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Sammanfattning 
Umeå Energi har som kundlöfte att bli klimatneutrala till år 2018. En stor del av detta är att minska sin 

användning av fossila bränslen. Detta kan åstadkommas på en rad olika sätt och man undersöker nu 

vilka olika möjligheter som finns att möjliggöra detta. Ett sätt är att effektivisera de anläggningar man 

har och därför vill man undersöka om en rökgaskondensering på Ålidhems värmeverk skulle vara ett 

bra alternativ.  

På Ålidhems värmeverk finns ett antal pannor varav två biobränslepannor, P6 och P7, som eldar 

torrflis respektive returträ. Ingen av dessa har i dagsläget någon rökgaskondensering. Det har tidigare 

gjorts liknande försök för att undersöka om det skulle vara lönsamt men man har då funnit att så inte 

varit fallet. Skillnaden med detta arbete är att man tittat på båda pannorna. Tidigare har endast P6, den 

största av pannorna med sina 32 MW, undersökts.  

Arbetet inleddes med att beräkna värmeinnehållet i rökgaserna för respektive panna. Beräkningarna 

har genomförts med två metoder varav den ena är baserad på bränslesammansättningen och den andra 

är baserad på mätdata på rökgassammansättningen. Sedan kontaktades tre företag för att få 

kostnadsförslag på kondenseringsanläggningar varav två återstår, Radscan Intervex samt Pilum 

Polyproject.  

Kostnadsförslagen skiljer sig något mellan de två företagen. Radscan har två förslag till varje panna, 

ett utan uppfuktning och ett med uppfuktning. Radscan ville inte lämna några uppgifter om en 

gemensam kondensering då man inte anser att det skulle vara lönsamt. Pilum har bara ett förslag för 

varje panna, vilket inte innehåller uppfuktning då man anser att detta inte skulle vara uppskattat av 

Umeå Energi med tanke på att återbetalningstiden ökar. Ur ett 2018-perspektiv kan detta ändå vara 

intressant genom att det är koldioxidfri värme. Pilum har dock gett ett förslag på en gemensam 

kondensering även om man inte rekommenderar en sådan uppställning.  

Bränslemetoden visar att hos P6 finns ett möjligt effektuttag på ca 4 MW och hos P7 3,4 MW. 

Rökgasmetoden ger ett högre effektuttag, för P6 ca 6 MW och för P7 ca 5 MW. Varför det är så stor 

skillnad har inte kunnat fastställas med säkerhet men det mest troliga är flera felaktiga indata eller 

beräkningsfel. Eftersom att bränslemetoden verkar vara den vedertagna metoden inom 

rökgaskondenseringsbranschen baseras de ekonomiska beräkningarna på dessa resultat.  

Det mest lönsamma förslaget kommer från Radscan och gäller P7. Det är förslaget utan uppfuktning 

och har en återbetalningstid på strax under 6 år och en internränta på 23,6 %. För P6 är det mest 

lönsamma förslaget det med uppfuktning från Radscan. Det har en återbetalningstid på ca 12 år och en 

internränta på 12,6 %. Det minst lönsamma förslaget gäller P6 och Pilum. Med en kalkylperiod på 20 

år hinner inte punkten för återbetalning nås och internräntan ligger på 6,9 %. Lägsta nivå på 

internräntan är 8 %. Det minst lönsamma förslaget för P7 är både Pilums och Radscans förslag med 

uppfuktning med en återbetalningstid på 7 år och en internränta på 20,2 %. 

Slutsatsen är att det skulle löna sig att investera i en rökgaskondensering på Ålidhem, framförallt på 

P7, och att detta är en särskilt god investering med tanke på 2018.  
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Abstract 
The local energy company in Umeå, Umeå Energi AB, has set a goal to become a carbon neutral 

company by the year 2018. There is a number of ways on how this could be achieved. What’s 

important is that the approach is economically viable, as with any company’s investments. 

A part of this goal could be a flue gas condensation for the thermal power plant at Ålidhem. At this 

plant there are a number of different boilers of which two are hot water boilers fired with bio fuel. 

