCC visar på att MGM är en mer ekonomisk hållbar 

investering än MGT vilket även Beith, (2011) kom fram till i sin studie. Anledningen till att 

MGM är mer lönsam är för att den har en lägre investeringskostnad. Samt att en 

sammanvägning av det ekonomiska resultatet med både produktionsenheter och 

biogasanläggning visar på en ca 1 500 kSEK lägre investeringskostnad för MGM lösningen. 

Detta beror på att en mindre biogasanläggning är nödvändig samt att totalverkningsgraden 

är något högre för MGM. 

Analysen av återbetalningstiden beroende på elpriset visar på att elpriset har en stor inverkan 

på slutresultatet. Ju högre elpris desto lägre återbetalningstid, men för samtliga elpris 

återbetalar sig MGM snabbare än MGT. Dock betalar båda MGM och MGT tillbaka sig själva 

inom deras livstid vid ett elpris på 280 SEK/MWh. Dock har MGT 3 år längre livstid vilket 

gör att den har längre tid på sig att betala tillbaka sig på. Detta sammanvägt med lägre 

nettonuvärde gör att MGM anses som en mer ekonomisk hållbar investering. Med vetskapen 
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om hur återbetalningstiden förbättras med ett ökat elpris finns det stor potential för en 

investering som denna om elpriset ökar i den utsträckning som IEA, (2017) föreslår.  

Kalkylräntan är även den en parameter som påverkar återbetalningstiden. I analysen hur den 

påverkar återbetalningstiden för MGM när den varierar mellan 6 och 14 % visar på att 

återbetalningstiden blir 3 år kortare för den lägre kalkylräntan. Analysen för MGT visar på att 

investeringen precis kommer betala tillbaka sig själv inom enhetens 12 åriga livstid då 

kalkylränta ligger på 8 % samt vid rådande värme- och elpriser. Vid högre kalkylräntor blir 

återbetalningstiden längre än dess livstid vilket inte anses som ekonomiskt hållbart.  

Att betala tillbaka biogasanläggningen med enbart den sparade kostnaden för bränslet visade 

sig vara svårt för alla HRT. Enda gången biogasanläggningen betalades tillbaka för 

återbetalningstiden beroende på kalkylräntan var för MGM biogasanläggning då HRT var 

mellan 1o och 12 dagar. Ett alternativ för att betala tillbaka anläggningen är att använda en 

del av vinstmarginalen från produktionen.  

5.5 Resultat av miljöpåverkan genom minskade CO2-utsläpp 

Genom att ersätta värmeproduktion från oljepannan med mikro-CHP från förnyelsebar 

biogas kan anläggningens årliga CO2-utsläpp minska med 41,5 ton. Vid rötning av 

hästgödseln direkt på anläggningen istället för transport till Avesta för kompostering kan de 

årliga CO2-utsläppen från gödseltransport minska med 5 ton. Detta redovisas även i Tabell 

16 nedan. 

Tabell 16 Resultat reduceringspotential av CO2-utsläpp 

Parameter Värde 

CO2-utsläpp vid förbränning av EO1 [ton/år] 41,5 

CO2-utsläpp från transport av hästgödsel [ton/år] 5 

6 SLUTSATSER 

Denna studie syftar till att undersöka möjligheten att applicera biogasdriven mikro-CHP i ett 

småskaligt nätverk. En simuleringsmodell utvecklas med hjälp av mjukvaran GAMS och 

lösaren CPLEX där driften av en värme- och elproduktionsanläggning med olika 

produktionsenheter analyseras. Simuleringar genomförs med data för värmeförbrukning vid 

vid Sundbyholms travbana där ESEM:s produktionsanläggning levererar värme till ett 

anslutet småskaligt nätverk. Anläggningen är idag utrustad med en pelletspanna, en 

oljepanna och en ackumulatortank där enheterna för mikro-CHP ska ersätta oljepannan.  
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En enkel utvärdering kring biogasframställning från travbanans hästgödsel i samrötning med 

matavfall från ESEM genomförs där hänsyn till krävd mängd substrat görs. Denna 

utvärdering visar på att den mängd hästgödsel som finns att tillgå på Sundbyholms travbana 

inte räcker för att tillgodose biogasbehovet. En potentiell lösning på detta är att även ta hand 

om närliggande hästgårdars gödsel samt att samröta matavfall från ESEM:s 

återvinningscentral Lilla Nyby. 

