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Sammanfattning 

Avfall och fossila bränslen står för två svåra miljöproblem i världen idag. I takt med att 

populationen ökar i världen ökar konsumtion och därmed avfallsmängden men också 

användningen av fossila bränslen. När avfallsmängden ökar växer också behovet för 

sofistikerade avfallsbehandlingsmetoder och när fossila bränslen fortsätter att dominera 

energimarknaden så krävs alternativa bränslen. Detta arbete har utförts i syfte att utforska en 

metod där båda dessa problem hanteras på ett nytänkande sätt. En förgasningsprocess där avfall 

förgasas och vätgas kan extraheras ur den syntetiska gasen är en ny väg att utforska en 

avfallshantering där produkten dessutom kan användas som substitut till fossila bränslen.  

Förgasning är en kemisk återvinningsmetod där ett kolbaserat substrat oxideras i en miljö med 

begränsad eller ingen tillgång till syre. Den kemiska processen är inte helt olik förbränning och 

faktum är att även förbränningsreaktioner sker under förgasningsprocessen. Den begränsade 

syremiljön gör dock att de blir begränsade.  Det är istället andra oxideringsreaktioner som 

oxiderar bränslet. Processen kan vara både endo- och exotermisk beroende på oxideringsmedel. 

Används ånga som oxideringsmedel måste värme tillföras systemet. 

Detta arbete har utformats efter en studie utförd av He et al. (2009a) som i laboratorieskala 

producerat en syntetisk gas med högt vätgasinnehåll och hög kvalitet i form av låg tjärhalt. 

Förgasningsmetoden har därför efterliknat denna studie. En skillnad är förgasningsreaktorn som 

i denna studie har anpassats så att värmetransport är möjlig från en värmepanna där förbränning 

av biobränsle sker. Detta är anledningen till att en förgasningskammare av typen 

dubbelbäddsförgasare har valts. Värmepannan som används är Hovhults värmepanna i 

Uddevalla som ägs av Uddevalla Energi och data för 2014 års drift har erhållits.  

Modellen som har byggts upp med hjälp av Excel har fokuserat på främst energiflöden utav ett 

system där förgasningsreaktor, värmepanna, ångcykel, vätgasseparation och gasturbin ingår. I 

systemet har energiflöden integrerats så gott det går för att bevara energi inom systemet men 

även för att säkerställa att fjärrvärmebehovet möts. Vidare har även en juridisk del ingått med 

syftet att kunna klassificera anläggningen och avgöra i vilket skede avfallet upphör att vara 

avfall och när en produkt har skapats i förgasningsprocessen.  

Resultatet visar att fjärrvärmebehovet blir bemött samtidigt som el- och vätgasproduktion sker 

med en total verkningsgrad för systemet som beräknats till 82,5 %. Under främst 

sommarmånaderna produceras också en mängd överskottsvärme för vilken 

användningsområden måste hittas. Vidare har den juridiska analysen av det tidigare fallet C-

317/07 Lahti Energia gett tolkningen att förgasningskammaren klassas som en 

samförbränningsanläggning som producerar en produkt, vätgas. Produkten antas bildas i 

ögonblicket då avfallet förgasas och övergår till gasform.  
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Abstract 

Waste and fossil fuels count as two great threats for the environment in today’s society. As the 

world population continues to increase so does consumption and levels of waste plus the usage 

of fossil fuels. When the waste levels keep increasing the demand for waste treatment methods 

becomes higher than ever. Combine this with the increasing usage of fossil fuel which feeds 

the demand for alternative fuels. This master thesis has been carried out to evaluate a method 

in which both of these global issues are addressed. Hydrogen production through gasification 

of municipal solid waste is a new method of waste treatment where the product has the potential 

to replace fossil fuels. 

Gasification is a chemical recycling method in which a carbon-based material gets oxidized in 

an oxygen free or limited environment. The chemical process is not far from traditional 

oxidation, combustion. The fact is that also traditional combustion reactions have a certain role 

within a gasification process although full combustion is avoided due to the lack of oxygen. 

The gasification of waste is commenced with an oxidant such as pure oxygen or steam. 

Depending on the oxidant the process can be either endothermic or exothermic. If steam is used 

as an oxidant the process is endothermic and heat has to be introduced to the system. 

The gasification study issued by He et al. (2009a) is widely used as a reference in this thesis 

because of their result producing a syngas with high hydrogen level and low tar content. As far 

as possible the gasification method of this thesis has been imitative to the one of He et al. 

(2009a) with the only difference being an adjustment so that heat transfer is possible from 

Hovhult heat plant. This is the reason why a double fluidized bed has been chosen as 

gasification reactor. The heat plant is located at Hovhult in Uddevalla and data has been 

delivered by Uddevalla Energi from their production during 2014.  

The main focus of the thesis is to calculate the energy flows of the system, which includes the 

gasification reactor, the heat plant, hydrogen separation, steam and gas turbine. These 

calculations have been carried out in a model that has been built in Excel. The energy flows and 

the processes within the system have been integrated in a way so that energy conservation 

within the system is maximized. In addition, the heat demand from the district heat network has 

been met in all cases. Furthermore, Swedish and European legislation has been investigated in 

order to classify the combined gasification and heat plant and determine where in the process 

the waste is considered to be a product instead of waste. 

The result shows that enough heat is produced to meet the district heat requirements and also 

that hydrogen and electricity can be produced during the process. The energy efficiency of the 

system has been calculated to 82.5 %.  A problem that needs to be handled is the amount of 

excess heat produced during the summer months. The analysis of the legislation regarding waste 

and especially the Lahti Energia Case C-317/07 shows that the gasification unit should be 

classified as a co-incineration plant that produces hydrogen. The waste is assumed to transform 

into a product the instant it is gasified.  
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Förord 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 

diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet deltagit 

aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

Jag vill rikta ett stort tack till: 

Min handledare Lars Nilsson, professor vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Karlstad universitet, som genom sin breda kunskap inom processindustri har hjälpt och väglett 

mig genom hela arbetets gång.  

Christer Gustavsson, Pöyry AB samt industridoktorand vid fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap Karlstad Universitet, för hans hjälp och idéer vid uppstart av arbetet samt under 

dess gång.  

Fredrik Bottenmark, Uddevalla Energi, som har bidragit med önskad data och tekniska 

uppgifter från Uddevalla Energi.  

Jag vill även tacka alla de som har svarat på frågor och reflektioner som uppstått under arbetets 

gång med vilka jag inte annars hade kunnat slutföra studien.  
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Nomenklatur 

Beteckning  Förklaring    Enhet 

𝐶𝑝,𝑏𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛   Värmekapacitet för bensen (tjära)  kJ/kg, K 

𝐶𝑝,𝑏ä𝑑𝑑   Värmekapacitet för bäddmaterialet   kJ/kg, K 

  (förkalkad dolomit) 

𝐶𝑝,𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡   Värmekapacitet för grafit (koks)  kJ/kg, K 

𝐶𝑝,𝑖   Värmekapacitet för respektive beståndsdel kJ/kg, K 

  i produktgas 

𝐶𝑝,𝑖 𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒  Värmekapacitet för det flöde där värmeväxling sker kJ/kg, K 

𝐶𝑝,𝑘𝑣ä𝑣𝑔𝑎𝑠   Värmekapacitet för kvävgas  kJ/kg, K 

𝐶𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠  Värmekapacitet för produktgas  kJ/kg, K 

𝐶𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛   Värmekapacitet för vatten vid 𝑇𝑟𝑒𝑓  kJ/kg, K 

𝐶𝑝,𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠   Värmekapacitet för vätgas   kJ/kg, K 

𝐶𝑝,å𝑛𝑔𝑎   Värmekapacitet för ånga   kJ/kg, K 

𝐶𝑣,𝑖   Värmekapacitet (konstant volym) för respektive kJ/kg, K 

  beståndsdel i produktgas 

𝐶𝑣,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠  Värmekapacitet (konstant volym) för produktgas kJ/kg, K 

𝐶𝑣,𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠   Värmekapacitet (konstant volym) för vätgas kJ/kg, K 

𝐸𝑒𝑙  Elproduktion för hela systemet över ett år GWh 

𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒    Värmeproduktion för hela systemet över ett år GWh 

𝐸𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠   Vätgasproduktion över ett år  GWh 

𝐸𝑏𝑖𝑜𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒  Totala mängden eldat biobränsle i värmepannan GWh 

  över ett år 

𝐸𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙,𝑡𝑜𝑡  Totala mängden förgasat avfall över ett år GWh 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 Totala mängden kondenserad värme över ett år GWh 

  (Lågkvalitativ värme) 

𝐸ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡  Totala mängden överskottsvärme över ett år GWh 

  (Lågkvalitativ värme) 

ℎ𝑓𝑔  Förångningsentalpi för vatten vid 100 °C kJ/kg 

ℎ𝑓𝑔@𝑇𝑟𝑒𝑓
   Förångningsentalpi för vatten vid 25 °C  kJ/kg 

Δ𝐻𝑟  Reaktionsentalpi   MJ/kmol 

𝑘   Värmekapacitetskvot för produktgas  - 
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Beteckning  Förklaring    Enhet 

𝑘𝑔   Värmekapacitetskvot för kvävgas  - 

𝑘𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠   Värmekapacitetskvot för vätgas  - 

𝐿𝐻𝑉𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙   Värmevärde för avfall (10 % fukthalt)  MJ/kg 

𝐿𝐻𝑉𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙,𝑑𝑎𝑓   Värmevärde för torrt och askfritt bränsle  MJ/kg 

𝐿𝐻𝑉𝑏𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛   Värmevärde för bensen (tjära)  MJ/kg 

𝐿𝐻𝑉𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡   Värmevärde för grafit (koks)  MJ/kg 

𝐿𝐻𝑉𝑖   Värmevärde för respektive beståndsdel i produktgas MJ/kg 

  och restgas 

𝐿𝐻𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠  Värmevärde för produktgasen  MJ/kg 

𝐿𝐻𝑉𝑟𝑒𝑠𝑡𝑔𝑎𝑠   Värmevärde för restgasen   MJ/kg 

�̇�𝑎𝑣𝑑𝑢𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛   Massflöde avdunstat vatten från avfallet  kg/s 

�̇�𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙   Massflöde avfall obehandlat  kg/s 

�̇�𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙,10% 𝑓𝑢𝑘𝑡  Massflöde avfall, 10 % fukt  kg/s 

�̇�𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙,𝑡𝑜𝑟𝑟𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑎𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖𝑡𝑡  Massflöde torrt och askfritt avfall   kg/s 

�̇�𝑏𝑖𝑜   Massflöde biomaterial till värmepanna  kg/s 

�̇�𝑏ä𝑑𝑑   Massflöde av cirkulerande bäddmaterial  kg/s 

�̇�𝑏ä𝑑𝑑+𝑘𝑜𝑘𝑠   Massflöde cirkulerande bäddmaterial plus koks kg/s 

�̇�𝐶𝑂2
   Massflöde koldioxid ut ur systemet  kg/s 

�̇�𝑓𝑙ö𝑑𝑒,𝑖  Massflöde hos det flöde där värmeväxling sker  kg/s 

�̇�𝐻2
   Massflöde vätgas ut ur systemet  kg/s 

�̇�𝑙𝑢𝑓𝑡   Massflöde luft till gasturbin  kg/s 

�̇�𝑘𝑜𝑘𝑠   Massflöde koks till värmepanna  kg/s 

�̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠   Massflöde av produktgas ut ur förgasningsreaktorn  kg/s 

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑡𝑔𝑎𝑠   Massflöde av restgas   kg/s 

�̇�𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠   Massflöde av rökgaser från värmepanna  kg/s 

�̇�𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠𝑒𝑟   Massflöde av rökgaser efter gasturbin  kg/s 

�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛  Massflöde av tillfört vatten till förångning kg/s 

�̇�𝑡𝑗ä𝑟𝑎   Massflöde av tjära efter förgasningsreaktor kg/s 

�̇�𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛  Summan av massflödet till förångningen  kg/s 

(�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 + �̇�𝑎𝑣𝑑𝑢𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛) 
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Beteckning  Förklaring    Enhet 

�̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑖𝑛  Massflöde av ånga in till förgasningsreaktorn kg/s  

  (Samma som �̇�𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛) 

�̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑢𝑡   Massflöde av oreagerad ånga ut ur   kg/s 

  förgasningsreaktorn 

𝑃𝑖𝑛,𝑘𝑜𝑚𝑝1   Produktgasens tryck in till kompressor 1  Pa 

𝑃𝑢𝑡,𝑘𝑜𝑚𝑝1   Produktgasens tryck ut från kompressor 1 Pa 

𝑃𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠,𝑖𝑛   Vätgasens tryck in till kompressor 3  Pa 

𝑃𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠,𝑢𝑡   Vätgasens tryck ut från kompressor 3  Pa 

�̇�𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙   Energiflöde avfall in till förgasningsreaktor MW 

�̇�𝑒𝑙𝑑𝑎𝑡(𝑏𝑖𝑜+𝑘𝑜𝑘𝑠)  Mängd eldat bränsle i värmepannan  MW 

  (Biobränsle + koks) 

�̇�𝐹Å   Energibehov till förångning  MW 

�̇�𝑓ö𝑟𝑔𝑎𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠  Producerad värme från systemet  MW 

  (Exklusive värmepannan) 

�̇�𝑔𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛   Levererad värme från utloppet av gasturbinen MW 

�̇�𝑘𝑜𝑘𝑠   Energiflöde koks    MW 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  Energi från ångkondensering av produktgas MW 

�̇�𝑘𝑟𝑎𝑣   Energibehov förgasningsreaktor  MW 

�̇�𝑚𝑎𝑥   Värmepannans maximala eldningskapacitet MW 

�̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠   Energiflöde produktgas ut ur förgasningsreaktorn MW 

�̇�𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 
𝑏𝑖𝑜𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 1

  Reducerad mängd biobränsle till värmepannan MW 

  som resultat av if-sats 1 

�̇�𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 
𝑏𝑖𝑜𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 2

  Reducerad mängd biobränsle till värmepannan  MW 

  som resultat av if-sats 2 

�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑   Tillförd effekt till gasturbinens luftflöde vid MW 

  förbränning av restgasen 

�̇�𝑡𝑗ä𝑟𝑎   Energiflöde tjära   MW 

�̇�𝑡𝑜𝑟𝑘   Energibehov avfallstork   MW 

�̇�𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒  Energiutbyte mellan olika värmeintegrationer  MW 

  i systemet 

�̇�𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒,å𝑛𝑔𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙 Energiutbyte mellan produktgas och ångcykel MW 
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Beteckning  Förklaring    Enhet 

�̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣   Systemets totala värmebehov   MW 

  (Fjärrvärmebehov + värme till förgasningsreaktor) 

�̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎   Levererad värme från värmepannan  MW 

�̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑖𝑛   Energiflöde ånga in i förgasningsreaktor  MW 

�̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑢𝑡    Energiflöde med den oreagerade ångan  MW 

  ut ur förgasningsreaktorn  

�̇�å𝑛𝑔𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙   Levererad fjärrvärme från ångcykeln  MW 

𝑟𝑝   Tryckkvot gasturbin och kompressor 2  - 

𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑔𝑎𝑠  Temperatur luftström in till gasturbin efter att  K 

  restgasen har förbränts 

𝑇𝑓𝑗𝑣   Fjärrvärmetemperatur   ° C 

  (Framledningstemperatur) 

𝑇𝑖𝑛,𝑘𝑜𝑚𝑝1   Temperatur in i kompressor 1  K 

𝑇𝑖𝑛,𝑘𝑜𝑚𝑝2   Temperatur in i kompressor 2  K 

𝑇𝑟𝑒𝑓   Referenstemperatur   ° C 

𝑇𝑢𝑡   Temperatur ut ur förgasningsreaktorn  ° C 

𝑇𝑢𝑡,𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛   Temperatur ut ur gasturbin   K 

𝑇𝑢𝑡,𝑘𝑜𝑚𝑝1   Temperatur ut ur kompressor 1  K 

𝑇𝑢𝑡,𝑘𝑜𝑚𝑝2   Temperatur ut ur kompressor 2  K 

𝑇𝑢𝑡,𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎   Temperatur ut ur värmepannan  ° C 

𝑇𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠,𝑖𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝 3  Temperatur vätgas in i kompressor 3   K 

𝑇𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠,𝑢𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝3  Temperatur vätgas ut ur kompressor 3  K 