These two are also the largest boilers at that plant. P6 which is the largest has a capacity of 32 MW 

and is fired with wood chips. The smaller P7 has a capacity of 20 MW. P7 used to have waste as fuel 

but was modified in 2005 and is now fired with recycled wood.  

The purpose of this project is to find out whether or not flue gas condensation would be a good 

investment. There has been some research done in this matter before but it did not prove economically 

viable at that point. At that time only one of the bio fueled boilers, P6, were considered. The difference 

now is that both P6 and P7 are under consideration. 

Initially the work consisted of calculating the amount of heat that’s possible to recover from the flue 

gas. The calculations were conducted with two methods. The difference between the two is that one is 

based on the elementary composition of the fuel and the other is based on the composition of the flue 

gas. After that contact were established with two companies that specialize in flue gas condensation, in 

order to receive cost estimations. These two companies are Radscan Intervex and Pilum Polyproject. 

There are some small variations in the content of the estimations from the two companies. 

Furthermore Radscan has proposed two set ups, one with combustion air humidification and one 

without.  Pilum did not make a suggestion with combustion air humidification since they believed it 

would not be profitable. On the other hand they made a cost estimate for a joint condensation even 

though they thought it not to be the most efficient solution. 

Calculations performed with the fuel method resulted in a possible heat recovery of about 4 MW for 

P6 and about 3,4 MW for P7. The results with the flue gas method are 6 MW for P6 and 5 MW for P7. 

Why there is such a big difference between the results have not been established. There could be a 

number of reasons but most likely it’s a problem with some of the input. Since the fuel method seems 

to be the conventional method within the industry the economic calculations are based on this result. 

The most economically viable suggestion is the one without combustion air humidification from 

Radscan considering P7. The pay back time for this investment is about 6 years with an internal rate of 

return at 23,6 %. The best alternative for P6 is also from Radscan but with the combustion air 

humidification. The pay back time is 12 years with an internal rate of return at 12,6 %. The worst 

alternative comes from Pilum regarding P6. The point of pay back won’t be reached with a 

depreciation period of 20 years and has an internal rate of return at 6,9 % which is below the allowed 

minimum at 8 %. The least profitable suggestion for P7 is from Pilum and Radscan both with a pay 

back time of 7 years and an internal rate of return at 20,2 %. 

The conclusion is that it can be profitable with a flue gas condensation at Aleichem and that it could 

be twice as positive considering 2018.  
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Förord 
Detta examensarbete har utförts inom Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå Universitet 

och omfattar 30 hp. 

Arbetet har utförts under vårterminen 2013 i samarbete med Umeå Energi. Jag vill rikta ett stort tack 

till min handledare på Umeå Energi, Conny M. Eriksson, som alltid varit hjälpsam, uppmuntrande  

och kommit med bra synpunkter. Jag vill även tacka alla andra på Umeå Energi som har hjälpt mig i 

detta arbete genom att ta fram data, svara på frågor, ta med mig på studiebesök och bidra till en 

trivsam arbetsmiljö. Samt tack till min handledare vid Umeå Universitet, Robert Eklund. 

Umeå, Juni 2013 

Erika Pahkala 
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Ordlista 
I denna rapport förekommer en del ord och förkortningar som kan kräva ytterligare förklaring. 

TS 

Förkortning för Torr Substans, vilket betyder bränsle utan fukt. 

RGK 

Förkortning för RökGasKondensering. 

Spetslast 

Den last som råder vid höga och relativt kortvariga värmebehov. 

Spetspanna 

Panna som tas i drift vid spetslast. 

Graniten 

En av Umeå Energis anläggningar som omfattar två värmepumpar som producerar fjärrvärme. 

Graniten är lokaliserad öster om värmeverket på andra sidan kolbäcksvägen. 

Ekonomiser 

Har som funktion att förvärma fjärrvärmereturen som går in i pannan och samtidigt kyla rökgaserna. 

