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FÖRORD 

Detta är en sammanställning av sammanfattningar från rapporter, som tagits 
fram inom Swedegas FUD-verksamhet under 1987. FUD-rapporterna är i vissa 
fall daterade med ett datum efter 1987, beroende på att de färdigställts 
vid denna tidpunkt även om de ligger 1nom 1987 års FUD-budget. 
Sammanfattningarna är hämtade ur rapporterna, vilket gör att längd och om
fattning är olika för olika rubriker. Rapporterna kan, med vissa undantag, 
beställas helst skriftligt hos Swedegas AB, adress: Box 12530, 
102 29 STOCKHOLM eller telefon: 54 19 85, hänvisning till utvecklingsan
svarig Thomas Carlqvist eller Ulla-Karin Lindqvist. 



!. INSTALLATIONSHANDBOKEN 

Swedegas, Vattenfall, Sydkraft 
Björn Svensson, Vattenfall BEG4 
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Ovanstående tre ägare har 19BB-03-0l överlåtit Installationshandboken till 
Svenska Gasföreningen. Installationshandboken finns som en "noll-utgåvan 
tills Naturgasmanualen är reviderad under la kvartalet 1989. Handboken kom
mer att anpassas till den nya Naturgasdistributionsnormen under hösten 
1988. Ambitionen är att den la utgåvan av Installationshandboken (och 
Distributionshandboken) kommer att vara klara för utgivning samtidigt med 
den nya nonmen under la kvartalet 1988. Det finns endast ett begränsat an
tal av Installationshandbokens 11 noll-utgåva 11

• Den kan erhållas till själv
kostnadspris från Svenska Gasföreningen om speciellt intresse och behov 
finns av handlingen under hösten 1988. 



2. DIREKTTORKNING MED NATURGAS I HELSINGBORG OCH DALBY 

Thomas Carlqvist, Swedegas AB, augusti 1987 

Målsättningen med denna studie är att få en uppföljning av direkttorkning 
med naturgas samt en jämförelse mellan konventionell indirekt torkning och 
direkttorkning. Uppföljningen har begränsats till två naturgasdrivna di
rekttorkar hos Skånska Lantmännen i Helsingborg och Dalby. 

Rapporten har tagits fram inom Swedegas och Sydkrafts verksamhet för FUD 
(Forskning, Utveckling, Demonstration) under 1987. studien har genomförts 
av Thomas Carlqvist, Swedegas, i samarbete med Peter Baeling, Svenska 
Lantmännens Riksförbund i Stockholm och Skånska Lantmännen. 

Direkttorkning är inte någon ny torkningsteknik. I Sverige används direkt
torkning både med olja och gasol. Naturgasen gör det möjligt att använda 
ett rörbundet bränsle, som är så rent att man kan torka spannmålen i di
rektkontakt med avgas/luftblandningen utan risk för kontaminering. 

Den konventionella indirekta torkningen kan göras på olika sätt. Vanligen 
används ett värmeöverföringsmedium, ofta hetvatten, som värms i en konven
tionell pannanläggning. Värmemediet värmer sedan den ingående torkluften i 
värmeväxlare eller sk vattenbatterier. I detta fallet består således tork
ningsmediet endast av uppvärmd luft. 

Fläkt Lamke har levererat Helsingborgstorken och Cimbria har levererat 
Dalbytorken i bägge fallen i form av en totalentreprenad. Båda torkarna 
har varit igång sedan säsongen 1985. Helsingborgstorken har något färre 
drifttimmar än Dalbytorken. Torkningskapaciteten är något större i 
Helsingborg (50 ton/tim) än i Dalby (43 ton/tim). 

Direkttorkningen i Helsingborg är en konventionell Fläkt torkkonstruktion 
av typ TBKE. Fläkt Lamke säljer inte längre spannmålstorkar, utan försälj
ningen har övertagits av Industritjänst i Värmland AB, som också konstrue
rar och levererar torkarna. 
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Direkttorken i Dalby är en konventionell Cimbria torkkonstruktion. Det 
danska moderbolaget har konstruerat och tillverkat torken. Cimbria har sålt 
ytterligare fyra direkttorkar till Skånska Lantmännen, som har uppförts un
der våren 1987 i Helsingborgs Sydhamn. 

Vid erfarenhetsuppföljningen av direkttorkningen med naturgas i Helsingborg 
och Dalby har följande speciellt noterats. I Dalbyanläggningen har man ge
nerellt kunnat köra med en högre ingående torklufttemperatur, vilket troli
gen beror på att Dalbytorken har en jämnare temperaturfördelning. I 
Helsingborg har dock åtgärder vidtagits som förbättrar blandningen mellan 
varm och kall luft. Cimbria blandar inte ingående torkluften med uppvärmd 
luft från kylzonen, vilket gör det lättare att få en jämn temperaturför
delning. Materialet i brännarnas eldrör måste klara vibrationer och den 
starka förbiströmmande luftströmmen, utan att gå sönder och dras med in i 
torken. Detta skedde med LOI-brännarna både i Helsingborg och Dalby, men 
rättades till. Man bör överväga att installera !R-sensorer i tilluftkanalen 
för att snabbt kunna upptäcka ev glödande partiklar i ingående torkluften. 