𝑇å𝑛𝑔𝑎   Temperatur ånga in i förgasningsreaktorn ° C 

Δ𝑇𝑖  Temperaturdifferensen mellan de flöden där  ° C 

  värmeväxling sker 

𝑊𝑔𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛   Producerad el i gasturbin   MW 

𝑊𝑘𝑜𝑚𝑝1   Energibehov kompressor 1   MW 

𝑊𝑘𝑜𝑚𝑝2   Energibehov kompressor 2   MW 

𝑊𝑘𝑜𝑚𝑝3   Energibehov kompressor 3   MW 

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜,𝑔𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛  Nettoproducerad el gasturbin  MW 

𝑊å𝑛𝑔𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙   Producerad el ångcykel   MW 

𝑥𝑓𝑢𝑘𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡   Fukthalt av ingående avfall till förgasningsreaktorn - 
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Beteckning  Förklaring    Enhet 

𝑦𝑖,𝑚𝑜𝑙   Molandel för respektive gas i produktgas - 

𝑦𝑖,𝑣𝑖𝑘𝑡   Viktandel för respektive gas i produktgas - 

𝑦𝑖,𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠   Viktandel för respektive gas i restgas  - 

𝜂𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡   Carnot-verkningsgrad   - 

𝜂𝑘𝑜𝑚𝑝  Kompressor-verkningsgrad  - 

𝜂𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎   Verkningsgrad värmepanna  - 

𝜂𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚   Total energiverkningsgrad hela systemet  - 

𝜂𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚,2   Total energiverkningsgrad hela systemet inklusive - 

  lågkvalitativ värme 

𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛   Verkningsgrad turbin i ångcykel  - 

𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛,𝑔   Verkningsgrad gasturbin   - 

𝜂𝑣ä𝑟𝑚𝑒   Verkningsgrad värme i ångcykel  - 
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1. Inledning 

Användningen av fossila bränslen har visats orsaka globala problem, dels klimat- och 

miljömässiga men även politiska problem. Trots detta spelar fossila bränslen fortfarande en 

viktig roll i världens energisamhälle vilket medför en ökning av växthusgasgaser. Ett annat 

globalt växande problem är avfall. Populationen på Jorden ökar stadigt och i takt med detta så 

ökar även den globala konsumtionen och därmed avfallsmängden (Hoornweg & Bhada-Tata 

2012). En av de vanligaste avfallsbehandlingsmetoderna i världen är deponi vilket orsakar 

föroreningar till både luft, mark och vatten samtidigt som det kräver stora landarealer. I Sverige 

har vi idag ett fungerande system där energin i avfall återvinns till värme och el i kraftvärmeverk 

genom förbränning men alternativet har historiskt sett varit deponi (Persson 2005).  

Det är viktigt att de länder som har tillgång till teknik och ekonomiska medel bedriver forskning 

kring alternativ till de fossila bränslena men också kring avfallsbehandling för att kunna hitta 

nya sätt att utvinna och omvandla energi. En möjlig metod för att behandla avfall är förgasning. 

Vid förgasning oxideras avfallet vid begränsad eller ingen tillgång till syre vilket undviker att 

traditionell oxidering, förbränning, sker. En av produkterna från förgasning är vätgas som har 

ett högt energiinnehåll vilket ger den potential till att användas som bränsle. En potentiell 

marknad där vätgas börjar ta mer plats är fordonsmarknaden som i allt större utsträckning 

efterfrågar alternativa bränslen. Fordon kan drivas med hjälp av bränsleceller där vätgas 

omvandlas till el vilket driver bilen. Avgaserna från bränslecellerna är rent vatten. Bränsleceller 

är en relativt ny teknik men har i viss mån börjad produceras i kommersiell skala. Mycket 

forskning och utveckling sker på bränsleceller och bilmärken så som Ford, Hyundai och Toyota 

planerar att leverera bränslecellsbilar inom den närmsta framtiden (Bakker et al. 2012).  

Vätgasens huvudsakliga användningsområde idag är inom petroleumindustrin där den utvinns 

ur fossila bränslen vilket innebär att innovativa och alternativa metoder för vätgasproduktion är 

eftertraktade (Holladay et al. 2009). 

1.1. Syfte & Mål 
Syftet med detta arbete är att undersöka om vätgasproduktion är möjlig i ett scenario där ett 

befintligt värmeverk vars produktion står stilla under stora delar av året kompletteras med en 

avfallsmatad förgasningsprocess. Vidare är även syftet att kunna klassificera dels systemet i det 

hela men även den producerade vätgasen utifrån svensk lagstiftning, EU-direktiv och tidigare 

miljötillståndsansökningar där avfall används som bränsle i förgasningsprocesser. 

Målet med studien är att uppskatta möjligheterna till att producera vätgas från avfall när en 

förgasningsprocess utnyttjar värme ifrån ett närliggande värmeverk. Detta för att kunna fastslå 

om en vätgasproduktion av denna typ är genomförbar vilket i så fall skulle kunna ersätta dagens 

vätgasproduktion ur naturgas. Detta skall genomföras genom att utföra energi- och 

massbalanser för det kombinerade systemet och utifrån det beräkna vätgas-, el- och 

värmeproduktion men också beräkna hur mycket bränsle som används i värmepannan. Vidare 

är även målet att kunna klassificera anläggningen utifrån lagtexter och tidigare tillstånd samt 

att kunna besvara om och när i processen avfallet upphör att vara avfall och i vilket tillfälle det 

anses att en produkt bildats. 
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1.2. Förgasning 

Förgasning är en kemisk återvinningsmetod där produkten är en syntetisk gas, hädanefter kallad 

produktgas, som bland annat består av: vätgas, kolmonoxid, metan och koldioxid. Vidare 

skapas även mindre mängder tjära och koks. Beroende på förgasningsparametrar varierar 

sammansättningen av produktgas samt dess förhållande till tjära och koks. Produktgasen som 

bildas kan bland annat användas till att producera bränslen så som biogas, diesel och vätgas (He 

et al. 2009b) eller till att driva gasturbiner för värme- och elproduktion (Wilk & Hofbauer 

2013). Förgasningsprocessen kan se olika ut men varje process bygger på att förgasa ett material 

genom termisk behandling. Detta kan ske i en syrefri miljö utan oxideringsmedel, pyrolys, eller 

tillsammans med ett oxideringsmedel som luft eller ånga.  

Den första typen av förgasning uppstod redan under 1700-talets industriella revolution i 

England då kol förgasades till ”towngas” som användes till gatlyktor och även som ljuskälla i 

hemmen. Vid introduktionen av lampan fanns det inte längre någon större användning för 

förgasningstekniken och förgasning hamnade i skuggan. Det var först på 1920-talet då 

introduktionen av ny förgasningsteknik där syre effektivt kunde separeras med hjälp av 

kryoteknik som förgasning återigen fick uppmärksamhet. (Higman & van der Burgt 2008). 

Vid förgasning oxideras ett kolhaltigt bränsle till gas, detta görs genom termisk behandling och 

vid ett underskott av syre. Processen är komplex under vilken flera kemiska förlopp så som 

krackning, oxidering, ångreformering, vatten-gasskift och metanisering sker, några av de 

reaktioner som sker kan ses i ekvationerna nedan (1-8) (Navarro et al. 2007). Trots att 

fullständig förbränning undviks så sker viss oxidering genom förbränningsreaktionerna (1-3). 

De viktigaste reaktionerna i förgasning av ett kolrikt bränsle är (1), (4), (5) och (6) vilka har 

olika betydelse beroende på främst oxideringsmedlet (Higman & van der Burgt 2008). 

Oxideringsmedlet spelar stor roll för förgasningens energiåtgång. I förgasningsreaktionerna (1-

8) kan det observeras att reaktionsentalpierna, ∆𝐻𝑟 , varierar där vissa reaktioner kräver 

respektive frigör energi. När syre eller luft används som oxideringsmedel anses den första 

förbränningsreaktionen (1) vara den viktigaste reaktionen, i den reaktionen frigörs energi. 

Används istället koldioxid (ovanligt) eller ånga som oxideringsmedel måste energi tillföras till 

förgasningsprocessen då Boudouard-reaktionen (4) respektive Vatten-gas reaktionen (5) anses 

vara de huvudsakliga förgasningsreaktionerna. Vinsten av detta är dock en produktgas med 

högre värmevärde än om syre/luft används som oxideringsmedel (Franco et al. 2003; Higman 

& van der Burgt 2008). Värt att notera är Ångreformeringsreaktionen (8) som är den reaktion 

som används då vätgasproduktion sker ur naturgas vilket är den vanligaste metoden för 

vätgasproduktion idag (Navarro et al. 2007). 

Förbränningsreaktioner:      

𝐶 +
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑂                         ∆𝐻𝑟 = −111

𝑀𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
   (1) 

𝐶𝑂 +
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑂2                    ∆𝐻𝑟 = −283

𝑀𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
   (2) 

𝐻2 +
1

2
𝑂2 → 𝐻2𝑂                    ∆𝐻𝑟 = −242

𝑀𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
   (3) 

Boudouard-reaktionen: 

𝐶 + 𝐶𝑂2 → 2 𝐶𝑂                      ∆𝐻𝑟 = +172 
𝑀𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
    (4) 
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Vatten-gas reaktionen: 

𝐶 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 𝐻2               ∆𝐻𝑟 = +131
𝑀𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
   (5) 

Metanisering reaktionen 

𝐶 + 2𝐻2 → 𝐶𝐻4                         ∆𝐻𝑟 =   −75
𝑀𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
    (6) 

CO-shift reaktionen 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2            ∆𝐻𝑟 = −41
𝑀𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
   (7) 

Ångreformeringsreaktionen: 

𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 3𝐻2         ∆𝐻𝑟 = +206
𝑀𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
   (8) 

I regel genomgår det material som förgasas fyra steg där det första är torkning för att undvika 

att onödig energi ska gå åt till att förånga vatten. Resterande tre beskrivs förenklat i figur 1. Det 

första steget, pyrolys involverar termisk nedbrytning utav stora komplexa molekyler till mindre 

gasmolekyler, tjära och koks (Aznar et al. 2006). I nästa steg bryts pyrolysgaserna och tjäran 

ned till mindre gaser med hjälp av oxideringsmedlet. I det tredje steget reagerar gaserna och 

oxideringsmedel med koksen vilket omvandlar främst koksen till gasform. I det fjärde och sista 

steget reagerar gasprodukterna med varandra, här är vatten-gas reaktionen (5), ångreformering 

(8) och metanisering (6) av betydelse. Den slutgiltiga produktgasen har en komplex 

sammansättning som beror på mängden oxideringsmedel samt uppehållstid och temperatur i 

förgasningsreaktorn. (Pinto et al. 2009; Huynh 2011).   

Det finns redan en väl utvecklad infrastruktur för avfallsförbränning i Sverige idag. Detta kan 

tala emot en introduktion av förgasning utav avfall vilket därmed också skapar en konkurrens 

om avfallet. Vid en jämförelse av de båda metoderna utförd av Consonni & Viganò (2012), 

tabell 1, ses dock att förgasning kan konkurrera med förbränning av avfall. Ett annat 

jämförelsemått är att undersöka de bakliggande målen bakom processerna. För förbränning 

anses detta mål vara att maximera energikonvertering från avfall till högt tempererade 

förbränningsprodukter, koldioxid och vatten och ur dem utnyttja energin. Målet med förgasning 

anses istället vara att maximera energikonvertering från avfall till syntetisk gas med högt 

värmevärde som kan användas till flera olika processer (Arena 2012).  

 

 

 

Gas-fasreaktioner 

(Krackning, reformer, 

förbränning, CO-skift) 

Vidare förgasningsreaktioner 

Kolhaltigt 
bränsle 

Pyrolys 
Koks 

Pyrolysgaser 

(CO,H2,CH4 ,H2O) 

Tjära 
H2, CO, CH4, 

CO2, H2O 

Figur 1. Förenklat reaktionsförlopp vid förgasnings av kolhaltiga bränslen (Higman & van der Burgt 

2008). 
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Tabell 1. För- respektive nackdelar för förgasning gentemot förbränning av avfall så som de är listade av 

Consonni & Viganò (2012). 

Fördelar Nackdelar 

 Förgasning producerar en syntetisk gas som 

kan hanteras och förbrännas eller 

vidarebehandlas efter behov. Gasen kan till 

exempel lagras och sedan effektivt och 

snabbt förbrännas i en gasturbin när elbehov 

uppstår på marknaden. 

 Förgasning minskar halterna av dioxiner och 

furaner gentemot förbränning. 

 Den syntetiska gasen kan användas till att 

producera högkvalitativt bränsle så som 

vätgas, metan, diesel eller bensin. 

 Förgasning vid högt tryck kan leda till högre 

energieffektivitet. 

 

 Syntetisk gas är giftig och explosiv. Väcker 

frågan om säkerhet och kontroll av 

produktionen. 

 Ett förgasningsverk tenderar att vara mer 

komplext än ett förbränningsverk med fler 

processer involverade som måste fungera 

tillsammans. 

 Förbränningen av den syntetiska gasen kan ge 

upphov till dioxiner. 

 Totala energiverkningsgraden är ofta lägre för 

förgasning. Den syntetiska gas som erhålls 

håller dock högre energikvalitet än vid 

förbränning. 

 

 

1.2.1. Tjära 
Tjäran som produceras i ett inledande skede vid förgasning är ofta ett samlingsnamn för 

organiska föroreningar med en molekylvikt som är högre än för bensen. Att tjära är kvar som 

produkt efter förgasningsprocessen är ofta ett tecken på att en ofullständig förgasning skett. Det 

är viktigt att förhindra tjärbildning så gott det går i förgasningsprocessen alternativt att avlägsna 

tjäran från produktgasen med hjälp av reningsteknik. Tjäran kan ha olika egenskaper beroende 

på vilken typ av föreningar den består av men återkommande problem är risken för 

kondensation på känslig utrustning så som en turbin. (Devi et al 2003).  

Det finns olika metoder för att undvika tjärbildning eller för att rena tjäran ifrån den syntetiska 

gasen. Den mest utforskade metoden är termisk krackning där förgasningsprocessen utförs vid 

hög temperatur vilket bryter ned de långa kolvätekedjorna hos tjäran. En mer sofistikerad metod 

är att använda en katalytisk bädd där bäddmaterialet agerar som katalysator för 

förgasningsreaktionerna som sker vid förgasningen. Ett beprövat material för detta är förkalkad 

dolomit som visat sig kunna reducera tjärbildningen helt eller till stor del (He et al. 2009a; Wei 

et al. 2007). Även koks, som bildas naturligt i förgasningsprocessen, agerar katalytiskt på tjära. 

Koks förbrukas dock i förgasningsreaktionerna vilket gör det olämpligt att använda som 

bäddmaterial. (Zwart 2009).   

Metoder för att rena produktgasen från tjära kan även ske efter förgasningsreaktorn och då på 

mekanisk, eller fysikalisk väg. Tjärrening med en mekanisk metod kan vara av liknande typ 

som utför partikelavskiljning så som filter eller våtskrubb. Det bör dock undvikas att separation 

av tjära och övriga partiklar sker i samma mekaniska rening då partiklar lätt kan fastna i den 

trögflytande tjäran och orsaka skada på utrustningen (Stevens 2001).  

1.2.2. Koks 
Koks bildas också i förgasningssteget och är även det resultatet av en ofullständig förgasning. 

Koksen bildas på samma sätt som tjära i ett inledande pyrolyssteg (Higman & van der Burgt 

2008). Som nämnts ovan kan koks agera som en katalysator för att bryta ned tjära med 

nackdelen att den själv förbrukas i processen.  

För mycket koks kan orsaka skada på känslig utrustning, det är därför viktigt att mängden koks 

i produktgasen hålls på en så låg nivå som möjligt av samma anledning som tjära. Koks kan 

renas från produktgasen på samma sätt som övriga partiklar renas från produktgasen, 
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exempelvis med en cyklon eller med ett filter. En vanlig teknik som används är att koksen 

transporteras till förbränningspannan där den förbränns. (Wilk & Hofbauer 2013). 