Vattnet värmeväxlas med rökgaserna men här sker ingen kondensering av vattenångan för att undvika 

korrosion.  

Bränslemix 

De olika bränslen som Umeå Energi använder sig av i sin el- och värmeproduktion. 

Biobränsle 

Förnyelsebart bränsle, bränsle som inte tillför någon koldioxid i atmosfären. 

Returträ 

Ett bränsle som består av återvunnet trä, t.ex. rivningsvirke. 

FJV 

Förkortning för FJärrVärme. 

Reynolds tal 

Ett begrepp som används inom strömningsmekaniken för att beskriva hur fluiden strömmar. 

COP-faktor 

Förkortning för Coefficient of Performance, vilket är ett mått på värmepumpens verkningsgrad. 
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1. Inledning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts inom Civilingenjörsprogrammet i 

energiteknik vid Umeå Universitet. Arbetet har genomförts på uppdrag av Umeå Energi. Detta avsnitt 

beskriver bakgrund, syfte & mål samt avgränsningar för detta arbete. 

1.1. Bakgrund 
Umeå Energi AB ägs av Umeå kommun och består av fem affärsområden, Värme, Elhandel, Elnät, 

UmeNet och Sol, Vind & Vatten. År 2012 producerades drygt 1000GWh fjärrvärme (1). Största 

produktionen sker på kraftvärmeverken Dåva 1 och 2. När temperaturen ute sjunker kompletteras 

produktionen av yttre anläggningar på olika platser i nätet, däribland Ålidhems värmeverk. I Umeå 

Energis bränslemix står biobränsle för ca 55 %, avfall för ca 30 % och resterande 15 % består av olja, 

köpt värme, värmepumpar, el och torv (1).  

Umeå Energi har som mål att bli klimatneutrala till år 2018 (2) och en stor del i detta är att minska 

eldningen av fossil olja. Den olja som används idag fördelas lika mellan hela anläggningen på Dåva 

och resterande anläggningar. Spetspannor tas i drift då kraftvärmeverken på Dåva, biobränslepannorna 

på Ålidhem samt värmepumparna på Graniten inte klarar att försörja fjärrvärmenätet med värme. 

Därför letar man nu efter sätt att ersätta den fossila oljan som eldas. Snarare än att bygga nya 

biobränsleanläggningar vill man effektivisera och optimera befintliga anläggningar.  

Ålidhems värmeverk är en av Umeå Energis anläggningar för produktion av fjärrvärme. Det som är 

ovanligt med just denna anläggning är att den saknar rökgaskondensering trots att den eldar 

biobränslen. Eftersom att biobränslen innehåller relativt mycket fukt går det under förbränningen åt 

mycket energi till att förånga den fukten. Energi som sedan släpps ut med rökgaserna i skorstenen. I en 

rökgaskondensering kan man ta tillbaka en del av denna energi och därmed få ut mer fjärrvärme från 

samma mängd bränsle.  

Umeå Energi vill därför undersöka om en rökgaskondensering på Ålidhems värmeverk skulle kunna 

vara en lönsam del i arbetet för att nå målet att bli klimatneutrala. Det har vid tidigare tillfällen funnits 

funderingar på att installera rökgaskondensering på Ålidhem men det har vid dessa tillfällen inte visat 

sig vara lönsamt. Det senaste tillfället var 2007 i samband med ombyggnation av ekonomisern på P6. 

Det som är annorlunda med detta arbete är att det undersöker lönsamheten med rökgaskondensering 

till båda pannorna på Ålidhem, tidigare har det endast varit P6 som undersökts. En annan skillnad är 

att man nu har sitt kundlöfte om att bli klimatneutral till år 2018. 

Ur perspektivet Klimatneutral 2018 så är det intressant att veta hur mycket denna rökgaskondensering 

skulle kunna bidra med när det gäller att minska CO2-utsläppen. Eftersom lägre utsläpp innebär lägre 

kostnader för klimatkompensering i framtiden. Det antogs att den extra effekten från kondenseringen 

kommer ersätta motsvarande effekt från eldning av fossil olja eftersom den står för en stor del av 

utsläppen och är det bränsle som har högst produktionspris. 