Direkttorkning av spannmål med naturgas har många fördelar jämfört med kon
ventionell indirekt torkning. Direkttorkningstekniken gör det möjligt att 
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på ett effektivt sätt välja rätt torkningstemperatur. Detta är till viss 
mån även möjligt om ånga eller hetolja används som värmemedium i värmeväx
larna vid indirekt torkning. Värmeväxlarna måste dock kontinuerligt hållas 
rena för att samma höga inloppstemperatur ska kunna bibehållas. Det enklas
te och billigaste sättet att hålla rätt och jämn torkningstemperatur är 
tveklöst direktvärmning av torkluften. 

Direkttorkningstekniken ger enligt ovanstående resonemang högre kapacitet 
och oftast lägre specifik energiförbrukning per kg avdunstad vattenmängd. 
Speciellt det förstnämnda är av stor betydelse, eftersom stor kapacitet be
hövs under kort tid och därmed blir investeringskostnaderna av stor 
betydelse. Direkttorkningstekniken ger bättre och snabbare reglerbarhet av 
torktemperatur och torkeffekt än den indirekta torkningen. Man kan anpassa 
torkningen efter spannmålens ingående vattenhalt, så att hög kapacitet och 
jämn kvalitet erhålles. Vid all typ av indirekt torkning används ett extra 
värmeöverföringsmedium mellan brännare och tork, vilket ökar systemets 
tröghet. 

För att ovanstående fördelar ska kunna uppnås vid direkttorkningen måste 
torken käras närmare torkningskritiska villkor. Detta ställer högre krav på 
torkens temperaturjämnhet och reglerutrustning samt personalens 
driftskunnighet. 

Direkttorkning med naturgas är miljövänlig, eftersom naturgas är ett 
mycket rent bränsle med försumbara mängder av svavel och övriga 
föroreningar. NOx-utsläppen från Helsingborg- och Dalby-anläggningarna lig
ger på en faktor 50-100 ggr under vad Naturvårdsverket rekommenderar för 
avgasemissioner från den typen av förbränningsanläggning. I Helsingborg 
och Dalby används låg-NOx brännare, men även med konventionella naturgas
brännare skulle man ligga långt under emissionskraven. 

Naturgasavgaserna är så rena att de kan användas för direkttorkning utan 
risk för att kontaminera spannmålen. Lantbruksstyrelsen och statens 
Livsmedelsverk har utrett verkningarna av direkttorkning av livsmedel, 
spannmål och foder. Den första delrapporten 1985-12-16 visar entydigt att 
direkttorkning med naturgas är en acceptabel teknik, om den vid 
Dalbyanläggningen tillämpade typen av torkningsmetod med låg-NOx brännare 
används. Verksledningen vid Livsmedelsverket kommer däremot att föreslå 
att direkttorkning med eldningsolja avvecklas på sikt. 

Direkttorkning med naturgas ger en betydligt lägre torkningskostnad än kon
ventionell indirekt torkning. Direkttorkar är billigare i inköp och Skånska 
Lantmännen uppskattar att kapitalkostnaden vid övergång till direkttorkning 
nästan kan halveras. Kapitalkostnaden svarar för knappt hälften av den to
tala torkningskostnaden, vilket gör att den totala kostnaden kan minskas 
med 20-25%. Vidare uppskattas att energi-, drift- och underhållskostnaden 
vid direkttorkning är ungefär hälften så stor som vid indirekt torkning. 
slutsatsen av ovanstående är att viktiga kostnadsbesparingar kan göras ge
nom att välja direkttorkning med naturgas. 



3. NATURGASTEKNIK FÖR BOSTADSUPPVÄRMNING - TEKNIKINVENTERING SMÅHUS 

Bo Berggren, Vattenfall BEG4, augusti 19B7 

Föreliggande rapport är en inventering av utländsk teknik för småhusupp
värmning med naturgas. 

Vattenburen värme med en central gaspanna är den vanligaste konfigura
tionen. Varmvattenproduktionen kan antingen ske i pannan eller 1 lokalt 
placerade gaseldade beredare. 
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Den atmosfäriska pannan är den vanligast förekommande. Förbränningsluften 
kan antingen tas från huset eller det fria. Pannor enligt den förra princi
pen kallas öppna och är avsedda för skorstensanslutning. De placeras ofta i 
sekundära utrymmen. De senare benämns slutna. Genom sin konstruktion er
fordras ingen skorsten för dessa. Förbränningsluft och avgaser leds genom 
ett dubbelrör. en sk terminal, som kan mynna horisontellt utanför en 
yttervägg. Pannorna placeras därför ofta i primära utrymmen. exempelvis i 
kök. 