1.2.3. Övriga föroreningar 
Precis som vid avfallsförbränning så kan även föroreningar uppstå när avfall förgasas. Dessa 

inkluderar föreningar såsom svaveloxider, dioxiner och furaner. Föroreningarna följer med 

produktgasen när den lämnar förgasningsreaktorn. Detta innebär att en effektiv rening av 

produktgasen krävs för att kunna säkerställa att människors hälsa och omkringliggande miljö 

inte tar skada av processen. Även kolmonoxid kan tolkas som en förorening eftersom den är 

livsfarlig att inandas, men generellt tolkas den inte som en förorening i förgasningsprocesser. 

Värt att notera är att en förgasningsprocess anses vara renare än en ren förbränningsprocess då 

den är lättare att kontrollera. (Arena 2012). 

1.2.4. Förgasningstekniker 
Det finns olika tekniker för att förgasa material. De mest populära och kända metoderna är 

fastbäddsförgasare, fluidiserade bäddförgasare och indirekt förgasning. I en fastbäddsförgasare, 

vänster i figur 2, matas bränslet in i toppen av reaktorn. Förgasning sker redan när bränslet faller 

till det galler där det sedan förblir för att vidare förgasas. Flödet av oxideringsmedel kan 

antingen ske motströms eller medströms. En fluidiserad bäddförgasare, mitten i figur 2, 

fluidiserar bränslet med hjälp av ett bäddmaterial samt oxidationsmedlet vilket skapar ett 

vätske-liknande tillstånd. Indirekt förgasning eller dubbelbäddsförgasare, till höger i figur 2, är 

uppbyggda av två separerade kammare som är ihopkopplade av det cirkulerande 

bäddmaterialet. Förgasning sker i förgasningskammaren från vilken bäddmaterialet och koks 

sedan förs till förbränningskammaren. Ett problem med denna teknik är att temperaturen i 

förgasningskammaren blir begränsad till temperaturen i förbränningskammaren om ingen 

ytterligare värmekälla tillförs förgasningsreaktorn. (Held 2011; Wilk & Hofbauer 2013).  

 

 

 

 

Figur 2 Vänstra bilden föreställer en fastbäddsförgasare av typen motströmsreaktor. Mittersta bilden 

föreställer en bubblande fluidiserad bädd-förgasare. Högra bilden föreställer en indirekt förgasare av 

typen dubbelbäddsförgasare. Bilderna är hämtade från Held (2011). 
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1.3. Elproduktion  
I designen av det tänkta systemet ingår två turbiner, en ångturbin i en ångcykel och en gasturbin. 

Dessa beskrivs kortfattat i avsnitten nedan.  

1.3.1. Ångcykel 
Ånga med hög temperatur och högt tryck produceras i en ångpanna som sedan tillåts expandera 

i en turbin för produktion av el. I anslutning till turbinen finns också en värmeväxlare eller 

kondensor som utnyttjar värmen i ångan från turbinens utblås och skickar ut den till ett 

fjärrvärmenät eller liknande. Det kondenserade vattnet pumpas sedan tillbaka till ångpannan. 

(Çengel & Boles 2011). 

1.3.2. Gasturbin 
En gasturbin kan enkelt beskrivas med att en gas med högt värmevärde förbränns vilket tillför 

en temperaturökning för en komprimerad luftström som tillåts expandera igenom en turbin ur 

vilken el produceras. Syntetisk gas producerad i en förgasningsprocess lämpar sig för att 

förbrännas i en gasturbin, förutsatt att gasen håller ett tillräckligt högt värmevärde.  (Çengel & 

Boles 2011). 

1.4. Pressure Swing Adsorption (PSA) 
Pressure Swing Adsorption, hädanefter benämnd PSA, är en isotermisk separationsmetod för 

gas. Den gas som skall genomgå separation komprimeras först till ett önskat tryck, optimalt 

tryck för vätgasseparation brukar ligga inom intervallet 15-30 bar. (Higman & van der Burgt 

2008). Efter komprimering förs gasen in till en adsorptionskammare där de material som har 

högst adsorptionsförmåga adsorberas vid ett poröst bärarmaterial. Den gas med lägst 

adsorptionsförmåga separeras därav i processen. När separationen skett desorberas den 

resterande gasen genom att minska trycket i kammaren. (Katofsky 1993).  

För att få en effektiv vätgasseparation genom PSA ur en syntetisk gas innehållande CO, H2, 

CO2, CH4 och H2O krävs två par med kammare, figur 3. I det första bäddparet, bädd A, som 

innehåller aktivt kol adsorberas i stort sett all koldioxid och vattenånga i gasen. Detta medför 

möjligheter till att ta hand om koldioxiden via till exempel carbon capture and storage om 

metoden visar sig vara realiserbar i framtiden. Den resterande gasen förs sedan vidare till det 

andra bäddparet, bädd B, innehållande en slags zeolit som effektivt adsorberar resterande 

ämnen i den syntetiska gasen och släpper förbi upp till 86 % av vätgasen. Den separerade 

vätgasen håller en renhet på upp till 99,999 %. (Katofsky 1993; Liu et al. 2009).  

 

 

Figur 3. Vätgasseparation med hjälp av PSA. (Katofsky 1993). 
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1.5. Vätgas som energibärare  
Vätgas är en lättviktig, svårkondenserbar och energirik gas bestående av två väteatomer. Vid 

oxidering av vätgas frigörs energi och den enda restprodukten är vattenånga. Vätgas kan 

användas som bränsle till fordon genom ren förbränning i speciella förbränningsmotorer eller 

via bränsleceller. (Bakker et al. 2012). Detta gör att vätgas diskuteras som ett av alternativen 

till att ersätta de fossila bränslena i dagens fordonsflotta. Mestadelen av forskningen och nya 

bilmodeller idag bygger på bränslecellsteknik då verkningsgraden är högre än för 

förbränningsmotorer. Nackdelen är dock att bränsleceller är en komplex och dyr teknik som 

fortfarande måste övervinna problem. Ett av dessa problem är bränslecellernas livstid som idag 

är för kort för att kunna konkurrera fullskaligt med dagens förbränningsmotorer (Sharaf & 

Orhan 2014).  

En annan stor utmaning för att reformera dagens fordonsinfrastruktur till en där vätgasbilar har 

en stor marknad är produktion, lagring och distribution av vätgas. Dagens vätgasproduktion 

sker, som redan kort beskrivits i kapitel 1.2, mestadels ifrån ångreformering (8) av naturgas. 

Nackdelen med ångreformering av naturgas är att den producerade vätgasen kostar mer per 

utvunnen kWh än det hade kostat att använda den rena naturgasen samtidigt som det sker 

utsläpp av koldioxid eftersom naturgas är ett fossilt bränsle. Vidare finns även renare metoder 

för vätgasproduktion så som elektrolys men även dessa är dyra. Därför är alternativa 

vätgasproduktionsmetoder önskvärda och nödvändiga. (Sharaf & Orhan 2014).   

Ytterligare ett problem som måste överkommas är allmänhetens åsikt om vätgas. I en studie 

utförd av Cherryman et al. (2008) undersöktes människors uppfattning och åsikter om 

introduktionen av vätgas som energimedium i Wales. I denna undersökning ansågs 

explosionsrisk vara av stor betydelse och kopplingar till både Hindenburgolyckan och 

vätgasbomben drogs. Vidare berördes också frågan om dagens bränslen och dess explosionsrisk 

samt hur diskussionen hade sett ut om det var bensin eller diesel som introducerades idag. Vad 

som är viktigt att notera är att vätgas inte är farligare än något annat bränsle om det hanteras 

och distribueras på ett korrekt sätt (Sharaf & Orhan 2014).  

Vätgasmarknaden är relativt liten i Sverige idag. Den största delen av vätgasen används i den 

petrokemiska industrin och till produktion av konstgödsel. Andelen vätgas som förbrukas av 

fordon idag är väldigt liten och marknadsandelen nästan obefintlig. Det finns dock en strävan 

att vilja genomföra reformer och en organisation som kallas Scandinavian Hydrogen Highway 

Partnership (SHHP), bestående av bland annat industrier och forskningsinstitutioner, har ett mål 

att göra Skandinavien till en av de första regionerna i Europa där vätgas är kommersiellt 

användbart. I deras mål ingår att, främst i Västsverige, Danmark och Sydnorge, anlägga 

tankstationer och en fordonsflotta drivna av vätgas. Denna flotta innefattar bland annat 100 

bussar. (SHHP 2015). En vätgasbuss har visat sig använda mellan 19 – 28,5 kg vätgas per 100 

km vilket kan ge en grov uppskattning av vätgasbehovet för en sådan satsning (Mari Svensson 

et al. 2007).  

Lagringsenheten är en viktig del om vätgas ska erhålla en större roll inom energimarknaden. 

Med dagens teknik är det relativt svårt att transportera och förvara vätgas. En vanlig lastbil idag 

kan frakta 400 kg trycksatt vätgas vilket motsvarar vätgas för ca 100-150 bränslecellsbilar 

medan samma lastbil kan transportera 26 000 kg bensin vilket räcker till ca 800 bilar (Jönsson 

et al. 2006). Anledningen till att vätgas är så svår att transportera är att den tar upp stor volym 

relativt till energiinnehållet. Detta medför svårigheter inte bara i transporten av vätgas men 

också lagringstanken i fordonet i fråga. (Dutta 2014).  
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I en studie utförd av Meibom & Karlsson (2010) undersöks en modell som förutspår vätgasens 

roll i norra Europas energisystem år 2060. Resultatet grundade sig på att oljepriset stiger över 

$100 per fat vilket skulle resultera i att alternativa energikällor blir billigare än olja. Enligt 

resultatet skulle vätgas inneha rollen som den energibärare som kan utnyttjas då behov uppstår 

på marknaden, inte helt olikt rollen som olja ofta har idag. Utöver detta antogs även att hälften 

av fordonsflottan skulle drivas av vätgas. Vidare hävdas i en studie utförd av Ball et al. (2007) 

att vätgas kan bli ekonomiskt konkurrenskraftigt i Tyskland gentemot fossila bränslen när 

oljepriset överstiger $50-$70 per tunna och då stränga koldioxidutsläppsrestriktioner råder.  

1.6. Referensartikel  
He et al. (2009a) undersöker en förgasningsteknik där hushållsavfall förgasas tillsammans med 

förkalkad dolomit som katalysator och ånga som oxideringsmedel. Deras resultat visar på en 

produktgas med hög vätgashalt och lågt tjärinnehåll. Vidare presenteras även produktgasens 

sammanhållning för en förgasningstemperatur på 800 °C vilket stämmer överens med 

temperaturer i en typisk värmepanna som skulle kunna agera som värmeproducent för 

förgasningsreaktorn. Ovanstående faktorer är anledningarna till att detta arbete används flitigt 

som referens i denna studie. Fullständig sammansättning av och mängden koks och tjära i 

produktgasen för He et al. (2009a) presenteras i modellen.  

1.7. Juridik 
Ett högst aktuellt ämne idag är frågan om när ett avfall upphör att vara avfall och istället övergår 

till att vara en resurs. I detta kapitel redovisas stycken ur svensk lagstiftning och direktiv från 

EU som behandlar definitionen och hantering av avfall samt tar upp frågan när ett avfall kan 

upphöra att vara avfall.  

1.7.1. Miljöbalken 
När avfall används som bränsle omfattas det av miljöbalkens bestämmelser kring hantering av 

avfallet. Generellt sägs att en verksamhet måste följa de allmänna hänsynsreglerna. Detta även 

om ingen myndighet har ställt specifika krav på verksamheten. Hänsynsreglerna säger att en 

verksamhet måste skaffa sig tillräckligt med kunskap för att kunna garantera att den inte utgör 

en risk för människors hälsa samt kringliggande miljö. Utöver detta tillkommer även krav om 

försiktighetsmått som säger att verksamheten måste säkerställa att dess processer genomgår de 

skyddsåtgärder som krävs för att dess anläggning inte skadar människors hälsa eller miljö. 

Vidare finns även krav på att verksamhetsutövare skall bedöma och ta ställning till hur de kan 

motverka eller förebygga negativ miljöpåverkan från deras anläggning samt hur anläggningens 

miljöpåverkan kan dokumenteras. Miljöbalkens definition av ett avfall lyder enligt kapitel 15, 

första paragrafen: ”Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med 

eller avser eller är skyldig att göra sig av med.”. Vidare nämns även i första paragrafen att: 

”Ett ämne eller föremål som blivit avfall upphör att vara avfall, om det har hanterats på ett sätt 

som innebär återvinning och uppfyller krav i fråga om fortsatt användning enligt föreskrifter 

som har meddelats med stöd av 9 eller 28 §.”. (SFS1998:808 Miljöbalk). 
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1.7.2. EU-direktiv 2008/98/EG 
I november 2008 bestämdes att ett nytt ramdirektiv för avfall skulle antas och träda i kraft senast 

december 2010 för samtliga medlemmar i Europeiska Unionen. I detta direktiv listas olika krav 

på avfall och artikel sex tar upp när avfall slutar att vara avfall. Artikeln anger att ett avfall 

juridiskt sett kan upphöra att vara ett avfall om det har undergått en återvinningsprocess och 

uppfyller de nya villkor som anges i direktivet. Dessa villkor är: 

a) ”att ämnet eller föremålet ska användas allmänt för specifika ändamål” 
b) ”att det ska finnas en marknad för eller efterfrågan på ämnet eller föremålet”  
c) ”att ämnet eller föremålet ska uppfylla de tekniska kraven för de specifika ändamålen 

och befintlig lagstiftning och normer för produkter” 

d) ”att användning av ämnet eller produkten inte kommer att leda till allmänt negativa 

följder för miljön eller människors hälsa” 

Utifrån dessa villkor vill EU-kommissionen tillsammans med medlemsländerna ta fram 

detaljerade kriterier för när specifika avfall slutar vara avfall. Dessa kriterier har ej tagits fram 

än och finns därför inte att hitta i varken svensk lagstiftning eller i några EU-direktiv. I nuläget 

får medlemsländerna döma i varje enskilt fall huruvida ett avfall upphört att vara ett avfall, detta 

med stöd av EU-domstolens praxis. (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG). 

1.7.3. Avfallsförordningen 
Avfall som ska användas i en verksamhet måste genomgå en bedömning om hur avfallet klassas 

i enlighet med avfallsförordningen. Detta för att kunna avgöra om avfallet klassas som farligt 

vilket skulle leda till särskilda bestämmelser gällande hantering och förvaring. Vidare definieras 

begreppet återvinning som en avfallshantering som innebär att avfallet kan användas som 

substitut för annat material eller kan förberedas för att komma till sådan användning. (SFS 

2011:927 Avfallsförordning). I bilaga 2 i SFS 2011:927 avfallsförordningen definieras vilka 

processer som klassas som återvinning av avfall:  

 R1-”Användning främst som bränsle eller annan energikälla.”  

 R3-”Materialåtervinning av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel. 

Detta omfattar kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser samt 

förgasning och pyrolys med utnyttjande av komponenterna som kemikalier.”.  

Dessa omfattar förbränningsanläggningar där hushållsavfall förbränns men ställer krav på 

energieffektivitet hos anläggningen.  

1.7.4. EU-direktiv 2000/76/EG 
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG anses en förbränningsanläggning 

vara varje stationär eller mobil teknisk enhet vars syfte är att värmebehandla avfall med eller 

utan energiåtervinning. I denna mening omfattas även behandlingar såsom pyrolys och 

förgasning om ämnena från behandlingen förbränns. Vidare hävdar Europaparlamentets och 

rådet i direktiv 2000/76/EG att en samförbränningsanläggning avser varje stationär eller mobil 

enhet där huvudmålet är energialstring eller tillverkning av materiella produkter. Detta om 

avfall utnyttjas som vanligt bränsle eller om det värmebehandlas för att kunna bortskaffas. 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG). Ett kort utdrag ur Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2000/76/EG kan hittas i Bilaga B. 
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1.7.5. Förordningen om förbränning av avfall  
Förordningen om förbränning av avfall ställer krav på anläggningens utsläpp till luft och vatten 

samt restprodukter och appliceras på både förbrännings- och samförbränningsanläggningar 

(SFS 2013:253). Förordningen ska ej tillämpas på förgasnings- eller pyrolysanläggningar om 

den producerade gasen renas till sån utsträckning att den vid förbränning ej ger upphov till mer 

utsläpp än förbränning av naturgas (Naturvårdsverket 2014). 