I starten av detta arbete framkom funderingar kring huruvida samkörning av en eventuell kondensering 

med värmepumparna på Graniten var möjligt. Eftersom returflödet som kommer till Ålidhem först 

passerar värmepumparna så kommer flödet in i kondenseringen få en högre temperatur då 

värmepumparna är i drift. Frågor att besvara var hur ofta värmepumparna och Ålidhem är i drift 

samtidigt, om de är i drift samtidigt, vilka alternativ finns då, vilken temperatur har flödet efter 

värmepumparna? Temperaturen på inkommande flöde får inte överstiga 55 °C för att inte påverka 

COP-faktorn hos värmepumparna. 
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1.2. Syfte och mål 
Syftet med detta arbete var att undersöka om det skulle vara möjligt att effektivisera produktionen av 

fjärrvärme på Ålidhems värmeverk genom att installera en rökgaskondensering. Där ingår att 

utvärdera hur en rökgaskondensering skulle påverkas av värmepumparna på Graniten. I syftet ingår 

också att ta fram kostnadsförslag på olika utformningar av rökgaskondenseringen samt att göra 

lönsamhetsanalyser för dessa. Man ville även ta reda på om detta kunde vara en del i Umeå Energis 

arbete att bli klimatneutrala till år 2018. Målet var att ta fram ett tillräckligt bra underlag för att kunna 

ta nästa beslut om en eventuell rökgaskondensering. Målet består av två delar, där del ett omfattar att 

beräkna det effekt- eller värmeuttag som skulle vara möjligt med en rökgaskondensering och del två 

omfattar den ekonomiska kalkylen.  

1.3. Avgränsningar 
Detta arbete behandlar inte frågan om det är fysiskt möjligt, vad gäller byggnadens beskaffenhet och 

utrymme, att uppföra en rökgaskondensering. Vidare är antaganden och beräkningar baserade på 

dagens driftsituation och behandlar inte framtida åtgärder eller förändringar.  
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2. Ålidhems värmeverk 
Ålidhems värmeverk har en total kapacitet på 198MW värme och stod klart 1970 (3). Sedan dess har 

det skett en del förändringar. I början eldades avfall på Ålidhem men numera sker det på Dåva 1och 

Ålidhem eldar nu i huvudsak biobränslen. Det finns ett antal olika pannor på Ålidhem där två av 

pannorna är biobränslepannor och kallas för P6 och P7 samt en del olje- och elpannor. De tre 

oljepannorna är störst med en effekt på 45 MW vardera. Sedan kommer P6 med 32 MW och P7 med 

20 MW. Minst är elpannan med en effekt om 10 MW. 

2.1.1. Panna P6 
P6 är en biobränslepanna som idag eldas främst med träflis. Inblandning av andra bränslen har 

förekommit men undersökningar har visat att det är mest optimalt att elda endast träflis (4). P6 

levererar ca 32 MW värme vid full last. Figur 1 visar en översiktsbild för rökgasen på P6. 

 

Figur 1. Översiktsbild över rökgasflödet för P6. 

Rökgasreningen består av ett elfilter som sitter för ekonomisern. Elfiltret är konstruerat så att 

partiklarna får en negativ laddning för att sedan fastna på positivt laddade ytor i filtret. Efter 

ekonomisern går rökgaserna till skorstenen men en del kan vid behov föras tillbaka till pannan.  

En översiktsbild på vattenflödet för P6 kan ses i Figur 2.  
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Figur 2. Översiktsbild över matarvatten- och fjärrvärmeflödet för P6. 

Matarvattnet kommer först in i pannan, sedan går det vidare till luftförvärmare och värmeväxlare för 

fjärrvärme. Fjärrvärmeflödet förvärms först i ekonomisern och går sedan vidare till värmeväxlaren. 