Kondenserande pannor är avsedda att installeras i radiatorsystem med låga 
returtemperaturer. Verkningsgradsförbättringen jämfört med konventionella 
pannor är ca 10%. 

Fläktbrännarpannor uppvisar vad beträffar utseende och placering stora lik
heter med oljepannor. 

Gemensamt för atmosfäriska pannor och fläktbrännarpannor är att effekt
reglering i form av 2-stegs eller modulerande brännare förekommer inom det 
effektområde som är aktuellt för småhus. Lågtemperaturpannor är en annan 
gemensam teknik. Denna karaktäriseras av att pannans driftstemperatur varie
rar med framledningstemperaturen samt att pannan tillåts svalna under peri
oden då värme- och varmvattenbehov ej föreligger. 

Luftburen värme är en teknik på frammarsch. Två huvudsakliga system finns: 
centrala och lokala. 

I det centrala systemet värms luften i en varmluftspanna eller i ett 
batteri. Distributionen sker i ett kanalsystem. Samordning med husets ven
tilationssystem är av stort intresse och mycket teknikutveckling pågår inom 
detta omrade. 

Lokala system utgörs av ett antal gaseldade atmosfäriska pannor utformade 
som konvektorer eller radiatorer. Pannan har liten effekt (1,5-3 kW) och är 
av öppen eller sluten typ. Effektreglering förekommer i manga fall. 



4. TEKNIK FÖR LÅGA KVÄVEOXIDEMISSIDNER VID NATURGAsFÖRBRÄNNING -
DEL A TEORI, NORMER OCH FORSKNING 

Mikael Näslund, Energigasinstitutet vid Lunds Tekniska Högskola, 
februari 1988. 
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Dagens miljödebatt har alltmer handlat om emissioner av kv~veoxider, som 
delvis anses ligga bakom skador på skog och andra växter. Aven naturgasen, 
som liksom kol och olja är ett fossilt bränsle, omfattas av intresse i 
debatten. Till skillnad från dessa bränslen är naturgasen 11 ren 11

, dvs inne
håller inga eller bara försumbara mängder av svavel, tungmetaller eller or
ganiskt bundet kväve. Naturgasen är redan i grundtillståndet i gasfas, 
vilket underlättar styrningen av förbränningsprocessen. Detta faktum ökar 
förutsättningarna att åstadkomma låga och ibland även extremt låga halter 
av kväveoxider, NDx, vid förbränningen. 

Eftersom både naturgas och diskussionerna kring kväveoxider är relativt nya 
företeelser i Sverige finns det idag ett behov av en sammanställning av te
ori för kväveoxidbildning, huvudsakliga reduktionsmetoder och gränsvärden 
samt praktiska tillämpningar vid naturgasförbränning. Sammanställningen 
består av två separata delar, teori och praktiska tillämpningar, skrivna så 
att de bildar en enhet men som utan problem kan läsas var för sig. 
Teoridelen har skrivits av Mikael Näslund vid Energigasinstitutet vid LTH 
och sammanställningen av praktiska tillämpningar har gjorts av Ingemar 
Gunnarsson, Västgas AB i Göteborg. Rapporterna är koncentrerade till indus
triella tillämpningar. Projektet är i sin helhet finansierat av Swedegas FUD. 

De två rapporterna syftar främst till att fungera som kompetensuppbyggnad 
inom de naturgadistribuerade företagen i Sverige men bör även kunna täcka 
kunskapsbehovet i en betydligt vidare krets. 

I Del A redogörs för kväveoxiderns miljöpåverkan. hur de bildas och begrän
sas samt hur de anges. 

Vid naturgasförbränning har huvuddelen av kvävexoiderna termiskt ursprung, 
sk termisk NDx· Detta faktum och att bränslet redan är i gasfas ger go
da möjligheter att på ett relativt enkelt sätt minska kväveoxidbildningen 
flamman med primära metoder. Bland dessa finns rökgasrecirkulation, fler
stegsförbränning, förändrat luftöverskott, vatteninjektion och katalytisk 
förbränning. 

Jämförelser mellan olika bränslen visar att naturgasförbränning ger lägre 
kväveoxidemissioner i de allra flesta processer då ingen NOx-reducerande 
utrustning används. Dessutom ges exempel på gällande gränsvärden 1 några 
länder. 

I ett avslutande kapitel berörs forskning kring låg-NOx-utrustning som spe
ciellt utnyttjar gasens egenskaper. 