1.8. Förgasningsanläggningar 

Att förgasa hushållsavfall för produktion av vätgas är en teknik som inte finns på kommersiell 

nivå, varken i Sverige eller på global nivå. Faktum är att förgasning av avfall på kommersiell 

skala är en relativt ny teknik och den enda relevanta förgasningsanläggningen med 

hushållsavfall som substrat finns i Lahti, Finland (Lahti Energia Oy 2015). Lahti Energias 

Kymijärvi panna 2 producerar en syntetisk gas som förbränns på plats för produktion av el och 

värme. Mälarenergi hade en ambition att anlägga en liknande anläggning och fick tillstånd till 

det men valde i slutändan att inte genomföra projektet. Det finns även förgasningsanläggningar 

som förgasar biomaterial till dels biobränsle, GoBiGas i Göteborg (Göteborgs Energi 2015), 

men även för el- och värmeproduktion, cyklonförgasare i Piteå (NyTeknik 2015). 

Nedan ges kortfattat en bakgrund till ansökningsprocessen för Lahti Energia Oy respektive 

Mälarenergi för deras anlagda/planerade förgasningsanläggning.  

1.8.1. Lahti Energia Oy 

Lahti Energia Oy hamnade i en tvist med det finska miljötillståndsverket när de ansökte om 

miljötillstånd för en komplex anläggning innehållande en förgasningsreaktor för förgasning av 

avfall samt ett kraftverk där den producerade gasen skulle förbrännas. Tvisten uppstod när 

miljötillståndsverket ville klassa komplexet som en samförbränningsanläggning i enlighet med 

artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG, Bilaga B. Lahti Energia 

överklagade till Vasa förvaltningsdomstol och hävdade att förbränningen utav gasen, som 

producerats och renats i en separat förgasningsanläggning, inte utgör en 

samförbränningsanläggning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG. Vasa 

förvaltningsdomstol nekade överklagandet med motiveringen att Lahti Energia tolkade direktiv 

2000/76/EG för snävt vilket skulle kunna äventyra målet med direktivet och dess 

tillämpningsområde. Lahti Energia lämnade på nytt in en överklagan till den högsta 

förvaltningsdomstolen som beslutade att målet skulle tas upp i högsta domstolen. Domstolen 

sökte hjälp ifrån Europadomstolen för att kunna få klarhet i frågorna och mål C-317/07 tog 

form (Mål C-317/07). Tolkningsfrågor samt domslut för mål C317/07 återfinns i Bilaga A.  

1.8.2. Mälarenergi 

Mälarenergi ansökte om ett liknande komplex som Lahti Energia med en förgasningsreaktor 

och fyra pannor där den producerade gasen förbränns vid en av de övriga pannorna. 

Miljödomstolen ville veta hur Mälarenergi ställde sig till att förgasningsanläggningen skulle 

klassas som en förbränningsanläggning samt att den producerade gasen skulle anses vara en 

produkt och inte ett avfall vilket innebär att den panna som förbränner gasen skulle klassas som 

en stor förbränningsanläggning. Mälarenergi hävdade att med hänvisning till domslutet för mål 

C-317/07 Lahti Energia så bör pannan som förbränner den syntetiska gasen som producerats i 

förgasningsreaktorn klassas som en stor förbränningsanläggning. Miljödomstolen gav 

Mälarenergi en deldom i vilken tillstånd till att uppföra en förgasningsanläggning av avfall med 

vissa krav gällande hänsynsreglerna samt försiktighetsmått ingick. Mälarenergi valde att för 

tillfället inte anlägga förgasningsanläggningen på grund av bristande kunskap och teknik kring 

en förgasningsreakor av den önskade storleken (Mälarenergi 2010). Istället utökade de det 

befintliga kraftvärmeverket. (Mål M-1729-07; M-2833-08; M-2029-07). 
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1.9. Hovhults värmepanna 

En förgasningsreaktor av typen dubbelbäddsförgasare kan utnyttja värmen hos en 

förbränningspanna genom cirkulation av bäddmaterialet. Hovhults värmepanna i Uddevalla är 

en relativt gammal värmepanna där biobränsle förbränns för produktion av fjärrvärme. 

Förbränningspannan är av typen CFB (Cirkulerande Fluidiserad Bädd) och använder ett 

bäddmaterial vilket gör det möjligt att ansluta pannan till en förgasningsreaktor och däremellan 

cirkulera bäddmaterialet. Huvudsyftet för Hovhults värmepanna är idag att agera som reserv 

när värmebehovet är högt vilket betyder att pannan används under vintertid men i övrigt står 

stilla under stora delar av året. Detta kombinerat med CFB-panntekniken motiverar att Hovhults 

värmepanna används som modell för värmetillförsel i denna studie. En sammanfattad teknisk 

specifikation för Hovhults värmepanna hittas i tabell 2 i metod-delen.  

1.10. Avgränsningar 
I studien har avgränsningar gjorts, dessa listas nedan: 

 Ingen ekonomisk aspekt har undersökts.  

 Modellen för systemet har endast utfört termodynamiska beräkningar. Modellen 

simulerar ej förgasningsreaktionerna som sker i förgasningsreaktorn. 

 Teknik för att dels bygga om värmepannan så att en effektiv transport av bäddmaterialet 

kan ske samt storlek och dimensionering av förgasningsreaktorn har ej undersökts.  

 Systemets livslängd har inte utretts.  
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2. Metod 

En modell har byggts upp med hjälp av Excel för att kunna beräkna ett driftläge där 1 kg torrt 

och askfritt avfall per sekund förgasas över ett helt år vilket motsvarar 31 536 ton/år. Data för 

värmepannan har hämtats från Hovhult värmepanna i Uddevalla och har erhållits av Uddevalla 

Energi för 2014 års drift.  Figur 4 visar ett processchema över det tänkta systemet. Notera att 

endast huvudflödena är markerade och värmeintegrationen mellan de olika processerna är ej 

markerade, dessa redovisas i resultatdelen, kapitel 3.2. De olika processerna och flödena i 

modellen har integrerats med varandra så långt som det är möjligt för att utnyttja energin inom 

systemet. Mycket av förgasningstekniken har baserats på teknik beskriven av He et al. (2009a) 

och därför är denna studie frekvent återkommande under metodbeskrivningen. Systemet som 

kan ses i figur 4 beskrivs i text i kapitel 2.2 – 2.7.  

Figur 4. Processchema av det tänkta systemet. 

En kort teknisk specifikation om den befintliga värmepannan på Hovhult återfinns i tabell 2. 

Erhållen data innehåller dygnsvis producerad fjärrvärme samt förbränt biobränsle.  Eftersom 

huvudsyftet för Hovhults värmepanna är att producera värme till fjärrvärmenätet så har det 

ställts som krav i studien att värmebehovet till fjärrvärmenätet alltid måste tillgodoses.  

Tabell 2. Sammanfattad teknisk data för Hovhults värmeverk. 

Sammanfattat data Hovhult värmeverk 

Maxeffekt panna 42 MW 

Medeltemperatur 850 °C 

Bränsle Biomaterial 

Verkningsgrad (exkluderat 

rökgaskondensering) 

0,8 

Temperatur rökgas 150 °C 

Fjärrvärmetemperatur 

(Fram-/returledning) 

90 °C/ 50 °C 
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2.1. Förgasningsmetod 
Valet av förgasningsparametrar har baserats på teknik som används i artikeln av He et al. 

(2009a) samt anpassats så att transport av värme ifrån Hovhults värmepanna till 

förgasningsreaktorn ska vara möjlig. Systemet som tänkts är av typen indirekt förgasning och 

mer specifikt en dubbelbäddsförgasare där bäddmaterialet cirkulerar mellan 

förbränningspannan och förgasningsreaktorn. 

Temperaturen i förgasningsreaktorn har anpassats efter vad temperaturen i förbränningspannan 

uppnår. Medeltemperaturen för förbränningspannan är 850 °C och en viss förlust har antagits 

ske på grund av transporten av värmen med bäddmaterialet. Därför har 

förgasningstemperaturen antagits hålla 800 °C. Val av bäddmaterial, förkalkad dolomit, har 

baserats efter He et al. (2009a) på grund av dess effektiva tjärkrackningsegenskaper.  

Även andelen oxideringsmedel, ånga, per avfallsmängd har baserat utefter He et al. (2009a) och 

kvoten har satts till 0,77 kg ånga/kg torrt och askfritt avfall.  

2.1.1. Bränsle 
Bränslet som förgasas är en brännbar restfraktion från hushållsavfall i Sverige. 

Sammansättningen och generella egenskaper för denna del av avfallet kan ses i tabell 3 och har 

hämtats från Avfall Sverige (Avfall Sverige 2014). Utifrån tabell 3 kan det torra och askfria 

avfallets kemiska formel beskrivas som CH1,49O0,59. Andelarna kväve, svavel och klor har ej 

tagits i beaktande under arbetets gång då de är förhållandevis små. Värmevärdet (obehandlat) 

beskrivet i tabell 3 tar hänsyn till avfallets fukt- och askhalt. Värt att notera är att avfallet håller 

en relativt låg andel fossilt kol.  

Tabell 3. Sammansättning för det avfall som används som bränsle i förgasningsprocessen. 

Sammansättning avfall  Egenskaper 

Kol (C) 

Varav fossilt kol 

48-vikt% av TS 

3-vikt% av TS 

Väte (H) 6-vikt% av TS 

Syre (O) 38-vikt% av TS 

Kväve (N) 0,2-vikt% av TS 

Svavel (S) 0,1-vikt% av TS 

Klor (Cl) 0,9-vikt% av TS 

Askhalt 8-% av TS 

Fukthalt 34 % av våtvikt 

Värmevärde 

(obehandlat) 

11,3 MJ/kg 

Värmevärde (torrt och 

askfritt) 

(𝑳𝑯𝑽𝒂𝒗𝒇𝒂𝒍𝒍,𝒅𝒂𝒇) 

19,9 MJ/kg 
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2.1.2. Produkter 
Produktgasen som produceras i förgasningsreaktorn har antagits hålla samma sammansättning 

som He et al. (2009a) presenterar vid förgasningstemperaturen 800 °C, detta redovisas i tabell 

4. Vidare presenteras även respektive beståndsdels egenskaper i produktgasen i tabell 4. Denna 

sammansättning antas hållas då teknik, oxideringsmedium och bäddmaterial är likartade som 

hos He et al. (2009a). Här ses dess höga vätgashalt i produktgasen. Ur avfallet erhålls en 

produktgasström på 0,905 kg/s, givet att 1 kg torrt och askfritt bränsle förgasas per sekund, som 

kan ses i tabell 5.  

Tabell 4. Produktgasens sammansättning och dess produkters egenskaper. 

Sammansättning Mol-andel 

(𝒚𝒊,𝒎𝒐𝒍) 

[-] 

Vikt-andel 

(𝒚𝒊,𝒗𝒊𝒌𝒕) 

[-] 

Värmevärde 

(𝑳𝑯𝑽𝒊) 

[MJ/kg]  

Värmekapacitet 

(𝑪𝒑,𝒊) 

[kJ/kg,K] 

Värmekapacitet 

(𝑪𝒗,𝒊) 

[kJ/kg,K] 

H2 40,64 % 4,12 % 119,96 14,307 10,302 

CO 12,65 % 17,84 % 10,112 1,04 0,744 

CO2 26,61 % 58,98 % 0 0,846 0,657 

CH4 15,57 % 12,58 % 50 2,2537 1,7354 

C2H4 3,85 % 5,4 % 47,195 1,5482 1,2518 

C2H6 0,68 % 1,17 % 47,8 1,7662 1,4897 

 

Tabell 5. Produkt per kilo torrt och askfritt bränsle till förgasningsreaktorn. (He et al. 2009a) 

Produkt Andel 

Gas 0,905 kg/kg 

Tjära 0,1582 kg/kg 

Koks 0,0014 kg/kg 

Utöver produktgasen produceras även koks och en liten mängd tjära i förgasningsprocessen. 

Flödena av dessa kan också de ses i tabell 5. Anledningen till att produkternas sammanvägda 

vikt överskrider 1 kg är på grund av den mängd ånga som går åt vid förgasning och som 

omvandlas till produkter. Värmevärdet och värmekapaciteten för tjära och koks har förenklat 

antagits hålla samma egenskaper som för bensen respektive grafit. Dessa egenskaper redovisas 

i tabell 6. 

Tabell 6. Egenskaper för tjära (bensen) och koks (grafit). 

Ämne Värmevärde 

[MJ/kg] 

Värmekapacitet 

[kJ/kg, K]  

Bensen 39,5 1,72 

Grafit 32,808 0,71 
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2.2. Energi- och massbalans förgasningsreaktor 
En energibalans har beräknats för förgasningsreaktorn. Ett referenstillstånd för hela systemet 

har satts till en temperatur på 25 °C och ett tryck på 1 atm. Storheter som redan är kända är: 

 Sammansättningen för produktgasen  

 Förhållandet mellan produktgas, koks och tjära samt dess relation till mängden torrt och 

askfritt bränsle 

 Ångbehov 

 Avfallsflöde 

Även massflödet av ånga ut ur reaktorn är känt med kunskapen ovan. Ångan som lämnar 

förgasningsreaktorn är blandad med produktgasen men beskrivs som ett eget flöde. Vidare har 

vissa antaganden behövts göra för att kunna utföra beräkningsgången, dessa är: 

 Produktgasens sammansättning är densamma som för He et al. (2009a). 

 Driftsförhållandena hålls konstanta vid 800 °C och 1 atm. 

 Reaktorn är adiabatisk. 

 Produktgaserna är ideala gaser. 

 Askan anses vara försumbar i modellen. 

 Massflödena är stationära, 1 kg torrt och askfritt bränsle/s (motsvarar 1,11 kg avfall/s, 

10 % våtvikt) och 0,77 kg/s ånga, �̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑖𝑛.  

 Det totala massflödet in i förgasningsreaktorn är lika med det totala massflödet ut ur 

reaktorn.  

Energibalanser: 

Beräkningsmetoden för energi- och massbalansen i reaktorn redovisas i ekvationerna (9-22).   

�̇�𝑖𝑛 − �̇�𝑢𝑡 = 0     (9) 

�̇�𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 + �̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑖𝑛 + �̇�𝑘𝑟𝑎𝑣 = �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠 + �̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑢𝑡 + �̇�𝑘𝑜𝑘𝑠 + �̇�𝑡𝑗ä𝑟𝑎 (10) 

�̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑖𝑛 = �̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑖𝑛 ∙ 𝐶𝑝,å𝑛𝑔𝑎 ∙ (𝑇å𝑛𝑔𝑎 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)   (11) 

�̇�𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 = �̇�𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙,10% 𝑓𝑢𝑘𝑡 ∙ 𝐿𝐻𝑉𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙    (12) 

där  

𝐿𝐻𝑉𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 = 𝐿𝐻𝑉𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙,𝑑𝑎𝑓 ∙ (1 − 𝑥𝑓𝑢𝑘𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡) − 𝑥𝑓𝑢𝑘𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡 ∙ ℎ𝑓𝑔@𝑇𝑟𝑒𝑓
  (13) 

�̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠 = �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝐿𝐻𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝐶𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠 ∙ (𝑇𝑢𝑡 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) (14) 

där 

𝐿𝐻𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠 = ∑ 𝑦𝑖,𝑣𝑖𝑘𝑡 ∙6
𝑖=1 𝐿𝐻𝑉𝑖    (15) 

och 

𝐶𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠 = ∑ 𝑦𝑖,𝑣𝑖𝑘𝑡 ∙6
𝑖=1 𝐶𝑝,𝑖    (16) 

�̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑢𝑡 = �̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑢𝑡 ∙ 𝐶𝑝,å𝑛𝑔𝑎 ∙ (𝑇𝑢𝑡 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)   (17) 

�̇�𝑘𝑜𝑘𝑠 = �̇�𝑘𝑜𝑘𝑠 ∙ (𝐶𝑝,𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡 ∙ (𝑇𝑢𝑡 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) + 𝐿𝐻𝑉𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡)  (18) 

�̇�𝑡𝑗ä𝑟𝑎 = �̇�𝑡𝑗ä𝑟𝑎 ∙ (𝐶𝑝,𝑏𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 ∙ (𝑇𝑢𝑡 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) + 𝐿𝐻𝑉𝑏𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛)  (19) 
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Där yi,  𝐿𝐻𝑉𝑖, respektive Cp,i motsvarar viktandelen, värmevärdet samt värmekapaciteten för 

respektive beståndsdel i produktgasen vilka kan hittas i tabell 4. Värdet för  𝐿𝐻𝑉𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙,𝑑𝑎𝑓 

erhålls från tabell 3 och har sin grund i det obehandlade värmevärdet för avfall. Värdet för 

𝑥𝑓𝑢𝑘𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡 motsvarar en fukthalt på 10 % av våtvikten.  