2.1.2. Panna P7 
Ursprungligen eldade P7 avfall men år 2005 byggdes den om till en biobränslepanna och eldar idag 

returträ. Den levererar ca 20 MW värme vid full last. Figur 3 visar en översiktsbild på både rökgas- 

och vattenflöde i P7.  

 

Figur 3. Översiktsbild över både rökgasflödet och fjärrvärmeflödet för P7. 

När rökgaserna lämnar pannan går de först till en ekonomiser och sedan vidare till ett slangfilter för att 

renas. Slangfiltret är placerat efter ekonomisern eftersom det inte tål lika höga temperaturer som ett 

elfilter. Slangfiltret består av slangar i textilmaterial som partiklarna fastnar i. Bredvid P7 fanns 
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tidigare ytterligare två avfallspannor men de har skrotats och nu finns där gott om plats för en 

eventuell rökgaskondensering. På Ålidhem finns idag ingen vattenrening utan det vatten som måste 

renas körs till Dåva. 

3. Teori 
Detta avsnitt behandlar teorin kring rökgaskondensering och de beräkningsmetoder som använts. 

3.1. Allmänt om rökgaskondensering 
Rökgaskondenseringens uppgift är att tillvarata den värmeenergi som finns i rökgaserna. Den mesta 

energin finns i form av vattenånga och vattenångan kommer till största del från att bränslet man eldar 

innehåller fukt men en liten del kommer från fukt i förbränningsluften. Av det skälet är en 

rökgaskondensering mest lönsamt på en biobränsleanläggning eftersom biobränslen innehåller mycket 

fukt jämfört med andra bränslen. Genom att värmeväxla de varma rökgaserna med det kallare vattnet 

från fjärrvärmereturen kondenseras vattenångan och energin överförs till fjärrvärmereturen. 

En rökgaskondensor kan vara konstruerad på ett antal olika sätt. De beskrivs närmare under rubrikerna 

Tub- och Lamellkondensor och Skrubber. I inloppet till kondensorn finns en vatteninsprutning som 

har till uppgift att få rökgasen mättad på vattenånga, sänka temperaturen på rökgasen så att 

syradaggpunkten passeras fort, späda ut kondensatet samt spola ytorna i kondensorn för att minska 

risken för korrosion. Denna del kallas för quench eller störtkylare. (5) 

3.1.1. Tub- och Lamellkondensor 
I en tubkondensor består värmeväxlarytan av rör genom vilka det varma mediet, rökgaserna, passerar 

uppifrån och ner. På utsidan rören passerar det kalla mediet, fjärrvärmevattnet, nerifrån och upp. Detta 

gör att värmeväxlingen sker motströms. (5) 

 

Figur 4. Tubkondensor i genomskärning från sidan och ovan. (5) 

I en lamellkondensor består värmeväxlarytan av lameller och genom dessa lameller går rör, se Figur 4. 

Det hela kan jämföras med en kylare till en bilmotor. Lamellerna har till uppgift att öka den 

värmeöverförande ytan och kan vara utformade på olika sätt. Värmeväxlingen sker genom att ett av 

flödena passerar på insidan röret och det andra utanför röret, företrädesvis i motsatt flödesriktning. Det 
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finns även en annan variant på lamellvärmeväxlare som påminner om en tubvärmeväxlare men istället 

för rör så är det breda platta kanaler, lameller, se Figur 5. 

 

 
 

 

 
 

Figur 5. Två varianter på lamellvärmeväxlare. (6) (7) 

3.1.2. Skrubber 
Den största skillnaden mellan en skrubber och tub- eller lamellkondensor är att kondenseringen och 

värmeväxlingen är separerade. I tub- och lamellkondensorn sker detta i samma konstruktion. I en 

skrubber sker kondenseringen i kondensorhuset som är fyllt med fyllkroppar. Dessa fyllkroppar kan 

vara utformade på olika sätt och oftast i plast och deras funktion är att öka den värmeöverförande ytan. 

Figur 6 visar en principskiss på en skrubber där fyllkropparna består av cylindrar.  