5. TEKNIK FÖR LÅGA KVÄVEOXIOEMISSIONER VID NATURGAsFÖRBRÄNNING 
DEL B TILLÄMPNINGAR OCH MÄTNINGAR 

Ingemar Gunnarsson, Västgas AB, mars 1988 
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Under 70- och BO-talet har medvetandet om kväveoxidutsläppens skadliga in
verkan på vår miljö ökat allt mer. Detta har resulterat i strängare krav från 
myndigheterna beträffande NOx-emissioner runtom i världen. Bl a av d~tta 
skäl har man infört katalytisk avgasrening för bilar i många länder. Aven 
för förbränningsanläggningar har kraven skärpts, i Sverige används ett ge
nerellt riktvärde på 100 mg NOx/MJ för pannanläggningar. Med naturgasen har 
man unika möjligheter att klara nuvarande och eventuellt även framtida 
gränsvärden, utan att behöva ta till sekundära åtgärder som avgasrening. 

Denna rapport utgör del B i redovisningen av ett Swedegas-finansierat 
FUD-projekt som syftar till att klarlägga problematiken kring kväveoxid
bildning vid naturgasförbränning. I rapporten redovisas mätningar av 
NOx-emissioner från befintliga anläggningar. Dessutom ges exempel på tek
nik, kommersiellt tillgänglig eller framtida, som utnyttjar naturgasens 
möjligheter till låga NOx-emissioner. Rapporten kan med fördel läsas till
sammans med del A där en fyllig bakgrund till NOx-problematiken ges. 

Idag har mycket litet gjorts för att minska NOx-emissionerna från villapan
nor och hushållsapparater. Av ovanstående beskrivning framgår att det dock 
finns goda möjligheter att minska utsläppen, dels i befintliga apparater 
men framför allt vid installation av en ny generation av utrustningar. I 
nedanstående diagram sammanfattas de olika metodernas förväntade eller do
kumenterade NOx-reducerande effekt. 
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Figur NOx-reduktion vid olika typer av hushållsinstallationer och små 
pannor 



Det framgår ganska klart att naturgas ger lågaNDx-emissioner jämfört med 
andra bränslen, detta beror på i första hand på följande grundläggande 
faktorer: 

A Naturgasen är ''ren 11
, dvs saknar nästan helt föroreningar i form av tung

metaller, svavel och bränslebundet kväve. Det senare utgör en god förut
sättning för låga NOx-utsläpp. 

8 

8 Naturgasen är ~asformi~ vilket ger goda möjligheteratt optimera f.örbrän
ningsprocessen for att m1n1mera NOx-b1ldn1ngen och darmed med primara åt
gärder uppfylla gällande och förväntade miljökrav. 

Primära åtgärder kostar utvecklingsresurser och ibland verkningsgrad men 
investeringen blir ofta rimlig. 

sekundära åtgärder däremot är investeringsintensiva och har ganska höga 
driftkostnader samt åldras. 

Utvecklingen på gasbrännarområdet visar att redan idag ligger konventionel
la brännare för äng- och hetvattenpannor på ca 50 mg/MJ. Värden på 10-20 
mg/MJ borde inte vara orimligt med nya låg-NOx-brännare. 

Gasturbiner klarar idag 100 mg/MJ med t ex genom vatteninsprutning. Genom 
nya typer av brännkamrar kan värden under 50 mg/MJ vid maxlast vara 
uppnåligt. 

störst problem f1nns på motorsidan, där primäråtgärder kan ge reduktion ned 
till ca 100 mg/MJ för mindre och medelstora fyra takts gasmatorer. stora 
motorer, speciellt tvåtakts dieslar är hänvisade till sekundära metoder för 
minskning av NOx-emisionerna. 

Även vissa konventionella industriprocesser som t ex glassmältning kan ge 
höga NOx-emissioner. Ett intensivt arbete pågår för att utveckla nya 
låg-NOx-processer. 

För hushållsapparater och småpannor finns idag ny teknik framme med goda 
NOx-egenskaper. När denna kommer att utnyttjas i större skala beror i förs
ta hand på om man kan producera dessa utrustningar i stor skala till kon
kurrenskraftiga priser. 



6, NATURGAS SOM TILLSATSMEDEL - BEDÖMNING AV MÖJLIGHETER ATT GENOM 
TILLSATS AV NATURGAS SÄNKA EMISSIONERNA VID FÖRBRÄNNING 

Mats Renntun/Christer Nilsson, Sydkraft AB, 1988-04-06 

Denna rapport utgår en sammantällning av tre utredningar om naturgas som 
tillsatsmedel vid förbränning av bl a kol och hushållsavfall samt vid des
truktion av lösningsmedel. 
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Arbets primära målsättning har varit att utreda om naturgastillsats kan ut
göra ett tekniskt och ekonomiskt alternativ för att sänka emissioner vid 
förbränning. 

Arbetet har genomförts under ledning och finansiering av Swedegas AB och 
Sydkraft Naturgas AB. 