Ovanstående ekvationer kan användas för att beräkna energibehovet, �̇�𝑘𝑟𝑎𝑣, som måste tillföras 

reaktorn via bäddmaterialet.  

�̇�𝑘𝑟𝑎𝑣 = �̇�𝑘𝑜𝑘𝑠 + �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠 + �̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑢𝑡 + �̇�𝑡𝑗ä𝑟𝑎 − �̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑖𝑛 − �̇�𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 (20) 

�̇�𝑘𝑟𝑎𝑣 = �̇�𝑏ä𝑑𝑑,𝑖𝑛 − �̇�𝑏ä𝑑𝑑,𝑢𝑡    (21) 

Det enda okända massflödet i reaktorn är flödet av bäddmaterial. När effektbehovet för 

förgasningsreaktorn bestämts (20) så kan även massflödet av bäddmaterialet bestämmas med 

hjälp av ekvation (22). I ekvation (22) är 𝑇𝑢𝑡,𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎 temperaturen ut ur värmepannan (850 °C) 

och 𝑇𝑢𝑡 är temperaturen ut ur förgasningsreaktorn (750 °C). 

�̇�𝑏ä𝑑𝑑 =
�̇�𝑘𝑟𝑎𝑣

𝐶𝑝,𝑏ä𝑑𝑑∙(𝑇𝑢𝑡,𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎−𝑇𝑢𝑡)
    (22) 

Värmekapaciteten Cp,bädd för bäddmaterialet har bestämts genom att beräkna ett medelvärde 

utifrån komponenterna i förkalkad dolomit som förenklat är 16,05 % magnesiumoxid (MgO) 

och 83,95 % kalciumoxid (CaO) (Tursunov 2014) vars värmekapaciteter är 1213 J/kg,K 

respektive 615 J/kg,K. 

Komponentbalanser: 

Komponentbalanser har beräknats för in- samt utgående strömmar för förgasningsreaktorn. 

Dessa komponentbalanser har byggts utifrån produktgasens sammansättning, tabell 4, samt 

förhållandet mellan produktgas-tjära-koks och ingående torrt och askfritt bränsle baserat på He 

et al (2009a) som kan återfinnas i tabell 5. Förhållandet som det ingående bränslet håller till 

produktgas, tjära och koks är baserat på omvandlingen av det bränsle som används i studien 

utförd av He et al. (2009a). Detta innebär att viss skillnad kan uppstå i in- och utgående flöde 

eftersom avfallet i denna studie har en annorlunda sammansättning. En jämförelse mellan de 

båda avfallstypernas sammansättning kan ses i tabell 7.  

Tabell 7. Jämförelse mellan avfallet som används av He et al. (2009a) samt i denna studie. 

Ämne Brännbar restfraktion 

(mol) 

He et al. (2009a) 

(mol) 

C 1 1 

H 1,49 1,53 

O 0,59 0,49 

Vidare har även mängden vattenånga inkluderats i komponentbalansen. Ingående vattenmängd 

består av ingående ånga som oxideringsmedium samt den vattenmängd som inkommer med 

bränslet. Oreagerad ånga som lämnar reaktorn har beräknats (23) utifrån antagandet att det 

totala massflödet in är lika med det totala massflödet ut ur reaktorn.  

�̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑢𝑡 = �̇�𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙,10% 𝑓𝑢𝑘𝑡 + �̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑖𝑛 − �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠 − �̇�𝑡𝑗ä𝑟𝑎 − �̇�𝑘𝑜𝑘𝑠 (23) 

Jämförelsen har utförts för att kunna uppskatta hur väl det använda bränslets förhållande mellan 

produktgas, tjära och koks i He et al. (2009a):s studie står sig för detta arbete. 
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2.3. Ångcykel  
Efter förgasningsreaktorn håller produktgasen och den medföljande ångan hög temperatur 

vilket utnyttjas med hjälp av en ångcykel där ångan först förs genom en turbin och resterande 

värmeenergi levereras till fjärrvärmenätet. Beräkning av detta har utförts med en enkel 

Carnotcykelberäkning (Çengel & Boles 2011) för att kunna uppskatta dimensioner på levererad 

el och värme. Carnotverkningsgraden har beräknats (24) med avseende på 

fjärrvärmetemperaturen samt temperaturen som produktgas och ånga ut ur förgasningsreaktorn 

håller.  

𝜂𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 = 1 −
𝑇𝑓𝑗𝑣

𝑇𝑢𝑡
     (24) 

Det totala energiutbytet mellan produktgasen plus resterande ånga och ångcykeln har beräknats 

(25) från vilken levererad el och värme beräknats med hjälp av Carnotverkningsgraden (26-28). 

En turbinverkningsgrad på 0,25 har antagits. Faktorn 0,9 i ekvation (28) innehåller en 

förlustfaktor på 10 % som antas ske i cykeln.  

�̇�𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒,å𝑛𝑔𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙 =  

(𝑇𝑢𝑡 − 𝑇𝑓𝑗𝑣) ∙ (�̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝐶𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠 + �̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑢𝑡 ∙ 𝐶𝑝,å𝑛𝑔𝑎)  (25) 

𝑊å𝑛𝑔𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙 = 𝜂𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 ∙ 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 ∙ �̇�𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒    (26) 

�̇�å𝑛𝑔𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙 = 𝜂𝑣ä𝑟𝑚𝑒 ∙ �̇�𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒    (27) 

där 

𝜂𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 0,9 ∙ (1 − 𝜂𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 ∙ 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛)    (28) 

2.4. Komprimering & PSA 
För att separationen av vätgas och koldioxid ska kunna genomföras i PSA processen krävs det 

att gasen komprimeras. Detta görs genom att föra produktgasen genom en kompressor där först 

temperaturen efter komprimeringen beräknats (29) samt där effektbehovet därefter har 

beräknats (32). Trycket ut ur kompressorn, 𝑃𝑢𝑡,𝑘𝑜𝑚𝑝1, har satts till 2,8 MPa (Katofsky 1993) 

och trycket in i komprimeringen 𝑃𝑖𝑛,𝑘𝑜𝑚𝑝1, har hållits vid referenstrycket.  

𝑇𝑢𝑡,𝑘𝑜𝑚𝑝1 = 𝑇𝑖𝑛,𝑘𝑜𝑚𝑝1 ∙ (
𝑃𝑢𝑡,𝑘𝑜𝑚𝑝1

𝑃𝑖𝑛,𝑘𝑜𝑚𝑝1
)

𝑘−1

𝑘
    (29) 

där 

𝑘 =
𝐶𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠

𝐶𝑣,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠
     (30) 

och 

𝐶𝑣,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠 = ∑ 𝑦𝑖,𝑣𝑖𝑘𝑡 ∙ 𝐶𝑣,𝑖
6
𝑖=1     (31) 

𝑊𝑘𝑜𝑚𝑝1 =
�̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠∙𝐶𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠∙(𝑇𝑢𝑡,𝑘𝑜𝑚𝑝1−𝑇𝑖𝑛,𝑘𝑜𝑚𝑝1)

𝜂𝑘𝑜𝑚𝑝
   (32) 

𝐶𝑣,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠 är produktgasens värmekapacitet och summeras ihop av de innehållande 

komponenternas värmekapaciteter 𝐶𝑣,𝑖 vilka erhålls i tabell 4. Verkningsgraden för 

kompressorn har satts till 0,8.   
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Efter komprimering håller produktgasen hög temperatur. För att utnyttja den värmen 

värmeväxlas gasen först med fjärrvärmeflödet och sedan även med torkning av avfall vilket 

beskrivs i kapitel 2.7.4.  

PSA-processen har antagits kunna separera 86 % koldioxid och vätgas från produktgasen och 

även antagits kunna producera en skild gasström för respektive gas som håller en renhet på 99,9 

%.  (Katofsky 1993). 

2.5. Gasturbin 
Den resterande gasen, hädanefter kallad restgas, efter PSA-separationen håller högt värmevärde 

vilket gör den lämplig för att använda i en gasturbin. Förloppet i gasturbinen har beräknats 

enligt en Brayton-cykel (Çengel & Boles 2011) där det första steget är att komprimera luft (33). 

Verkningsgraden för kompressorn har antagits vara 0,8. 

𝑊𝑘𝑜𝑚𝑝2 =
�̇�𝑙𝑢𝑓𝑡∙𝐶𝑝,𝑘𝑣ä𝑣𝑔𝑎𝑠∙(𝑇𝑢𝑡,𝑘𝑜𝑚𝑝2−𝑇𝑖𝑛,𝑘𝑜𝑚𝑝2)

𝜂𝑘𝑜𝑚𝑝
   (33)  

där 

𝑇𝑢𝑡,𝑘𝑜𝑚𝑝2 = 𝑇𝑖𝑛,𝑘𝑜𝑚𝑝2 ∙ 𝑟𝑝

𝑘𝑔−1

𝑘𝑔     (34) 

Där 𝑟𝑝 motsvarar gasturbinens tryckkvot som satts till 15 och där 𝑘𝑔 motsvarar luftens 

värmekapacitetskvot som förenklats till en värmekapacitetskvot för kväve. Värdet på 

värmekapacitetskvoten har satts till 1,4. När komprimering av luften utförts tillförs energi till 

luften genom att tillsätta och förbränna restgasen. Temperaturen av luften stiger då (35) i 

förhållande till den energi som tillförs med den förbrända restgasen (36). 

𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑔𝑎𝑠 = 𝑇𝑢𝑡,𝑘𝑜𝑚𝑝2 +
�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑

�̇�𝑙𝑢𝑓𝑡∙𝐶𝑝,𝑘𝑣ä𝑣𝑔𝑎𝑠
   (35) 

där  

�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 = �̇�𝑟𝑒𝑠𝑡𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝐿𝐻𝑉𝑟𝑒𝑠𝑡𝑔𝑎𝑠    (36) 

och 

𝐿𝐻𝑉𝑟𝑒𝑠𝑡𝑔𝑎𝑠 = 𝑦𝑖,𝑟𝑒𝑠𝑡𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝐿𝐻𝑉𝑖    (37) 

Där yi,restgas och LHVi motsvarar restgasens sammansättning (viktmässigt) samt värmevärde som 

erhålls från resultatkapitlet respektive tabell 4.  

När energi har tillförts luften tillåts den expandera i en turbin för produktion av el (38) där 

verkningsgraden har antagits vara 0,85. Som sista steg beräknades nettolevererad el genom 

differensen mellan producerad el i gasturbinen och förbrukad el i komprimeringen (40). 

𝑊𝑔𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 = �̇�𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝐶𝑝,𝑘𝑣ä𝑣𝑔𝑎𝑠 ∙ (𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑔𝑎𝑠 − 𝑇𝑢𝑡,𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛) ∙ 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛,𝑔 (38) 

där  

𝑇𝑢𝑡,𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 = 𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑔𝑎𝑠 ∙ (
1

𝑟𝑝
)

𝑘𝑔−1

𝑘𝑔
    (39) 

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜,𝑔𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 = 𝑊𝑔𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 − 𝑊𝑘𝑜𝑚𝑝2   (40) 
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Efter gasturbinen håller luften fortfarande relativt hög temperatur gentemot 

referenstemperaturen. För att utnyttja denna energi sker värmeväxling med förångnings- och 

torkprocessen samt fjärrvärmenätet vilket beskrivs i kapitel 2.7.4.  

2.6. Komprimering av vätgas 
Som slutsteg i vätgasprocessen beräknas komprimeringsstegen (41-43) för att komprimera den 

rena vätgasen till industritryckstandard på 200 bar. Beräkningsprocessen ser likadan ut som 

tidigare komprimeringsberäkningar där först temperaturen ut ur komprimeringen beräknas (41) 

och där elbehovet sedan beräknas (43). Flödet ut ur komprimeringen håller hög temperatur och 

detta värmeväxlas gentemot fjärrvärmenätet och även torkprocessen vilket beskrivs i kapitel 

2.7.4. 

𝑇𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠,𝑢𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝3 = 𝑇𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠,𝑖𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝 3 ∙ (
𝑃𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠,𝑢𝑡

𝑃𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠,𝑖𝑛
)

𝑘𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠−1

𝑘𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠
  (41) 

där  

𝑘𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠 =
𝐶𝑝,𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠

𝐶𝑣,𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠
     (42) 

𝑊𝑘𝑜𝑚𝑝3 = �̇�𝐻2
∙ 𝐶𝑝,𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠 ∙ (𝑇𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠,𝑢𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝3 − 𝑇𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠,𝑖𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝3)  (43) 

2.7. Övriga processer  
Utöver de processer som beskrivits ovan har även kompletterande beräkningar skett för andra 

processer som har kategoriserats som övriga processer listade nedan. 

2.7.1. Förångning (FÅ) 
Oxideringsmedlet i förgasningsprocessen är ånga, som tillförs till förgasningsreaktorn. 

Energibehovet för förångningen har beräknats utifrån ångbehovet, 0,77 kg ånga per kg torrt och 

askfritt bränsle, i reaktorn (44). Temperaturen på ångan efter förångningen, Tånga har antagits 

vara 130°C.  

�̇�𝐹Å = �̇�𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∙ (ℎ𝑓𝑔 + 𝐶𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∙ (100 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) + 𝐶𝑝,å𝑛𝑔𝑎 ∙ (𝑇å𝑛𝑔𝑎 − 100)) (44) 

där  

�̇�𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = �̇�𝑎𝑣𝑑𝑢𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 + �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛   (45) 

Där �̇�𝑎𝑣𝑑𝑢𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛, är den mängd vatten som avdunstar ifrån avfallet i torkningsprocessen 

och �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är den mängd vatten som måste tillföras utifrån systemet. Allt vatten har 

antagits vara i vätskefas när det kommer in till förångningen och i gasfas när det lämnar.  

2.7.2. Rökgas 
Rökgaserna som kommer från värmepannan håller en medeltemperatur på 150°C och ett flöde 

på 24,5 Nm3/s när maximal last råder för pannan. Värmepannan på Hovhult, Uddevalla är idag 

utformad med en rökgaskondensor ur vilken värmen utnyttjas som fjärrvärme. Denna 

rökgaskondensor används inte i denna studie utan energin i rökgaserna utnyttjas genom enkel 

värmeväxling till fjärrvärme samt till tork. Värmeväxlingen har beräknats enligt kapitel 2.7.4.   
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2.7.3. Avfallstork 
Avfallstorken har beskrivits enkelt genom att anta att avfallet torkas till en torrhalt på 10 % och 

att ingående avfall håller referenstemperatur på 25°C samt fukthalten som erhålls i tabell 3. 

Energibehovet har beräknats (46) efter den mängd vatten som måste avdunsta från avfallet så 

att det håller den önskade torrhalten. Energiutbytet mellan respektive flöden och torken har 

beräknats enligt metoden beskriven i kapitel 2.7.4. 

�̇�𝑡𝑜𝑟𝑘 = �̇�𝑎𝑣𝑑𝑢𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∙ ℎ𝑓𝑔    (46) 

där  

�̇�𝑎𝑣𝑑𝑢𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = �̇�𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙,𝑡𝑜𝑟𝑟𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑎𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖𝑡𝑡 ∙ (
1

1−0,34
−

1

1−0,1
)  (47) 

2.7.4. Energiutbyten 
Systemet har konfigurerats så att, förutom att få en effektiv vätgasproduktion, så mycket energi 

som möjligt kan bevaras inom systemet samtidigt som så mycket som möjligt levereras till 

fjärrvärmenätet. Därför har en rangordning skapats enligt nedan: 

 Flöden med överskottsenergi och med temperatur över 130 °C skickas till förångning. 

Om energikravet för förångning uppnåtts skickas resterande värme till fjärrvärme. 

 Alla flöden med överskottsenergi och med en temperatur som överskrider 90 °C skickas 

för att värmeväxlas med fjärrvärme.   

 Som sista steg värmeväxlas flödena med avfallstorken. 

Beräkningsvägen för värmeutbyte mellan dessa processer och till fjärrvärmenätet har enkelt 

beräknats (48) på samma sätt för respektive flöden.  