Kondensat sprutas in i toppen på 

kondensorhuset och rökgasen leds in i 

botten. Kondensatet värms upp när det 

kommer i kontakt med de varma rökgaserna 

och rinner ner i botten där det samlas upp 

och leds vidare till en värmeväxlare. I 

värmeväxlaren sker värmeöverföringen till 

den kalla fjärrvärmereturen och det avkylda 

kondensatet leds återigen vidare till toppen 

av kondensorhuset. (5) Dessutom är en 

skrubber ofta tillverkad i material som är 

tåligare mot korrosion och passar då bättre i 

en anläggning där rökgaserna innehåller mer 

korrosiva ämnen, t.ex. HCl och H2SO4 som 

kan vara fallet med en avfallsanläggning. (8) 

Figur 6. Principskiss av skrubber med separat värmeväxling. (5) 
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3.2. Uppfuktning 
En rökgaskondensering kan kompletteras med en uppfuktning vars syfte är att öka fukthalten i 

rökgaserna. Detta är positivt eftersom mer fukt i rökgaserna ökar kondenseringseffekten. 

Uppfuktningen går till så att rökgaserna värmeväxlas med den inkommande förbränningsluften efter 

att rökgaserna passerat själva rökgaskondenseringen, samtidigt som kondensat sprayas in i luften. Då 

förångas kondensatet och förbränningsluften får en högre fukthalt innan den kommer in i pannan. 

En högre fukthalt medför att daggpunkten höjs vilket innebär att temperaturen då kondenseringen 

börjar höjs. För rökgaser utan uppfuktning ligger daggpunkten ofta vid ca 60°C men med 

uppfuktningen höjs den till ca 70°C. Det innebär att kondensering kan ske även vid högre temperaturer 

på fjärrvärmereturen. En uppfuktning innebär också att temperaturen i pannan sjunker, vilket medför 

minskad belastning på materialen i pannan. 

En uppfuktning kan vara konstruerad på tre olika sätt, spraytorn, roterande uppfuktare eller 

korsströmsuppfuktare. Den typ som avses i denna rapport är en roterande uppfuktare vilken anses ha 

den bästa verkningsgraden men ställer höga krav på underhåll av tätningen mellan de båda sidorna. 

För en principskiss se Figur 7. 

 

Figur 7. Principskiss för en roterande uppfuktare. (5) 

Den roterande uppfuktaren består av ett hjul tillverkat i ett poröst material. Hjulet roterar mellan den 

inkommande luften och utgående rökgaser. De utgående rökgaserna värmer upp hjulet när de passerar 

och värmen överförs till inkommande luft när den passerar det uppvärmda området. Här sker 

uppfuktningen genom att kondensat sprayas över den inkommande luften. (5) Detta medför att värme 

som kan anses vara värdelös på grund av sin låga temperatur får ett användningsområde. 

3.3. Beräkningar 
I detta avsnitt beskrivs de beräkningsmetoder som har använts i detta arbete samt för- och nackdelar 

med respektive metod. 

3.3.1. Bränslemetoden 
Bränslemetoden var den metod som föreslogs av handledare på universitetet och presenteras av Lars 

Wester i Förbrännings- och rökgasreningsteknik. Denna metod baseras på en elementaranalys av 

bränslet som sedan används i en beräkningsmall för att beräkna rökgasens sammansättning vid 
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förbränning av det bränslet. Med detta som utgångspunkt beräknas sedan mängden energi som kan 

tillvaratas under olika delar av kondenseringsförloppet. Den största energimängden frigörs när 

vattenångan i rökgaserna kondenserar. 

Eftersom Umeå Energi inte gör några kontinuerliga elementaranalyser av bränslet på Ålidhem 

hämtades värden ur Bränslehandboken 2012 från Värmeforsk (9). Det enda som testas av Umeå 

Energi är fukthalten och där har Umeå Energis egna värden använts (10). Värden för bränsleflödet är 

ett medianvärde under de tidsperioder som avses och kommer från Miljö & Optimeringsavdelningens 

månadsrapporter.  