Det framgår av rapportens tre utredningar att det finns en teoretisk poten
tial för att uppnå sänkta emissionsvärden när naturgas används som till
satsmedel under kontrollerade betingelser. Absoluta utsläppsvärden måste 
dock bestämmas genom försök. 

Vid en totalbedömning måste också tekniska och ekonomiska avväganden göras, 
såväl vid ombyggnad av befintliga anläggningar som vid nybyggnad, En sk 
cost-benefit-analys där olika tillgänliga möjligheter jämförs måste genom
föras på varje tillämpningsfall. 



7. TEKNISK MARKNADSBEDÖMNING FÖR REBURNING MED NATURGAS l 
FASTBRÄNSLEPANNOR 

Anna-Karin Hjalmarsson, ÅF Energikonsult AB, 19B8-02-11 
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Rapporten är beställd av Bengt Adilstam, Swedegas och ingår i Swedegas 
FUD-program för 1987. studien är genomförd av Anna-Karin Hjalmarsson i sam
arbete med Thomas Carlqvist, Swedegas. 

Naturvårdsverket och statens Energiverk har föreslagit en skärpning av ut
släppsvillkor för kväveoxider. Det kommer att krävas extra åtgärder för att 
minska kväveoxidemissionerna från de flesta större förbränningsanläggning
arna. 

Ett möjligt alternativ kan då vara sk reburning, flerstegsbränsleförbrän
ning. Reburning förväntas ge som bäst en max1mal m1nskning av NOx med 50%. 
Reburningbränslet beräknas utgöra ca 15% av totala bränsleförbrukningen, 
räknat på ingående energimängd. Gasformiga bränslen ter sig mer fördelakti
ga än andra tänkbara reburningbränslen. Naturgas anses som ett nästan ide
alt reburn1ngbränsle. 

Idag finns endast ett fåtal installationer i världen med reburning på be
fintliga anläggningar, inga finns i Sverige. Underlag för att göra bedöm
ningar på befintliga pannor saknas. Olika åsikter finns om huruvida 
reburning är effek~lvt som kväveoxidbegränsande åtgärd. 

Om alla befintliga fastbränslepannor inom planerade naturgasområdet i 
Sverige utrustas med naturgasreburning skulle de förbruka 245 miljoner norm 
m3 naturgas per år. Efter en diskussionsmäss1g bedömning av tänkbara pan
nors lämplighet för naturgasrEburning erhålls på motsvarande sätt en upp
skattad maximal förbrukning på 100 miljoner norm m3 naturgas per år. 

De troligtvis mest intre-ssanta pannorna för reburning med naturgas är mind
re koleldade pannor med pulvereldning, wanderrost och spreaderstoker samt 
större kolpulvereldade pannor med hörnbrännare. 

Det pågår och planeras några reburningprojekt i Sverige bland annat i 
Limhamn och Norrköping. 



8. KONVERTERING AV HÖGTEMPERATURUGNAR 

Rolf Collin, Institutionen för Värme- och Ugnsteknik, KTH 

Målsättningen med projektet är att skapa data- och beräkningsunderlag för 
att kunna förutsäga vilket resultat med avseende på verkningsgrad, kapaci
tet och NOx-bildning som erhålles vid konvertering av befintliga högtempe
raturugnar vid övergång från olja och gasol till naturgas. 

Projektet pågår och dokumentation kommer att finnas under hösten 1988. 

11 



9. !R-VÄRMNING MED GASSTRÅLNINGSBRÄNNARE l OLIKA TYPER AV 
VÄRMNINGS- OCH TORKPROCESSER 

Åke Jansson/Michael Johansson, Drifttekniska Högskolan i Malmö, 
juli 1988 

Inom de flesta industrier förekommer någon typ av torknings- eller 
värmningsprocess. Idag är dessa processer oftast av konventionell art, 
och ofta energikrävande. T ex är en konventionell torkprocess uppbyggd av 
konvektiv värmeöverföring eller värmeöverföring via ledning, med allt vad 
det innebär i form av tröghet och värmeöverföringsproblem. 

I denna rapport beskrivs hur man istället för de konventionella tork- och 
värmningssystemen använder gasbaserade IR-strålare. 
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Rapporten inleds med en teoridel som kort beskriver värmeöverföring och 
infraröd strålning. Absorptions- och emissionsförhållandet diskuteras. Hur 
påverkar valet av strålare (yttemperatur) värmeutbytet och verkningsgraden. 

De vanligast förekommande !R-strålarna beskrivs med avseende på funktions
sätt och uppbyggnad. 

Absorptions- och emissionsdata förstrålare och för olika material som 
skall torkas eller värmas finns med i rapporten för att man skall kunna 
bestämma en lämplig Ytteroperatur hos strålaren, så att värmeöverföringen 
och därmed ekonomin ska bli optimal. 