�̇�𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 = �̇�𝑓𝑙ö𝑑𝑒,𝑖 ∙ 𝐶𝑝,𝑖 𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 ∙ ∆𝑇𝑖    (48) 

Där indikatorn i, motsvarar de flöden som värmeväxling sker emellan och ∆𝑇𝑖 är skillnaden i 

temperaturer flödena emellan.  Notera att värmekapaciteten för rökgaserna har antagits vara 

densamma som för kvävgas.  

2.7.5. Kondensering 
En kondensering utav produktgasen har antagits ske innan gasen förs in till PSA-separationen. 

Denna har enkelt beräknats genom att beräkna ångbildningsenergin (49) för den mängd ånga 

som skall kondenseras. 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = �̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑢𝑡 ∙ ℎ𝑓𝑔@𝑇𝑟𝑒𝑓
     (49) 
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2.8. Årsberäkning 
Årsberäkningar har utförts för att kunna uppskatta storleken på vätgas-, el- och 

värmeproduktion samt hur mycket biobränsle som kan sparas, men också för att kunna få ett 

driftläge för systemet. Biobränsle kan sparas i processen eftersom det i förgasningsprocessen 

produceras koks vilket skickas tillbaka till värmepannan för förbränning samt för att 

förgasningsprocessen i sig producerar värme som levereras till fjärrvärmenätet. Årsberäkningen 

har genomförts genom att korrigera mängden eldat biomaterial i värmepannan för år 2014 med 

hjälp av en rad if-satser, kommandot ”=OM(påstående; sant; falskt)” i Excel. De viktigaste if-

satserna sammanfattas i tabell 8 och förklaras i text nedan.  

Den första if-satsen kontrollerar så att bränslemängden till pannan, i det nya simulerade fallet 

där koks adderats med den ursprungliga biobränslemängden, ej överskrider pannans maximala 

bränslelast på 42 MW. Om påståendet är sant reduceras mängden eldat biomaterial enligt 

ekvation 50 och om det är falskt förändras inte bränslemängden. 

�̇�𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑏𝑖𝑜𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 1 = �̇�𝑚𝑎𝑥 − �̇�𝑒𝑙𝑑𝑎𝑡(𝑏𝑖𝑜+𝑘𝑜𝑘𝑠)  (50) 

Där �̇�𝑒𝑙𝑑𝑎𝑡(𝑏𝑖𝑜+𝑘𝑜𝑘𝑠) är det simulerade fallet där koks har adderats till mängden eldat biobränsle 

och �̇�𝑚𝑎𝑥 är pannans maximala last. 

Den andra if-satsen används för att undersöka om systemet i det nya simulerade fallet, där 

värme också levereras från förgasningsprocessen, producerar mer värme än det totala 

värmebehovet bestående av fjärrvärmebehovet samt värmebehovet till förgasningsprocessen. 

Om påståendet är sant reduceras mängden eldat biomaterial enligt formel 51 och om det är 

falskt förändras inte bränslemängden. 

�̇�𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑏𝑖𝑜𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 2 =
�̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

𝜂𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎
− �̇�𝑘𝑜𝑘𝑠 − �̇�𝑓ö𝑟𝑔𝑎𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 (51) 

Där �̇�𝑓ö𝑟𝑔𝑎𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 är den mängd värme som produceras i förgasningsanläggningen och 

där �̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 är det totala fjärrvärmebehovet plus värmebehovet för förgasningsreaktorn. 

Tabell 8. Sammanfattning av de if-satser som används för att korrigera mängden eldat biomaterial i 

värmepannan. 

If-sats Påstående Sant Falskt 

1 Om mängd eldat 

bränsle överskrider 

pannans maximala 

bränslelast 

Minska mängden biobränsle med den mängd 

som överskrider pannans max. Ekvation 50.  

Oförändrat 

2 Om mängd levererad 

värme överskrider det 

totala värmebehovet 

Minska mängden biobränsle med 

motsvarande mängd eldad koks samt 

likvärdigt med vad som tillförs som värme 

från förgasningsprocessen. Ekvation 51. 

Oförändrat 

 

Utöver dessa två if-satser har även andra if-satser används där mindre korrigeringar skett. 

Exempel på detta är att om negativa värden erhållits för mängden eldat biobränsle efter första 

eller andra if-satsen har mängden eldat biobränsle satts till noll.  
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Vidare har även den totala mängden producerad vätgas, el och värme summerats över året samt 

en total verkningsgrad (52) för systemet beräknats.  

𝜂𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 =
𝐸𝑒𝑙+𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒+𝐸𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠

𝐸𝑏𝑖𝑜𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒+𝐸𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙,𝑡𝑜𝑡
    (52) 

Ytterligare en verkningsgrad har beräknats (53) som även tar hänsyn till lågkvalitativ 

överskottsvärme efter torken samt kondenseringsenergin. 

𝜂𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚,2 =
𝐸𝑒𝑙+𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒+𝐸𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠+𝐸𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔+𝐸ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡

𝐸𝑏𝑖𝑜𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒+𝐸𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙,𝑡𝑜𝑡
   (53) 

2.9. Antaganden och förenklingar 
För att kunna genomföra en process av detta slag krävs också processer som gasrening av 

föroreningar och partiklar. Eftersom detta arbete har fokuserat på energi- och massbalans av de 

viktigaste flödena har därför vissa antagningar och förenklingar gjorts. Dessa är:  

 Avfallet har antagits vara sönderfördelade till en sådan grad att en jämn bränsletillförsel 

till förgasningsreaktorn kan genomföras. 

 En effektiv gasrening av föroreningar och partiklar sker efter förgasningsreaktorn.  

 Storlek och dimension på förgasningsreaktorn har antagits vara stor nog för att klara 

driftfallet som beskrivits. 

 Uppehållstiden för avfallet i förgasningsreaktorn har antagits vara tillräcklig för att få 

aktuell sammansättning av produktgas.  

 Kokstransport via bäddmaterialet till förbränningspannan sker effektivt och utan förlust.  

 Restgasen och vätgasen antas hålla samma renhet som naturgas och övrig vätgas på 

marknaden vilket innebär att den producerade gasens användningsområde ej befattas av 

Förordningen om förbränning av avfall.  

 Torken har väldigt förenklat antagits torka avfallet från ingående till önskad fukthalt. 

Vidare har det avförda vattnet antagits kunna kondenseras och skickas till förångning.  

 Sammansättningen av förkalkad dolomit har antagits hålla samma sammansättning och 

egenskaper som den beskriven i He et al. (2009a).  

2.10. Juridik 
För att uppskatta hur väl dagens lagstiftning klarar att hantera en tänkt vätgasproduktion genom 

förgasning av avfall har den juridiska processen som Lahti Energia och Mälarenergi genomgått 

för respektive anlagda/planerade förgasningsanläggning undersökts. Vidare har även 

kopplingar till miljöbalk och övrig lagstiftning som listats i kapitel 1.7 utförts.  

Nedan följer sammanfattningar och utdrag ur Lahti Energia Oy:s Mål C-317/07 som har ansetts 

vara extra viktiga för studiens resultat. En fullständig sammanfattning av mål C-317 med 

respektive tolkningsfråga och domslut erhålls i Bilaga A. Den viktigaste frågan från mål C-

317/07 för den här studien är fråga fyra som berör frågan om i vilket skede den producerade 

gasen anses vara en produkt och därav i vilket skede som avfallet upphör att vara avfall. Svaret 

till denna fråga anses bli besvarad i svaret till den första tolkningsfrågan som tar upp frågan om 

artikel 3.1, Bilaga B, i direktiv 2000/76/EG ska tolkas som så att det inte omfattar förbränning 

av avfall i gasform. I denna fråga dömde domstolen att det begrepp som definierar avfall i 

artikel 3.1 direktiv 2000/76/EG inte omfattar ämnen i gasform. Även fråga två väcker intresse. 

Denna fråga tar upp huruvida förgasningsanläggningen kan klassificeras som en 

förbränningsanläggning i enlighet med artikel 3.4, Bilaga B, i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/76/EG trots avsaknaden av en förbränningslinje. Här dömde domstolen att med 

begreppet förbränningsanläggning menas varje teknisk enhet där avfall värmebehandlas om de 
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ämnen som uppstår vid värmebehandlingen därefter förbränns. Det är dock inte nödvändigt att 

förbränningslinjen ligger i direkt anslutning. Vidare är även den tredje tolkningsfrågan 

intressant. Tredje frågan tar upp huruvida det närliggande kraftverket som förbränner den 

renade gasen från förgasningsprocessen skall betraktas utifrån artikel 3 i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2000/76/EG. Den ämnar även besvara om avståndet mellan 

förgasningsanläggningen och förbränningsanläggningen har någon betydelse. Domen på 

tolkningsfråga tre lyder enligt mål C-317/07:  

 ”En förgasningsanläggning som syftar till att framställa produkter i gasform, i detta 

fall en renad gas, genom att värmebehandla avfall ska betraktas som en 

”samförbränningsanläggning” i den mening som avses i artikel 3.5 i direktiv 2000/76.” 

 ”Ett kraftverk i vilket den renade gas som erhålls genom samförbränning av avfall i en 

förgasningsanläggning används som tillskottsbränsle som ersättning för de fossila 

bränslen som till övervägande del används i kraftverkets energiproduktion omfattas inte 

av detta direktiv." 
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3. Resultat 

3.1. Energi- & Massbalans förgasningsreaktor 
Flödena in och ut ur förgasningsreaktorn samt dess beräknade storheter visas i tabell 9. Från 

tabellen uppgår att effektbehovet för reaktorn, �̇�𝑘𝑟𝑎𝑣, är 2,27 MW vilket tillfredsställs utav det 

cirkulerande bäddmaterialflödet vars flöde uppgår till 26,34 kg/s. Värmevärdet för 

bäddmaterialet beräknades till 941,3 kJ/kg,K.  

Tabell 9. Förgasningsreaktorns mass- och energiflöden. 

Parameter Massflöde [kg/s] Energiflöde [MW] 

Avfall  �̇�𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙,10% 𝑓𝑢𝑘𝑡 = 1,111  �̇�𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 = 19,71  

Ånga in �̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑖𝑛 = 0,770  �̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑖𝑛 = 0,187  

Produktgas �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠 = 0,905  �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠 = −15,661  

Ånga ut �̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑢𝑡 = 0,816  �̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑢𝑡 = −1,1721  

Koks �̇�𝑘𝑜𝑘𝑠 = 0,158  �̇�𝑘𝑜𝑘𝑠 = −5,2721  

Tjära �̇�𝑡𝑗ä𝑟𝑎 = 0,0014  �̇�𝑡𝑗ä𝑟𝑎 = −0,0571  

Cirkulerande 

bäddmaterial  
�̇�𝑏ä𝑑𝑑 = 26,34  
  

�̇�𝑘𝑟𝑎𝑣 = 2,271  

1. Minustecknet indikerar att flödet går ut ur förgasningsreaktorn.  

Avfallets och produktgasens värmevärde, 𝐿𝐻𝑉𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 och 𝐿𝐻𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑎𝑠, har beräknats till 

17,73 [MJ/kg] respektive 16,10 [MJ/kg]. Värmevärdet för produktgasen är beräknad utefter en 

helt torr produktgas och värmevärdet för avfall är beräknad med 10 % fukthalt.  

Komponentbalanser: 

Komponentbalanserna för flödena som går in respektive ut ur förgasningsreaktorn har utfallit i 

resultatet i tabell 10. Som resultatet visar skiljer sig komponentbalansen åt som mest 2,51 % 

för syret och som minst för vätet med 0,93 %. Detta beror på skillnaden i sammansättningen 

för avfallet som används i detta arbete och avfallet som används av He et al. (2009a). 

Tabell 10. Komponentbalans för förgasningsreaktorn. 

Ämne In förgasnings-

reaktor [mol] 

Ut förgasnings-

reaktor [mol] 

Procentuellt fel 

C 1 1,013 1,30 % 

O 3,735 3,829 2,51 % 

H 1,713 1,729 0,93 % 
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3.2. Systemberäkningar 
Resultatet av systemberäkningarna har givit en sammanlagd el-, värme- och vätgasproduktion 

som redovisas i tabell 11. En utförlig presentation av modellens beräkningar hittas i Bilaga C. 

Vidare så har värmeintegrationen inom systemet resulterat i figur 5.  

Tabell 11. El-, vätgas- och värmeproduktion för systemet. 

Produktion [MW] 

Vätgas 3,852 

El 3,1031 

Värme 6,2642 
1: Nettoproducerad el. 

2: Rökgasdelen i denna summa är per MW eldat i pannan  

Som kan ses i figur 5 räcker energin i gasturbinens utflöde till att tillgodose energibehovet hos 

förångningen. Resterande energi i flödena utnyttjas därför som fjärrvärme. Ett frågetecken 

uppstår vid kondensering av den oreagerade vattenångan som lämnar förgasningsreaktorn om 

det är möjligt att utnyttja dess energi till fjärrvärmen.  

Figur 5. Enkel skiss över energirangordningen och hur respektive energiflöde har hanterats 

för att kunna bevara så mycket energi som möjligt. 



26 

 

3.3. Årsberäkning 
Total produktion av värme, el och vätgas för ett år kan ses i tabell 12. Ett driftläge för systemet 

kan ses i figur 6 och 7 vilka är resultaten från de båda if-satserna. I figurerna ses levererad 

mängd fjärrvärme respektive mängd eldat biobränsle i pannan per dag. Båda dessa grafer är 

resultatet av ett driftläge av systemet. Vidare visar även figur 6 och 7 en jämförelse mellan 

driftläget för värmepannan och fjärrvärmeleveransen innan respektive efter integreringen av 

förgasningsprocessen. Den totala verkningsgraden för systemet uppgår till 82,5 %. Om 

mängden överskottsenergi efter torken och energin från kondenseringen kan utnyttjas uppgår 

verkningsgraden till 100 %. Biomaterialet som sparas uppgår till 25,8 GWh per år. De toppar 

som kan ses i figur 6 där levererad fjärrvärme innan förgasningsintegrationen är högre än efter 

tros bero på att verkningsgraden för värmepannan inte alltid motsvarar 0,8 utan varierar i viss 

mån men har hållits konstant i beräkningarna.  

Tabell 12. Sammanlagd vätgas-, el- och värmeproduktion över ett år. 

Produkt Energi Mängd 

Vätgas 33,7 [GWh] 1010 [ton] 

El 27,2 [GWh] - 

Värme 89,1 [GWh] - 
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3.4. Juridik  
Vid användning av avfall som bränsle kommer den tilltänkta anläggningen först och främst 

beröras av miljöbalkens hänsynsregler och skyddsåtgärdsbestämningar för att säkerställa 

människors hälsa och kringliggande miljö. Ur avfallsförordningen tolkas vidare att processen 

bör ses som en återvinningsåtgärd då avfallet används som energikälla till el- och 

värmeproduktion i förgasningsprocessen samt som materialåtervinning via förgasning till 

vätgas. Processen anses även uppnå de villkor som EU-direktiv 2008/98/EG stiftar gällande när 

avfallet upphör att vara avfall och att avfallet därmed har upphört att vara avfall i processen.  

Från fallen gällande Mälarenergi och Lahti Energia tolkas följande. Frågorna fyra och ett i mål 

C-317/07 Lahti Energia behandlar samma fråga som i detta arbete nämligen när avfall upphör 

att vara avfall. Svaren på dessa frågor tolkas som så att avfallet upphör att vara avfall vid 

förgasningsögonblicket, eftersom begreppet avfall i EU-direktiv 2000/76/EG inte befattar 

ämnen i gasform. Det är dock viktigt att ha EU-direktiv 2008/98/EG, som beskrivs i kapitel 

1.7.2, i beaktande där det sägs att varje fall bör hanteras enskilt under tiden fasta stadgar sätts 

för när avfall upphör att vara avfall. Detta säger dock inte att de tidigare fallen inte kan användas 

som referens när liknande mål skall bestämmas vilket var fallet för Mälarenergi när de ansökte 

om sin förgasningsanläggning.  

Skillnaden mellan Lahti Energia samt Mälarenergis beviljande för förgasningsanläggning och 

detta arbete är att huvudsyftet med anläggningen i detta arbete är vätgasproduktion med el- och 

värmeproduktion som biprodukt. Därför kan frågan ställas om vätgasen som används utanför 

anläggningen medför ytterligare juridiska hinder om hur det ska klassas. Motsvarande hinder 

för Lahti Energia i målet C-317/07 besvaras i fråga tre från domen där motiveringen 

sammanställer att i enlighet med artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/76/EG, Bilaga B, ska en anläggning vars ändamål är energialstring/tillverkning av 

materiella produkter med avfall som bränsle klassas som en samförbränningsanläggning. 