Bränslemetoden är bra då man inte har en fysisk panna att göra mätningar på och istället kan utgå från 

bränslet. Det är den metod som verkar vara den gängse beräkningsmetoden i branschen. En nackdel 

med bränslemetoden är att den bygger på förbränningen av 1 kg TS av valfritt bränsle och för att 

kunna räkna på hur stort effektuttaget blir måste man veta bränsleflödet. Med fasta bränslen är det 

svårt att få en momentan mätning på bränsleflödet vid en given panneffekt utan det blir ett ganska 

grovt beräknat medelvärde. En annan relativt osäker faktor är fukthalten i bränslet eftersom endast en 

väldigt liten del av hela leveransen kontrolleras medför det att kontrollen inte blir representativ för 

hela leveransen. 

I bränslemallen nedan förs värden in för sammansättningen av givet bränsle för att beräkna 

rökgassammansättningen och däribland halten vattenånga och antal mol vattenånga. Figur 8 visar ett 

exempel på hur bränslemallen kan se ut. I detta fall är bränslet träflis som eldas i P6, halten vattenånga 

är 18,8 % och antal mol vattenånga är 59,88. 

 

Figur 8. Bränslemallen som används i bränslemetoden för P6 och träflis. 

Ämne Molvikt Analys Antal Syrebehov 

g g mol mol H2O CO2 N2 SO2 Ar O2

C 12,01 504,4 42,00 42,00 42,00

H2 2,02 61,6 30,56 15,28 30,56

N2 28,01 0,5 0,02 -- 0,02

O2 32,00 426,4 13,33 -13,33

S 32,07 0,1 0,00 0,00 0,00

Aska -- 7 -- --

1000 43,95

U 18,02 481,5 26,73 -- 26,73

1481,5

165,84 0,06 163,83 1,95

209,80

0,01 2,10 2,10

211,89

207,86 -- 42,06 163,85 0,00 1,95

267,24 59,38 42,06 163,85 0,00 1,95

49,93 -- 0,01 38,99 0,46 10,46

0,50 0,50

257,79 -- 42,07 202,84 0,00 2,42 10,46

317,67 59,88 42,07 202,84 0,00 2,42 10,46

259,73 -- 0,163 0,787 0,000 0,009 0,041

262,32 0,188 0,132 0,639 0,000 0,008 0,033

Fukt i luftöverskott

Förbränningsberäkning baserad på 1 kgTS + fukt (tab 3.7)

Rökgaser (mol/kg bränsle)

Totalt torrt

Totalt bränsle

Råkväve i luft (3,77*syrebehovet)

Torr luft, lotTS

Fukt i luft Φ 

Stökiometriskt luftbehov, loTS

Torra stökiometriska rökgaser, gotTS

Totala stökiometriska rökgaser för TS, goTS

Torrt luftöverskott

Torra rökgaser, gtTS

Totala rökgaser på 1kgTS inkl fukt och luftöverskott, gTS

Totalt torrt luftbehov, ltTS Halt på torr gas

Totalt fuktigt luftbehov/kgTS, lTS Halt på totala gaser
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Den beräknade ånghalten ger mättnadstrycket     . Från tabell (11) tas sedan mättnadstemperaturen 

     fram genom interpolering. 

Det har antagits att värmeväxlarna arbetar vid en temperaturdifferens om 2 grader. Fjärrvärmereturen 

är ca 44°C så det ger att rökgaserna kommer kylas ner till ca 46°C, vilket blir den nya 

mättnadstemperaturen        . Utifrån denna kan sedan andelen vattenånga i rökgaserna beräknas 

utifrån samma tabell (11) som nämnts ovan. 

Sedan beräknas antalet mol vattenånga i rökgaserna efter kondensering enligt 

                 
    

       
  [mol H2O/kg TS]   (1) 

där      är totala antalet mol av torra rökgaser och       är andelen vattenånga i rökgaserna och som 

båda kan ses i Figur 8. 

Antal mol kondenserat vatten beräknas som 

                          [mol H2O/kg TS].   (2) 

Sedan görs detta om till kg vatten per kg TS genom att multiplicera med molvikten för vatten. 

