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Biogas för kraftvärme
Biogas är en energibärare med många användningsområden. Den kan bland annat an-
vändas för att producera kraftvärme vilket innebär att en tredjedel av biogasen omvand-
las till elektricitet och att två tredjedelar omvandlas till värme. Elektriciteten kan användas 
internt på anläggningen eller levereras ut på elnätet samtidigt som den producerade 
värmen kan användas för att värma biogasprocessen, bostäder och ekonomibyggnader 
med mera.

teknik för kraftvärme

Det finns en rad olika tekniska lösningar för att pro-
ducera kraftvärme från biogas. Vanligast är att använda 
konventionella motorer men det finns också olika mik-
roturbiner, stirlingmotorer och bränsleceller tillgäng-
liga på marknaden. 

När det gäller konventionella motorer finns det två 
huvudalternativ. Antingen används motorer som ar-
betar enligt dieselprincipen vilket innebär att förbrän-
ningsluften komprimeras i cylindrarna och när bränsle 
tillsätts självantänder bränsleblandningen. Detta fung-
erar dock inte med enbart biogas och därför tillsätts 
också ett tändbränsle motsvarande cirka 10 % av den 
tillförda bränslemängden. Ofta används diesel men det 
går också att använda RME eller i vissa fall rapsolja och 
liknande. Det andra alternativet är att använda motorer 
som arbetar enligt ottoprincipen och därmed använder 
tändstift för att antända bränslet. Dessa motorer kan 
därför använda 100 % biogas. 

De olika motorerna skiljer sig åt när det gäller verk-
ningsgrad, investeringsnivåer och kostnader för drift 
och underhåll med mera.

Tabell 1: Jämförelse mellan dieselmotor och gasmotor

Förutom motorer kan det också vara aktuellt att an-
vända gasturbiner. Dessa är idag något dyrare än mo-
torer i motsvarande skala men tack vare få rörliga delar 
blir underhållet enklare och billigare. Gasturbiner har 
också renare rökgaser vilket gör dem intressanta att 
använda i till exempel växthus där rökgaserna då kan 
användas för koldioxidgödsling.

Gasmotor

Gasturbin



anslutning till elnätet

Alla elnätsbolag har lokala monopol och därför måste 
de med skäliga villkor ansluta nya produktionsanlägg-
ningar till sitt nät. Eftersom anslutningskostnaden ska 
motsvara de faktiska kostnaderna kan den variera avse-
värt mellan olika platser. Det är också möjligt att i ef-
terhand överklaga avgiften till Energimarknadsinspek-
tionen om man inte tycker att den är skälig.

Om den installerade effekten understiger 1 500 kW 
ska kraftvärmeproducenten därefter endast betala för 
mätning och rapportering av elproduktionen. Den lo-
kala nätoperatören ansvarar för detta och fakturerar 
elproducenten. Kostnaden är några tusenlappar per år.

Slutligen ska producenten ersättas av det lokala nätbo-
laget för den så kallade nätnyttan. Värdet av nätnyttan 
är kopplat till att energiförlusterna i elnätet minskar om 
el matas in på de lokala näten. Värdet uppgår till några

elmarknaden

Den elektricitet som produceras kan användas internt 
på biogasanläggningen, på gården om det är en lant-
bruksbaserad anläggning eller säljas ut på elnätet.  

Den elektricitet som säljs ut på nätet kan säljas direkt 
till något elhandelsbolag eller med hjälp av en elmäklare 
på den nordiska elbörsen Nordpool. Avtal kan tecknas 
med både fast och rörligt pris. På Nordpool presenteras 
också marknadspriset på el vilket i princip varierar från 
timme till timme.

Ofta är det mest ekonomiskt för kraftvärmeproducen-
ten att i första hand ersätta den elektricitet som man 
använder själv, till exempel på gården om det är en lant-
bruksbaserad anläggning. Anledningen till detta är dels 
att producenten därmed slipper den rörliga nätavgiften 
för den el han använder. Dessutom ska elektriciteten 
som används internt inte värderas efter vad producen-
ten kan få på marknaden utan efter vad det kostar att 
köpa el från ett elhandelsbolag vilket ofta ger ett högre 
värde.

Elcertifikat

För att stödja produktion av förnybar elektricitet in-
förde Sverige år 2003 ett system med elcertifikat. För 
varje MWh elektricitet som produceras i en godkänd 
anläggning tilldelas producenten ett certifikat. En pro-
duktionsanläggning kan få certifikat i maximalt 15 år 
eller som längst till 2030 då systemet enligt nuvarande 
beslut upphör. 

För att skapa en marknad för certifikaten har det in-
förts en kvotplikt som bland annat innebär att alla el-
leverantörer som levererar el till slutanvändare måste 
uppvisa ett visst antal certifikat i förhållande till mäng-
den levererad el. År 2010 är kvotplikten 17,9 % vilket 
innebär att för varje MWh el som levereras måste leve-
rantören uppvisa 0,179 certifikat. 

ören/kWh men varierar beroende på vart i landet an-
läggningen är belägen. 



Alla affärer med elcertifikat redovisas av Svenska 
Kraftnät och mellan den 1/1– 1/6 2010 var snittpri-
set 315 kr/certifikat eller 0,32 kr/kWh förnybar el. För 
att få elcertifikat måste produktionen mätas per timme. 
Om producenten vill ha certifikat för hela produktionen 
och inte bara det som går ut på nätet ansvarar produ-
centen själv för att mäta och rapportera produktionen

Förutom elektricitet produceras också värme som 
med fördel kan användas för att värma biogasproces-
sen. Normalt sett räcker dock värmen till betydligt mer 
än så och för en god ekonomi är det därför viktigt att 
hitta andra avsättningsområden. Det kan till exempel 
handla om att värma bostäder, stallar, växthus och 
liknande. 

värme

Under perioden 1 jan – 1 juni 2008 var snittpriset för 
elcertifikat 0,23 kr/kWh förnybar el

Beroende på vad värmen används till och vilket 
bränsle som ersätts varierar det ekonomiska värdet. 
Handlar det till exempel om att ersätta flis eller olja 
och är det privatpersoner eller företag som ska an-
vända värmen? Varje kalkyl måste därför anpassas efter 
just den anläggningens specifika förutsättningar.     

Alla produktionsanläggningar har olika förutsätt-
ningar och måste studeras var för sig. Förutom att 
värdet på den producerade elektriciteten och värmen 
kan variera, har också storleken på anläggningen stor 
betydelse för det ekonomiska utfallet. Detta eftersom 
investering, driftskostnader och elektrisk verknings-
grad är mycket skalkänsliga.

Kalkylerna som presenteras här ska därför bara ses som 
enkla exempel vars syfte är att belysa vad en kraftvär-
meanläggning kan betala för biogas beroende på skala 
och hur värmen värderas. Med ett investeringsstöd på

kalkylexempel

inne vid generatorn. Detta är intressant i de fall då man 
i första hand försöker ersätta sin egen elförbrukning.

Bild: Hagviks biogasanläggning producerar el och värmen används att värma två bostadshus och en spannmålstork



Motsvarande effekt skulle också uppnås om ersättning 
en för elektricitet och elcertifikat skulle öka med 10 %.

t ex 30 %, skulle betalningsförmågan för biogasen öka 
med cirka 2 – 3 öre/kWh jämfört med värdena i tabell 
2. 
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Foton på gasmotor och gasturbin har tillhandahållits 
av Bioenergiportalen respektive Turbec. Övriga foton 
är tagna av Biogas Syd. 
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*   Tillgänglig värme efter att 
biogasanläggningen värmts upp 
** 15 % av investeringen 
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