Simuleringarna visar på att det finns potential i applicering av mikro-CHP i 

värmeproduktionen vid Sundbyholm, då både MGM och MGT klarar av att täcka 

värmebehovet. Däremot är det i dagsläget inte ekonomisk försvarbart att investera i en MGT 

då dessa enheter har en hög investeringskostnad samt att elpriset är lågt. Däremot kan MGM 

vara ett alternativ då denna enhet har en lägre investeringskostnad än MGT. En lösning som 

denna har en stor potential till att bli lönsamt i ett längre framtidsperspektiv då en ökning av 

elpriserna förutspås.  

Att investera i en biogasanläggning är kostsamt, men det finns en kostnadsbesparing i 

utbytet av oljepanna till MGM. Genom en sänkt bränslekostnad för pelletspannan till följd av 

en kortare drifttid, applikation av MGM och förbättrad användning av ackumulatortanken 

kan investeringen vara ekonomiskt gångbar i framtiden. Att byta oljepannan mot 

förnyelsebar värme- och elproduktion samt att minska transporterna för Sundbyholms 

travbanas hästgödsel ger miljömässigt positiva effekter och minskar anläggningens 

klimatavtryck med 47 ton CO2 årligen.  
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Denna studie svarar på frågeställningarna och syftet motiverat i 1.3. Under studiens gång har 

dock några intressanta förslag på fortsatta studier tillkommit. Dessa presenteras i detta 

avsnitt.  

7.1 Produktionsanläggning  

I produktionsanläggningen som denna studie behandlar analyserar applikationen av två olika 

enheter för mikro-CHP. Dessa enheter ersätter anläggningens befintliga oljepanna. Studien 

har avgränsats enligt avsnitt 1.4, men ett flertal spännande idéer kring studiens framtida 

vidareutveckling har väckts. Några av förslagen presenteras nedan.  

7.1.1 Optimering av simuleringsmodell 

Simuleringsmodellen har begränsats till antagna eller givna värden på start-, stopptid, upp- 

och nedrampningstid samt enheternas begränsningar. Detta leder till att modellen har svårt 

att anpassa driften som önskat vid stora fluktuationer i värmebehovet. En intressant 

vidareutveckling av modellen skulle vara att modellera en optimeringsmodell som bättre 

klarar av fluktuationerna samt optimerar en jämnare drift av enheterna för mikro-CHP. Då 

biogasproduktionen är känslig för variationer och är problematisk att anpassa efter 

bränslebehov. En jämnare drift av mikro-CHP kan därför motivera till investering i en 

biogasanläggning i en högre utsträckning än vad denna studie visat.  

7.1.2 Implementering av en gasförbränningspanna istället för en mikro-CHP 

MGM och MGT har en relativt hög investeringskostnad samtidigt som elpriset i Sverige i 

dagsläget är lågt. Det skulle därför vara av intresse för produktionsanläggningsägaren ESEM 

att undersöka huruvida en investering i en gasförbränningspanna kan se ut. Fördelen med att 

investera i en gasförbränningspanna är att enheten har en lägre investeringskostnad än 

mikro-CHP, samtidigt som den kan drivas på biogas. Detta resulterar i att ursprungsidén 

med att utvinna biogas ur hästgödsel genom rötning i en biogasanläggning fortfarande är 

gångbar.  

7.2 Biogasanläggning 

Då denna studie inte genomför en större analys av biogasanläggningen finns det stor 

potential i vidareutveckling av detta, vilket även spelar stor roll för en framtida, potentiell 

investering. Några förslag presenteras nedan.  
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7.2.1 Typ av biogasanläggning 

I denna studie undersöks inte vilken typ av biogasprocess som är den mest optimala, utan 

utifrån litteraturstudien antas att våtrötning är den bäst lämpade lösningen. Det skulle vara 

av intresse att undersöka om så är fallet och hur biogasanläggningen då ska vara uppbyggd. 

Det finns flera typer av våtrötningsprocesser och vilken som är att föredra i en samrötning av 

matavfall och hästgödsel skulle vara en intressant studie.  

7.2.2  Substratmix  

För att kunna bygga biogasanläggningen skulle substratmixen med matavfall och hästgödsel 

behöva analyseras. Därmed skulle ett fortsatt arbete kunna vara att analysera substratmixen: 

vilken VS-halt och temperatur bör användas för att uppnå en optimal rötningsprocess? Detta 

skulle kunna genomföras med hjälp av ett så kallat batchtest.  

7.2.3 Hantering av överbliven biogas 

En intressant utökad studie av avsnitt 7.1.1 skulle vara att efter optimerad drift och ett 

jämnare biogasbehov genomföra en analys av hur den överblivna biogasen skall tas om hand. 

Det finns olika alternativ på hur överbliven biogas hanteras med exempel som fackling, 

lagring samt uppgradering av gasen. Vilket alternativ som skulle var motiverat på denna 

biogasanläggning behöver studeras.  
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