Vidare behövs även andra delen i svaret på tolkningsfråga tre vilken tolkas som att eftersom ett 
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kraftverk i vilket en renad gas, som producerats från avfall, inte omfattas av artikel 3 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG innebär detta att den producerade gasen ej 

längre klassas som avfall. Faktumet att gasen renas till så stor utsträckning att dess renhet kan 

jämföras med dess motsvarande fossila bränsle medför att gasen lämpar sig till användning för 

energialstring i det kraftverk som gasen är tänkt att användas i såväl som i andra kraftverk. 

Vidare innebär detta att vid förgasningsprocessens slutförande produceras ett bränsle. Detta 

medför alltså samma logik som svaret i frågorna ett och fyra gav, att avfallet upphör att vara ett 

avfall i det ögonblick som avfallet övergår till gasform i förgasningsprocessen. Därför bör även 

den producerade vätgasen kunna tolkas som ett bränsle och inte längre ett avfall ifall det håller 

samma renhet som övrig vätgas som finns tillgänglig på marknaden. Även restgasen, om 

tillräckligt renad, bör kunna tolkas som ett bränsle utifrån samma logik som för vätgasen. 

Sammanfattningsvis bör förgasningsanläggningen därför klassas som en 

samförbränningsanläggning där huvudsyftet är produktion av vätgas genom värmebehandling 

av avfall och med biprodukterna el och värme. Vidare klassas även produkten, vätgas, som ett 

bränsle och avfallet anses ha upphört att vara ett avfall då det övergått till gas i 

förgasningsprocessen 
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4. Diskussion 

4.1. Resultat 
Det erhållna resultatet visar att integrationen av en förgasningsprocess för vätgasproduktion i 

Hovhults värmepanna (denna kombination kommer hädanefter benämnas Hovhultsverket) är 

en möjlighet för vätgasproduktion. En enkel överslagsberäkning på vätgasproduktionen och de 

100 bussar som presenterades i kapitel 1.5 visar att bussarna kan köra mellan 355-533 km per 

år och buss. Detta är en förhållandevis kort sträcka men värt att tänka på är att 

förgasningsreaktorn som undersökts också är förhållandevis liten. Med andra ord så skulle det 

krävas många anläggningar i stil med Hovhultsverket för att kunna försörja en 

vätgasinfrastruktur av den typ som SHHP föreslår.  

Faktumet att modellen bygger så pass mycket på resultatet erhållet av He et al. (2009a) skapar 

en viss osäkerhet kring vätgasproduktionen. Anledningen till att arbetet bygger till så stor grad 

på detta arbete är på grund av att kombinationen av förgasningsparametrar inte finns beskriven 

i någon annan studie För att överkomma detta borde fler studier där samtliga 

förgasningsparametrar matchas utföras för att få en genomsnittlig sammansättning av en 

produktgas. De mest väsentliga parametrarna är oxideringsmedel, bäddmaterial, 

förgasningstemperatur och bränsle. En studie utförd av Luo et al. (2012) där bäddmaterial, 

bränsle och oxideringsmedel stämmer överens men förgasningstemperaturen skiljer visar på en 

produktgas med en vätgashalt på ca 48 mol-%, alltså ca 7 % mer än för He et al. (2009a). En 

sådan skillnad i vätgashalt, och minskning i främst metanhalt, skulle påverka resultatet i denna 

studie genom en ökning av vätgasproduktionen med nästan en fjärdedel till ca 42 GWh per år. 

Värt att notera är dock att i studien av Luo et al. (2012) så har en fullständig tjärreduktion 

uppnåtts vilket har lett till en högre vätgashalt. Denna fullständiga tjärreduktion kan kopplas till 

den förgasningsparameter som skiljer studierna åt, förgasningstemperaturen. Förövrigt så är 

förgasningstemperaturen i denna studie begränsad till förbränningstemperaturen i värmepannan 

som inte kan uppnå högre temperatur än vad som används i modellen. Detta medför att studien 

utförd Luo et al. (2012) inte kan appliceras fullt ut för ett system som beskrivs i detta arbete. 

Vidare så hade den totala verkningsgraden för systemet inte påverkas i någon mån eftersom 

skillnad i produktgasens sammansättning inte påverkar den totala mängden energi som kommer 

in eller som lämnar systemet. Det den påverkar är hur energin fördelas på el, vätgas och värme. 

Sammansättningen av produktgasen hade förmodligen inte skiljt sig i så stor grad om alla 

väsentliga förgasningsparametrar stämmer överens vilket därav hade medfört att 

vätgasproduktionen inte påverkats.  

Valet av mängden förgasat avfall kan också ifrågasättas. Mängden förgasat avfall står direkt i 

relation till mängden producerad produktgas och därav också hur mycket vätgas som 

produceras. Endast ett fall har beräknats där avfallsmängden till förgasningsreaktorn satts till 1 

kg torrt och askfritt avfall per sekund. Denna mängd valdes från början som ett utgångsflöde 

vilket sedan visade sig vara en bra och representativ mängd för att presentera resultatet av 

studien. Resultatet har tolkats som en bra och representativ mängd på grund av att det 

poängterar att vätgasproduktion kan ske samtidigt som el kan produceras och 

fjärrvärmebehovet kan uppnås. Den överskottsvärme som produceras är inte heller av helt 

orimlig storlek men pekar trotts det på problemet att överskottsvärme produceras.  Storlek och 

dimensionering av optimalt bränsleflöde respektive förgasningsreaktor diskuteras ytterligare i 

kapitel 4.4. En annan faktor som kan diskuteras är antagandet om att det cirkulerande 

bäddmaterialets katalytiska egenskaper har antagits hålla samma sammansättning och 

egenskaper som för He et al. (2009a). I studien har tjärnedbrytningen tack vare bäddmaterialet 

därför ansetts vara nästan fullständig. Vad som inte tas hänsyn till är dock att bäddmaterialets 

sammansättning kan variera beroende på tillverkare och därmed bör även dess katalytiska 
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egenskaper påverkas av detta. Detta skulle kunna leda till en sämre (eller kanske också bättre) 

tjärnedbrytning vilket i sin tur skulle leda till att produktgasens sammansättning skulle se 

annorlunda ut. Eftersom inga förgasningsreaktioner har beräknats i modellen, på kemisk nivå, 

är det svårt att ge svar på hur resultatet skulle påverkas om bäddmaterialets egenskaper ej 

stämmer överens med dem för He et al. (2009a). En mindre faktor som också påverkas av detta 

är bäddmaterialets värmekapacitet vilket i sin tur påverkar materialets förmåga att transportera 

värmen från pannan till förgasningsreaktorn. Detta skulle dock endast leda till att massflödet av 

bäddmaterialet påverkas vilket i sin tur inte påverkar varken vätgas-, el- eller värmeproduktion.  

Värmeproduktionen har visat att fjärrvärmebehovet alltid kan bemötas men också att en viss 

överproduktion sker. Överskottsvärmen diskuteras mer i kapitel 4.2. I metoden kan en del 

faktorer diskuteras gällande värmeproduktionen. Dels avsaknaden av rökgaskondensorn i 

rökgaserna från värmepannan ur vilken ytterligare värme hade kunnat utnyttjas. Torkprocessen 

hade förmodligen inte berörts i så stor grad eftersom den endast har antagits kräva lågvärdig 

värme. När det kommer till värmeintegrationerna i systemet har endast en enkel värmeväxling 

beräknats där all energi har antagits övergå från den/det process/flöde med högre temperatur 

till den/det process/flöde med lägre temperatur. I verkligheten är det svårare att genomföra och 

en viss förlust sker alltid vilket skulle resultera i att mindre värme levereras. Vidare har även 

mängden förgasat avfall en direkt inverkan på producerad fjärrvärme på samma sätt som för 

vätgasen som diskuterades ovan.  

Mängden producerad el anses vara ett argument för ett system av detta slag. Återigen kan frågan 

om mängden förgasat avfall tas upp när elproduktionen diskuteras där en större mängd avfall 

hade gett upphov till större elproduktion. Vad gäller beräkningsvägen för produktionen har 

ångcykeln förenklats extremt i form av en beräkning med en Carnot-verkningsgrad och likaså 

är även gasturbinens beräkningar förenklade till en Brayton-cykel. Trotts detta anses resultatet 

presentera en rimlig bild av storleken på elproduktionen i relation till mängden förgasat avfall.  

Förgasningsreaktorn är endast beräknad utifrån en termodynamisk modell och 

förgasningsreaktionerna har endast antagits ske men ej undersökts på en djupare nivå. Ett fall 

där effekten av detta kan observeras är i komponentbalansen i tabell 10 där den utgående 

mängden mol är större än den ingående. Här skulle istället en mer utförlig kemisk modell vara 

att önska där förhållandet mellan bränslet och produktgasen kan beräknas istället för att antas. 

Anledningen till att det skiljer sig i komponentbalansen beror på att förhållandet mellan 

produktgas-tjära-koks och bränslet är baserat på studien utförd av He et al. (2009a) vars 

avfallssammansättning skiljer sig från det avfall som används i detta arbete. Vidare är även 

förenklingen kring rening utav produktgasen inte beskriven i systemets energibalanser. Detta 

kan vara missledande eftersom vissa reningsprocesser kan vara energikrävande.  

Den första if-satsen i kapitel 2.8 kan ifrågasättas om denna är nödvändig eller om den andra 

även klarar av att reglera så att värmepannans maximala kapacitet ej överskrids. Det har dock 

beslutats att behålla den för att helt garantera att driftsfall där pannans maximala kapacitet 

överskrids elimineras.  

Vad gäller verkningsgraden för Hovhultsverket anses en total verkningsgrad på 82,5 % vara 

den som ligger närmast en verklig verkningsgrad. Verkningsgraden då lågkvalitativ 

överskottsvärme samt kondenseringsenergi är inkluderat uppgår till 100 % men denna 

överskottsvärme har ett väldigt begränsat användningsområde, både inom systemet men också 

utanför. Det bör dock noteras att i systemberäkningarna så har all värme som levereras till 

fjärrvärmenätet beräknats tillföras fjärrvärmenätet då det håller leveranstemperatur på 90 °C. 

Returvattnet hos fjärrvärmenätet håller dock en temperatur på ca 50 °C vilket innebär att en del 



31 

 

utav den lågkvalitativa värmen bör kunna användas till att värma returvattnet vilket medför att 

verkningsgraden bör ligga någonstans emellan 82,5 % – 100 % men närmare det lägre.  

4.2. Hovhultspannan idag och Hovhultsverket i framtiden 
Värmeverket på Hovhult är ett gammalt värmeverk som står stilla stora delar av året. Detta 

innebär att en uppgradering av systemet av detta slag kan innebära att pannan åter tas i bruk 

året om. Detta minskar en eventuell investeringskostnad samtidigt som en redan befintlig och 

fungerande panna utnyttjas. Anledningen till att värmepannan ensamt inte används i så stor 

utsträckning är det låga värmebehovet under sommaren. Detta leder till dispyt eftersom det 

tänkta Hovhultsverket producerar överskottsvärme under en stor del av året (se figur 6). För att 

kunna upprätta en anläggning av detta slag bör ett användningsområde för överskottsvärmen 

hittas. Både den under sommaren producerade överskottsvärmen men också den lågkvalitativa 

överskottsvärmen. Möjligheterna är många, exempelvis har Uddevalla Energi nyligen börjat 

bygga ett pelletsverk i nära anslutning till sitt kraftvärmeverk Lillesjö från vilken värme skall 

utnyttjas. Detta innebär att kraftvärmeverket kan köras i större utsträckning och en större 

produktion av el kan ske samtidigt som värmen utnyttjas. Ett tillämpningsområde kan därför 

vara att utöka den tänkta pelletsproduktionen vilket skulle kräva mer värme ifrån Lillesjöverket, 

detta skulle i sin tur innebära att Hovhultvserket skulle få ersätta den värmen till 

fjärrvärmenätet. Vidare kan även alternativ som fjärrkyla diskuteras då det bland annat finns ett 

sjukhus i staden. Fjärrkylan skulle kunna produceras från den överskottsvärme som 

Hovhultsverket producerar sommartid. För övrigt så ligger Hovhultspannan och det tänkta 

Hovhultsverket i ett område som är strax i utkanten av ett bostads- och industriområde och det 

finns gott om mark för anläggning av ytterligare industrier. Det kan därför vara attraktivt att 

locka nya industrier som har ett värmebehov till platsen med billig värme från Hovhultsverket. 

Här kan möjligtvis användningsområden för det lågkvalitativa värmeöverskottet hittas.   

Som resultatet visar minskar behovet av att elda biobränsle tack vare värmen som levereras från 

förgasningsprocessen. Denna värme kommer från det förgasade avfallet vilket kan tolkas som 

att biobränsle ersätts med avfall i processen. Detta är i regel fel riktning att ta eftersom avfall 

dels innehåller en andel fossilt kol men även för att strävan i samhället bör vara att minska 

mängden avfall och allra helst eliminera avfall helt och hållet. Att uppföra en anläggning där 

avfall står som bränsle kan därför påverka detta negativt genom att en efterfrågan för avfall 

ökas. Viktigt att tänka på är dock att huvudsyftet för det tänkta Hovhultsverket är 

vätgasproduktion där vätgasen är tänkt att användas som drivmedel. Detta innebär att den 

producerade vätgasen förhoppningsvis kommer ersätta fossila bränslen. Alltså sker ersättning 

av fossila bränslen i fordonsinfrastrukturen samtidigt som en del biobränsle också ersätts med 

avfallet. Den el som produceras i processen ersätter dessutom marginal-el på marknaden som 

till stor del kommer ifrån kolkraftverk. Mängden avfall i världen kommer enligt 

Hoornweg & Bhada-Tata (2012) att öka trots strävan att minska och förhindra den. Sverige som 

redan innehar en stark och ledande roll inom avfallshantering bör fortsätta att bedriva forskning 

och utveckling kring avfallshantering för att ge länder som inte har samma förutsättningar 

möjlighet att transportera sitt avfall till Sverige för att undvika deponering. Detta mot en avgift 

eller betalning. Förgasning av avfall anses av författaren vara ett exemplariskt område för vidare 

forskning och utveckling eftersom det ensamt kombinerar en del av en lösning till två av de 

största miljöproblemen idag. Dels en bättre avfallshantering som kan leda till minskning av 

deponi men också en strävan mot att ersätta de fossila bränslena med miljövänliga alternativ.  
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Faktumet att vätgasen är svår att lagra och att marknaden idag är liten borde inte vara ett 

motargument till att realisera en anläggning av detta slag. För att kunna genomdriva en reform 

av fordonsinfrastrukturen måste stora kliv och investeringar tas i rätt riktning. I nuläget när 

behovet av vätgas är lågt skulle vätgasen kunna förbrännas i gasturbinen och mer el skulle 

kunna produceras. Skulle det visa sig att vätgas i slutändan inte lämpar sig som energibärare 

kan den användas till andra processer. Vidare kan även vätgas komma att ha en roll som 

energikälla när oförutsedda behov uppstår på el- eller värmemarknaden enligt studien utförd av 

Meibom & Karlsson (2010). Dessutom kan vätgas användas till elproduktion på avlägsna 

platser som ligger utanför de stora elnäten.  

I dagens vätgasmarknad sker produktion till stor del ifrån ångreformering av naturgas. Detta 

innebär att den vätgas som produceras och används till vätgasbilar, vilket är en väldigt liten del, 

ändå orsakar koldioxidutsläpp eftersom naturgas är ett fossilt bränsle. Andra alternativ såsom 

elektrolys är väldigt dyra. Detta är ytterligare en anledning till att vätgasproduktion via 

avfallsförgasning kan vara en utmärkt väg att gå för vätgasproduktion. Ett av motargumenten 

till att reformera energisamhället till att ha vätgas som en stor energibärare har varit just den 

dyra och delvis smutsiga tillverkningen av vätgas. Ett av dessa problem tacklas då metoden 

knappt orsakar något koldioxidutsläpp eftersom den producerade koldioxiden kan tas om hand 

efter PSA-separationen. Gällande det andra problemet, den ekonomiska aspekten, så krävs 

vidare studier där en anläggning likt det tänkta Hovhultsverket analyseras ekonomiskt för att 

kunna uppskatta hur dyr denna typ av vätgasproduktion kommer vara och om den kommer 

kunna konkurrera med de andra alternativen på marknaden.  