Några processtillämpningar där det är lämpligt att använda IR-strålare 
beskrivs i rapporten. 

Som exempel kan nämnas: torkning av papper, där IR-strålare ger en betydan
de energibesparing samt kvalitetsförbättring. 

Härdning av betong, där härdningstiden förkortas avsevärt samtidigt som 
hållfastheten bibehålls på en hög nivå. 

Torkning av färg, där torktiden kan förkortas samtidigt som behovet av re
ningsanläggningar för ventilationsluften minskas, då processen i sig för
bränner en del av de lösningsmedel som frigörs från färgen. 

Rapporten är beställd av Mats Johansson, Swedegas, och ingår i Swedegas 
FUD-program för 1987. 



10. UTREDNINGAR BETRÄFFANDE GASERS UTBYTBARHET 

Göran Fermbäck, TVE-Energikonsult AB 

Målsättning är att ta fram förbränningsegenskaper för aktuella energigaser 
liknande naturgas. Utredningarna kommer inte att delges externt. 
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11. KRAFTVÄRMEPRODUKTION MED NATURGAS 

Björn Svensson, Vattenfall BEG4, 
Thomas Carlqvist, Swedegas AB, 
1987-12-21 

Föreliggande rapport ger en sammanfattande beskrivning av teknikområdet 
kraftvärmeproduktion med _naturgas. Framställningen är uppdelad i fyra 
huvudområden: 

Teknik 
Tillämpningar och marknad 
Ekonomi 
Typanlägg n i ng ar 
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En översiktlig beskrivning görs av tekniken. Syftet är att behandla flerta
let väsentliga aspekter, så att rapporten i ett inledande skede kan använ
das som underlagsmaterial och faktasamling. Följande behandlas: bakomlig
gande samband, systemkopplingar, komponent- och anläggningsutformning, 
prestandauppgifter, miljöfaktorer (i huvudsak emissioner) och tillgänglig 
utrustning från ett antal olika leverantörer. Beskrivningen täcker följande 
typer av system: 

Mottrycksångturbinanläggning 
Gasturbin med värmeåtervinning 
Kombicykel 
Gasmotor med värmeåtervinning 

Tonvikten har lagts vid de tre sista typerna. 

Möjliga tillämpningar för naturgasbaserad kraftvärmeproduktion i Sverige 
redovisas för fjärrvärme, lokal värmeproduktion och industri. 

Ekonomiska underlagsdata, investeringskostnad, drift- och underhållskost
nad, prestanda och alternativkostnader redovisas. Utifrån dessa data, och 
en ansatt naturgasprisnivå, görs en bedömning av elproduktionskostnad exkl 
skatt för olika typer av anläggningar i storlek 1-200 MW, främst med tanke 
på fjärrvärmeinstallationer. 

Ett antal typanläggningar i Nederländerna och USA presenteras. 

Rapporten har tagits fram av Vattenfall UG. Arbetet har skett i samarbete 
med Swedegas. 



12. ANALYS AV NY ELPRODUKTIONSKAPACITET 

PPS Project Promotion Services AB, 1gs7 

PPS Project Promotion Services AB har inhämtat grunddata analyserat dessa 
både tekniskt och ekonomiskt för tretton olika kraftverkstyper för att el
das med olika bränsleslag. 
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studien avser i första hand att visa de möjligheter som finns att kunna 
producera el till låg kostnad med befintlig teknik eller teknik som med en 
måttlig utvecklingsinsats kan finnas tillgänglig på marknaden hos olika le·
verantärer både inom och utom landet. 

Kraftverkstyperna kan sammanfattas i tre olika storlekar: 

För mindre tätorter med litet värmeunderlag 
För mellanstora svenska städer 
För större städer med kraftvärmeunderlag inkl anläggningar fÖr 
kondensctrift. 

Spridningen för elproduktionskostnaden med de metoder som vi tillämpat va
rierar från 11 öre/kWhe till 30 öre/kWhe. 

Flertalet av de anläggningar som vi analyserat ligger kring 20 öre/kWhe. 

Som framgår av rapporten varierar fördelningen mellan kostnaderna avsevärt 
eftersom några anläggningstyper har låga investeringskostnader men uppvisar 
ett effektivt utnyttjande av bränslet, detta gäller i synnerhet fÖr gastur
binkraftverk medan fastbränsleeldade kraftverk uppvisar höga anläggnings
kostnader men lägre bränslekostnader. 

De kondensdrivna anlä~gningarna är konkurrenskraftiga tack vare sin storlek 
och de många drifttimmarna i jämförelse med de mindre anläggningarna för 
kraftvärmeproduktion, som drivs ett färre antal timmar under den kalla 
perioden. 

Någon känslighetsanalys har i detta sammanhang inte utförts men som oftast 
visar sig antalet drifttimmar vara en av de mest påverkande faktorerna för 
att uppnå en låg elproduktionskostnad. 

