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Produktion av kraftvärme via förgasning av 
biomassa
Intresset för biobränsle baserad kraftvärme ökar i Europa och kommer att 
ha en spela en viktig roll i omställningen till en mer hållbar energi- 
försörjning. Ökade elpriser och gröna elcertifikat har också skapat  
förutsättningar att producera kraftvärme i mindre skala. De nordiska 
länderna lämpar sig utmärkt för sådana anläggningar bland annat på 
grund av att tillgången på biomassa är god. Idag produceras biobränsle 
baserad kraftvärme främst i s.k. Rankine processer (vattenångsystem). 
Andra tekniker som Sterling motorn och förgasningssystem (förgasare 
med gasturbin eller gasmotor) är fortfarande under utveckling och kräver 
mer forskning och utvärdering.
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Exempel på demonstrationsanläggningar baserade på 
biobränsle förgasning

Gussing, Östterrike – 8 MW CFB förgasare (4.5 MW värme, 2 MW el)
Gussing, Österrike – Pyroforce process (400 kW värme, 300 kW el)
Nidwalden, Schweiz – Pyroforce process (1700 kW värme, 1400 kW el)
Lyngby, Danmark – Tvåstegs förgasning -Viking processen (70 kW värme)
Kokemäki, Finland – Uppströmsförgasare (4.3 MW värme, 1.8 MW el)

Erfarenheter

Det är idag svårt att nå lönsamhet i anläggningar. Högre elverkningsgrad 
och därmed en högre elproduktion förbättrar de ekonomiska 
förhållandena. 

Den årliga drifttiden har stor betydelse för elproduktionskostnaden och är 
direkt kopplad till kvaliteten på syntesgasen. 

Det är fortfarande svårt att indentifiera tekniska svagheter i de 
existerande anläggningarna eftersom de fortfarande har för kort 
drifttid.

Arbetet i HighBio fortsätter med teknoekonomiska analyser av de 
förgasingskoncept som ska utvärderas i detta projekt. Ett av syftena 
är att identifiera möjligheter att reducera produktionskostnader och 
öka den miljömässiga prestandan. 
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