Systemets livslängd är också något som inte har undersökts i denna studie men som är av stor 

vikt då det påverkar den direkt avgörande ekonomiska aspekten. Separationsprocessens 

adsorberande material kan degraderas i processen och likaså bäddmaterialets katalytiska 

egenskaper i förgasningsprocessen och det är därför viktigt att analysera hur lång livslängd 

dessa material har för att kunna uppskatta en eventuell livslängd och återbetalningsplan för 

anläggningen.  

4.3. Juridik 
Faktumet att Mälarenergi hänvisade till Lahti Energias ansökan och domstolsbeslut för sin 

miljötillståndsansökan visar att tidigare fall kan vara vägledande i processen då varje fall 

bedöms enskilt såsom är stadgat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG till dess 

att fasta grunder har satts för när respektive avfallstyp upphör att vara avfall. Detta medför att 

de båda fallen kan användas som referens och vägledning vid klassificeringen av ett 

förgasningskomplex som beskrivs i detta arbete.  

Kring juridikdelen finns en del intressanta aspekter att ifrågasätta. Först och främst 

klassificeringen utav systemet i sig. Som redan nämnts så finns det inget system i kommersiell 

skala i världen som förgasar avfall där huvudsyftet är produktion utav vätgas. Det närmaste är 

förgasningsanläggningen i Lahti, Finland, som klassats som en samförbränningsanläggning, 

vilket också är anledningen till att mål C-317/07 använts flitigt som referens i detta arbete. 

Författaren har tolkat målet C-317/07 som applicerbart på denna studie, det ska dock 

kommenteras att Lahti Energias förgasningsanläggning inte är likadan som det tänkta 

Hovhultsverket vilket skulle kunna leda till att Hovhultsverket skulle klassas annorlunda. Det 

kan dock inte nekas att likheterna mellan dem är stora och att domslutet i målet verkar antyda 

att avfallet upphör att vara avfall när det omvandlas till gas i förgasningsprocessen. Den största 

skillnaden mellan anläggningarna är vad som är ämnat med produkten. Domslutet för Lahti 

Energia:s har tolkats som så att det i förgasningsprocessen produceras en syntetisk gas som, 
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efter rening, håller naturgaskvalitet vilken förbränns på annan plats. Vidare har detta tolkats 

som att det kan appliceras på Hovhultsverket med skillnaden att det är vätgas som produceras.  

Vidare så kommer det faktum att det tänkta Hovhultsverket ligger så pass nära ett 

bostadsområde innebära strikta restriktioner gällande avfallshantering. Det är viktigt att i 

enlighet med miljöbalken säkerställa omkringliggande människors hälsa och miljö vilket 

innebär att avfallshanteringen måste kontrolleras så att förororeningar och lukt ej läcker ut till 

närliggande områden.  

4.4. Vidare studier 
Områden för vidare studier anses vara många. Som resultatet visar så kan vätgasproduktion ske 

utifrån förgasning av avfall och det sker idag mycket forskning på förgasning av både avfall 

och biomaterial med olika ändamål för produkten. Dessa är dock främst på forsknings- och 

pilotskala. Vad som saknas är projekt i kommersiell skala och som är det naturliga steget att ta 

härnäst. Detta steg är dock ett stort steg eftersom kommersiell skala innebär stora investeringar 

och ekonomiska risker och innan ett sådant steg tas bör ekonomiska analyser utföras för 

systemet för att kunna avgöra om det skulle kunna bli ekonomiskt lönsamt.  

Det bör även, som redan diskuterats i kapitel 4.1, utföras vidare studier där samtliga 

förgasningsparametrar stämmer överens med dem för He et al. (2009a) för att kunna fastställa 

en genomsnittlig sammansättning av produktgas. Eftersom He et al. (2009a):s studie är på 

laboratorieskala bör den även studeras vidare på pilotskala innan steget till kommersiell skala 

tas.  

Vidare studier för det eventuella Hovhultsverket bör främst vara att undersöka alternativ där 

överskottsvärmen kan komma till nytta och även hur mycket utav den värmen som kan 

utnyttjas. När ett sådant alternativ hittats anses nästa steg vara att optimera en kombinerad drift 

av värmepannan och förgasningsreaktorn där mängden förgasat avfall tillåts variera. Antaget 

att ett optimalt driftläge hittas för Hovhultsverket bör steget därpå vara undersökning och 

dimensionering av olika förgasningsreaktorer som klarar av att hantera det optimerade fallet. 

När detta gjorts bör även en ekonomisk undersökning ske för att se om det är ekonomiskt 

genomförbart. När detta steg är klart och har analyserats borde beslut kunna tas om det är värt 

att upprätta en anläggning av denna karaktär  

Faktumet att det inte existerar något liknande system för vätgasproduktion öppnar också upp 

områden för studier som inte nödvändigtvis är relaterade till teknik och vetenskap utan också 

samhällsmässiga frågor. Vad händer till exempel när konkurrens om avfall uppstår mellan en 

anläggning beskriven i denna studie och dagens infrastruktur med avfallseldade 

kraftvärmeverk? Detta är ett intressant område som också har effekt på en eventuell 

återbetalningsplan för anläggningen. Ifall konkurrens uppstår om avfall kan avfall komma att 

bli ett eftertraktat substrat som företag börjar betala för istället som det i nuläget får betalt för.  

Ytterligare en intressant aspekt som skulle kunna studeras är om metan separeras ifrån 

produktgasen istället för vätgas. Detta skulle vara intressant eftersom det redan finns en väl 

etablerad marknad för biogas, naturgas och gasol idag.  
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5. Slutsats 

Studiens slutsats är att vätgasproduktion genom förgasning av avfall är möjlig att genomföra. 

Vissa hinder måste överkommas innan det kan bli aktuellt att producera vätgas med denna 

metod. Det främsta hindret är att genomföra en reform i samhället från fossila bränslen till 

vätgas inom fordonsinfrastrukturen. Oavsett om en reform i denna storlek sker anses 

kombinationen i Hovhultsverket vara en intressant lösning och vätgasen skulle kunna 

förbrännas i en turbin om inte behov uppstår på fordonsmarknaden. Vidare gäller även att 

värmeöverskottsproduktionen under sommartid hanteras om en implementering av 

förgasningsreaktorn ska bli aktuell för värmeverket på Hovhult i Uddevalla. 

Gällande den juridiska undersökningen så har främst Lahti Energias mål C-317/07 lett till 

tolkningen att förgasningsreaktorn bör klassas som en samförbränningsanläggning och att 

avfallet upphör att vara avfall i förgasningsögonblicket.   
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Bilaga A: Lahti Energia C-317/07, mål och dom 

Nedan finns listat målen under rättegången mot Lahti Energia samt dess domar. Eftersom 

tolkningsfråga fyra ansetts vara besvarad med fråga ett har processen till beslutet listats.  

Mål:  

1. ”Ska artikel 3.1 i direktiv 2000/76/EG tolkas så, att direktivet inte omfattar förbränning 

av avfall i gasform?” 

2. ”Är en förgasningsanläggning i vilken gas framställs genom pyrolys en 

förbränningsanläggning i den mening som avses i artikel 3.4 i direktiv 2000/76/EG, 

även om anläggningen i fråga inte har en förbränningslinje?” 

3. ”Är förbränningen i en kraftverkspanna av en renad gas som framställts i en 

förgasningsanläggning och som har renats efter förgasningsprocessen ett förfarande 

som omfattas av artikel 3 i direktiv 2000/76/EG? Är det härvid av betydelse att den 

renade gasen ersätter fossila bränslen och att kraftverkets utsläpp minskar i förhållande 

till den genererade energin vid användning av renad gas från avfall jämfört med om 

andra bränslen används? Är det av betydelse för tolkningen av tillämpningsområdet för 

direktiv 2000/76/EG om förgasningsanläggningen och kraftverket med hänsyn till 

tekniska och funktionella aspekter såväl som deras avstånd till varandra utgör en enda 

anläggning eller om den renade gas som har framställts och renats i 

förgasningsanläggningen transporteras och kan användas på annan ort, till exempel för 

att generera energi, som bränsle eller för andra syften?” 

4. ”Under vilka förutsättningar kan den renade gas som har framställts och renats i en 

förgasningsanläggning anses vara en produkt, så att den inte längre omfattas av 

bestämmelserna om avfall?” 

Dom:  

1. ”Begreppet avfall i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av 

den 4 december 2000 om förbränning av avfall omfattar inte ämnen i gasform. ” 

2. ”Begreppet förbränningsanläggning i artikel 3.4 i direktiv 2000/76 inbegriper varje 

teknisk enhet eller utrustning i vilken avfall värmebehandlas, under förutsättning att de 

ämnen som uppstår vid denna värmebehandling därefter förbränns, och det är i detta 

sammanhang inte ett nödvändigt villkor för en sådan kvalificering att det finns en 

förbränningslinje. ” 

3. ”Under sådana förhållanden som i målet vid den nationella domstolen gäller följande: 

 

- En förgasningsanläggning som syftar till att framställa produkter i gasform, i detta fall 

en renad gas, genom att värmebehandla avfall ska betraktas som en 

”samförbränningsanläggning” i den mening som avses i artikel 3.5 i direktiv 2000/76. 

 

- Ett kraftverk i vilket den renade gas som erhålls genom samförbränning av avfall i en 

förgasningsanläggning används som tillskottsbränsle som ersättning för de fossila 

bränslen som till övervägande del används i kraftverkets energiproduktion omfattas inte 

av detta direktiv” 



ii 

 

4. ”Målet anses besvaras med svaret på fråga 1.”  

Processen som ledde till beslutet: 

 ”Den hänskjutande domstolen har ställt sin fjärde fråga för att få klarhet i vid vilken 

kemisk status det kan anses att avfall blir en ”produkt”.  

 Den hänskjutande domstolen har formulerat denna fråga utifrån förutsättningen att de 

gasformiga ämnen som erhålls vid värmebehandling av avfall i en 

förgasningsanläggning som den i målet vid den hänskjutande domstolen har karaktären 

av ”avfall” i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2000/76.  

 Dock har det i svaret på den första tolkningsfrågan konstaterats att begreppet avfall i 

denna bestämmelse inte omfattar ämnen i gasform. Under dessa omständigheter saknas 

det skäl att besvara den fjärde tolkningsfrågan.” 
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Bilaga B. Artikel 3.1, 3.4 och 3.5 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/76/EG 

Nedan finns citerat artikel 3.1, 3.4 och 3.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG 

som tar upp vad som tolkas som avfall, förbränningsanläggning samt 

samförbränningsanläggning.  

Artikel 3.1  Avfall: allt fast eller flytande avfall såsom det definieras i artikel 1 a i direktiv 

75/442/EEG. 

Artikel 3.4  Förbränningsanläggning: varje stationär eller mobil teknisk enhet eller utrustning 

avsedd för värmebehandling av avfall med eller utan återvinning av alstrad värme. 

Häri innefattas förbränning av avfall genom oxidering såväl som andra termiska 

behandlingsprocesser, såsom pyrolys, förgasning eller plasmaprocess, i den mån 

som ämnena från behandlingen sedan förbränns. Denna definition omfattar hela 

förbränningsanläggningen och det tillhörande området med samtliga 

förbränningslinjer, utrymmen för mottagning och förvaring av avfall samt 

utrustning för förbehandling vid anläggningen, anläggningens system för tillförsel 

av avfall, bränsle och luft, värmepanna, utrustning för behandling av rökgaser, 

utrustning för behandling eller förvaring av restprodukter och avloppsvatten vid 

anläggningen, skorsten, apparatur och system för reglering av förbränning samt 

för registrering och övervakning av förbränningsförhållandena 

Artikel 3.5 Samförbränningsanläggning: varje stationär eller mobil anläggning vars 

huvudsakliga ändamål är energialstring eller tillverkning av materiella produkter och  

- som utnyttjar avfall som normalt bränsle eller tillskottsbränsle,  

eller   

-     där avfall värmebehandlas för att det skall kunna bortskaffas 
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Bilaga C. Modellberäkningar 

Nedan listas modellens beräknade data. 

Ångcykel:   

Carnot-verkningsgrad:  0,645161  [-] 

El-verkningsgrad:  0,161290  [-] 

Värmeverkningsgrad: 0,754839  [-] 

Energiutbyte (produktgas 

+ånga till ångcykel):  2,000953   [MW] 

Producerad el:  0,322734   [MW] 

Energiutbyte (fjärrvärme):  1,510397   [MW] 

Komprimering innan PSA:  

Cp,produktgas:  1,660765   [kJ/kg, K] 

Cv,produktgas:  1,247059   [kJ/kg, K] 

k:  1,331746  [-] 

Energibehov (el): 0,877111   [MW] 

Temperatur gas efter  

komprimering: 556,8608  [°C] 

Energiutbyte (fjärrvärme): 0,701688  [MW] 

Energiutbyte (tork) 0,097694  [MW] 

PSA: 

Massflöde H2: 0,032112  [kg/s] 

Massflöde CO2: 0,459034  [kg/s] 

Massflöde restgas: 0,413850  [kg/s] 

Energiflöde H2: 3,852123  [MW] 

Energiflöde restgas: 10,72140  [MW] 

 Sammansättning restgas: 

CH4  27,50964  [vikt-%] 

CO  39,02340  [vikt-%] 

C2H4  11,89517  [vikt-%] 

C2H6  2,251931  [vikt-%] 

CO2  18,05670  [vikt-%] 

H2  1,263145  [vikt-%] 

Gasturbin: 

 k:  1,398385  [-] 

 Temperatur luft ut 

 kompressor:  644,5730  [K] 

 Tillförd effekt restgas: 10,72140  [MW] 

 Temperatur efter tillförd 

 restgas:  1676,469  [K] 

  

Temperatur ut efter 

 turbin:  775,0678  [K] 

 Producerad el: 8,290179  [MW] 

 Energibehov 

  komprimering (el): 4,501117  [MW] 

 Producerad el netto: 3,789063  [MW] 



v 

 

 Energiutbyte (förångning): 2,022150  [MW] 

 Temperatur efter 

 energiutbyte förångning: 316,8902  [°C] 

 Energiutbyte (fjärrvärme): 3,924058  [MW] 

 Energiutbyte (tork): 0,703299  [MW] 

Komprimering av vätgas: 

 Flöde:  0,032112  [kg/s] 

 k  1,388759  [-] 

 Temperatur vätgas 

  efter kompressor: 542,7142  [K] 

 Energibehov (el): 0,131920  [MW] 

 Energiutbyte (fjärrvärme): 0,082565  [MW] 

 Energiutbyte (tork): 0,029862  [MW] 

Förångning: 

Tillförd ånga (�̇�å𝑛𝑔𝑎): 0,365960  [kg/s] 

Energibehov:  2,022150  [MW] 

Rökgas från värmepannan:  

Vid maximal pannlast (42MW): 

 Massflöde rökgas: 30,63757  [kg/s] 

 Energiutbyte (fjärrvärme): 1,909946  [MW] 

 Energiutbyte (tork): 2,069108  [MW] 

 Energiöverskott efter tork: 1,988247  [MW]1 

Vid minimal drift (5,27MW endast koks): 

Massflöde rökgas: 0,729465  [kg/s] 

Energiutbyte (fjärrvärme): 0,239728  [MW] 

Energiutbyte (tork): 0,259706  [MW] 

Energiöverskott efter tork: 0,178845  [MW]1 

Avfallstork: 

Massflöde vatten från tork:0,404040  [kg/s] 

Energibehov (värme): 0,911717  [MW] 

Kondensering av vatten innan komprimering till PSA: 

 Energi:  1,842457  [MW]1,2 

Sammanlagd el- och värmeproduktion: 

 Producerad el: 3,102766  [MW]3 

 Levererad fjärrvärme: 6,264183  [MW]4 

 

1: Lågvärdig värme, mellan 25 °C och 90 °C. 

2: En andel av denna värme bör kunna användas till att värma returvattnen från fjärrvärmenätet som håller 50 °C. 

Kondenseringstemperaturen ligger mellan 87-45 °C. 

3: Nettoproducerad el. 

4: Rökgasdelen i denna summa är per MW eldat i pannan.
 

 