Av de analyserande anläggningarna finns inte någon i drift i Sverige för 
närvarande, men ett antal är under uppförande eller under projektering. Ett 
antal snarlika anläggningar har under de senaste åren byggts om fÖr att el
das med t ex kol. 
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13. EFFEKTIV ANVÄNDNING AV NATURGAS l TRÄDGÅRDsNÄRINGEN - DELPROJEKT l 

Lars Bernhardsen/Göran Fermbäck, TVE-Energikonsulter AB, 1988-04-08 

Detta projekt har genomförts av Theorell + VBB Energikonsulter AB på upp
drag av Swedegas, Sydkraft och Helsingborgs Energiverk. Syftet har varit 
att belysa hur naturgas kan användas på ett effektivt sätt inom växthusnä
ringen och vi har närmare studerat koldioxidgödsling med rökgaser, samtidig 
el- och värmeproduktion samt pannanläggningens effektivitet. 

Koldioxid tillsätts normalt i små kvantiteter till växthus med syftet att 
öka produktionen. Koldioxidtillförseln sker normalt från gasflaskor eller 
en tank med flytande kolsyra men kan också ske med hjälp av rökgaser från 
en naturgaseldad panna. Den senare metoden medför att andra oönskade ämnen 
såsom NOx och CO tillförs växthusluften men koncentrationen ligger långt 
under det av Arbetarskyddsstyrelsen föreskrivna gränsvärdet. Metoden är 
vanlig i både Holland och Danmark. 

studien av kombinerad el- och värmeproduktion med hjälp av en gasmotor vi
sar att detta koncept inte är lönsamt med dagens energipriser och de be
skattningsregler som gäller för växthus. Gasmotorn ger ett årligt drift
överskott som dock inte räcker för att bära investeringskostnaden. Med 
dagens gaspriser behövs ett elpris kring 40 öre/kWh inkl skatt för att mo
torn skall bli lönsam. Däremot kan gasmotordrivna generatoraggregat vara 
lönsamma i andra sammanhang än i samband med produktion av belysningsel och 
värme för växthus. 

Pannanläggningens verkningsgrad bör mätas genom en indirekt mätmetod på 
grund av att energin tas ut via flera vattensystem och en direkt mätning 
blir därför både dyr och komplicerad att genomföra. Mätningen bör genomfö
ras i samband med att en eventuell C02-gödsling med rökgaser installeras. 



14. GAS1NFRA FÖR STORMARKNADER- INTRODUKTION TILL ÄMNET, 
PRAKTIKFALLET IKEA KÅLLERED 

K-H Hofgren, AB Energiuppdrag, 1g88-02-08 
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Gasbaserad infravärme är en lämplig uppvärmningsform för stormarknader. 
Genom att direkt värma kroppen istället för den till kroppen omgivande luf
ten fås ett energieffektivt system med goda möjligheter att erhålla efter
strävad funktion. Detta gäller särskilt i stora lokaler och lokaler med 
stort luftläckage. 

I en stormarknad finns flera olika klimatzoner med skilda uppvärmnings
behov. Infravärmaren är relativt lätt att installera och naturgas är enkelt 
att distribuera till rätt plats i lokalen. Genom sin direktverkan är infra
värmaren också enkel att reglermässigt dela in i zoner. En god funktion kan 
därför erhållas vid entr8er, varuintag, kyldiskar etc. 

Klimatmässigt innebär infravärmaren att lufttemperaturen kan sänkas. 
Komforten bibehålles genom att strålningsbidraget väger starkare än luft
temperaturen för klimatupplevelsen. En grundprincip är att lufttemperaturen 
kan ligga ca 4oc under komforttemperaturen. 

Energitekniskt ger detta besparingar i form av minskade transmissions- och 
ventilationsförluster. Det är dock i sammanhanget viktigt att notera att 
själva luftomsättningen i lokalen sällan kan ändras. 

Genom sin på kroppen direkta verkan och genom att lufttemperaturen sänks 
(om än bara 40C), finns för stormarknader betydande besparingar i att in
stallera gasinfra. 

I exemplet 11 1KEA, Kållered" genomförs beräkningar för ett system till 
lastkaj/godsmottagning samt för ett system till stapellagret. 

För lastkaj/godsmottagning fås en mycket god lönsamhet vid tillämpning av 
infra. ~terbetalningstid strax över l år. För stapellagret är lönsamheten 
sämre. Aterbetalningstid 7 år. Lagrets geometri gör att infra inte är 
lämpligt. De många smala korridorerna ger en utspridd och dyr installation 
samtidigt som strålning delvis kommer att träffa lagerhyllorna ovan 
personhöjd. 

Utredarens rekommendation till IKEA: 

1. Installera infravärmare för lastkaj/godsmottagning 

2. Utreda förutsättningar för värmeåtervinning i ventilationssystemet 
eventuellt kombinerad med gasbaserade tilluftsvärmare. 

3. Konvertera befintligt oljeeldad panncentral till naturgas. (Här blir 
effektstorleken beroende av vad som framkommer i 2.). 



15. TIMAB TVÄTTERI I MALMÖ 

Hans Nilsson, Malmö Energiverk, 
Ingemar Gunnarsson, Västgas AB, 
Mats Johansson, Swedegas AB, 
1987 

Delrapportl-Resultat och erfarenheter vid drift med naturgas 
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Inom projekt 11 Gasreferens 11 sammanställs, utvärderas och dokumenteras resul
tat och erfarenheter, som uppnåtts vid drift med naturgas 1 ett antal in
dustriella tillämpningar. Dessutom analyseras möjligheter till ännu 
effektivare naturgasanvändning, t ex genom direktanvändning i processer. 

Denna rapport beskriver erfarenheterna vid övergång från olja till naturgas
användning vid TIMAB, som är ett företag i tvättbranschen. I en senare 
rapport görs en utvärdering av teknik och beräknat resultat vid direktan
vändning av naturgas i någon eller några av företagets processer. 

Delrapport 2- Framtida möjligheter 

I en tidigare rapport (delrapport l) beskrivs TIMABs nuvarande anläggning 
och de erfarenheter man vunnit av gaseldning sedan övergången från olja 
hästen 1983. 

De olika delprocesserna analyseras och deras energiförbrukning utvärderas 
och redovisas i ett sammanfattande flödesschema. Av rapporten framgår att 
anläggningen är mycket energisnål med värmeåtervinning på alla stora ener
giförbrukande apparater. 

Möjligheterna till en ytterligare reducering av energi- och driftkostnader 
för TIMAB sammanfattas som följer: 

Värmeåtervinning i resterande tvättmaskiner och torktumlare kan redu
cera energiförbrukningen med ytterligare minst 10% under förutsättning 
att inte överskottet på avspänningsånga från torktumlare och manglar 
uppstår eller ökar jämfört med dagens situation. En närmare analys av 
olika driftfall kan därför behöva göras. 

Direktanvändning av gas för torktumlare, manglar och torkkamrar ger 
endast marginella energivinster och bedömes inte vara lönsam fÖr den 
nuvarande anläggningen. Vid en ev framtida nyetablering kan emellertid 
direktanvändning av gas visa slg attraktiv genom möjligheten att väsent
ligt förenkla angsystemet. Högtryckssystemet (10 bar) kan då utgå sam
tidigt som kapaciteten på pannanläggningen kan minskas till ca 1/3. 

Värmepumpar för att ta vara på de stora värmeförlusterna från torktum
lare och tvättmaskiner leder till komplicerade och kostbara system fö
renat med svårigheter att tillgodogöra sig värmevinsterna och bedömes 
därför inte vara av intresse. 

Samproduktion av el och värme är inte lönsam med dagens elpriser men 
vid en kraftig höjning av priset och en ev framtida nyetablering bär 
metoden beaktas. 



16. GASDRIVNA VÄRMEPUMPAR 

Lars Sandberg/Peter Thomson, Institutionen för kylteknik, KTH, 
februari 1988. 

Gasdrivna värmepumpar utgör ett alternativ till konventionellt eldrivna 
värmepumpar: 

De system som behandlas är: 
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Absorptionssystemet, som arbetar utan kompressor med enbart värmeener
gi som drivkälla och därmed har låga underhållskostnader som en stor 
fördel. 

System med en konventionell kompressor som drivs av en stirlingmotor, 
ottomotor eller dieselmotor. Dessa har fördelen att vara kända tekni
ker och torde därmed kunna uppvisa en stor driftsäkerhet. 

Gasdrivna värmepumpar uppvisar låga emissioner av NOx, CO, SOz och sot. 
Detta gör att de lämpar sig väl i tät bebyggelse. 

För samtliga typanläggningar som finns redovisade i rapporten erhålls vär
mefaktorer som är lägre än för de eldrivna värmepumparna. Nästan all den 
spillvärme som alstras av motorn (minst 75%) måste tas tillvara för att få 
ekonomi i anläggningarna. Detta är_ en orsak till att investeringskostnader
na blir något högre för de gasdrivna värmepumparna än för de eldrivna. Till 
detta kommer att priset på drivenheten är högre. Dock kan värmepumpens vär
meeffekt dimensioneras till 2/3 av husets värmebehov, resterande tas direkt 
från motorns spillvärme. 

Den högre anläggningskostnaden samt den lägre värmefaktorn medgör att det 
krävs stor prisdifferens mellan el och naturgas för att lönsamhet gentemot 
eldrivna värmepumpar skall uppnås. 

1988-06-22 
ThC/ukl 