               [kg H2O/kg TS].    (3) 

För att beräkna den frigjorda energin under kondenseringen används en medeltemperatur för 

kondenseringsförloppet och från tabell (11) fås ångbildningsentalpin i kJ/kg H2O. Denna multipliceras 

med mängden utkondenserat vatten för att få fram antal kJ/kg TS. 

Om detta sedan multipliceras med det torra bränsleflödet kg TS/s fås den frigjorda energin i kW. 

För att få med hela det möjliga effektuttaget beräknas också den energi som tas tillvara vid 

temperatursänkningen från den inkommande temperaturen på rökgaserna ner till 

mättnadstemperaturen samt kylning av utkondenserat vatten och kylning av övriga gaser under 

kondenseringsförloppet. 

Effektuttag före kondensering beskrivs med följande formel 

   ̇                    [kW] där     (4) 

    = värmekapacitet rökgaser [J/mol·K] 

       = temperaturen på inkommande rökgaser [°C] 

     = mättnadstemperatur på [°C] 

 ̇ = massflöde för rökgaser [mol/s] och beräknas genom  ̇       ̇   där 

 ̇   = massflöde för bränsle in i pannan [kg TS/s] 

    = totala rökgaser på 1 kg TS [mol/kg TS]. Återfinns i Figur 8. 

Effektuttaget för övriga gaser under kondenseringsförloppet beräknas med ekvation 4 men eftersom 

    sjunker allteftersom vattenångan kondenserar används ett medel för antalet mol rökgas under 

kondenseringen istället för    .  

   ̇                         där    (5) 

        = utgående temperatur [°C] 
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På samma vis beräknas effektuttaget från kylning av redan utkondenserat vatten men med skillnaden 

att     ersätts med värmekapaciteten för vatten 4,18 kJ/kg*K. (8) 

 

3.3.2. Rökgasmetoden 
Denna metod föreslogs av handledare på Umeå Energi och har tillämpats vid tidigare projekt på Umeå 

Energi (12). Den grundar sig på miljömätningar av rökgasen. Den har dock modifierats något för att 

bättre kunna jämföras med bränslemetoden. Förenklat innebär det att istället för att använda sig av ett 

Mollierdiagram för att ta fram energiinnehållet så görs beräkningarna för varje tillstånd som gasen 

genomgår under hela förloppet. 

Fördelen med rökgasmetoden är att den bygger på verkliga mätvärden. Det är även lättare att mäta 

rökgasflödet och fukthalt i rökgaserna än bränsleflödet och fukthalt i bränslet. Nackdelen med 

mätvärden är risken för oupptäckta fel på mätutrustningen. Ytterligare en nackdel är att metoden har 

modifierats vilket kan medföra oupptäckta beräkningsfel. 

Flödeshastighet 

Eftersom man mäter flödeshastigheten på rökgaserna och inte mass- eller volymsflöde måste detta 

beräknas och görs enligt ekvation 6 

  ̇      (
   

       
) [nm

3
/s] där    (6)  

   = flödeshastighet rökgaser [m/s] 

   = skorstensarea [m
2
] 

    = Temperaturen på rökgaserna (mätt i skorstenen) [°C]. (13) 

Andelen CO, NOX och SO2 

Med approximationen att en normalkubikmeter rökgas väger lika mycket som en normalkubikmeter 

luft beräknas sedan hur mycket av varje ämne som finns i rökgaserna. 

       
     

    
 [%]     (7) 

Där 

       = massan för det specifika ämnet [gram] 

     = totala massan, 1000 gram [gram]. (13) 

Andelen CO2 & N2 

Eftersom att ingen mätning finns på koldioxidhalten beräknas den på följande vis 

                [%] (14)    (8) 

Halten kväve i rökgaserna antas vara resterande andel rökgas för att få 100 %. 

                                           [%]  (9) 

Effektinnehåll 

Beräkningarna sker på liknande vis som i bränslemetoden med skillnaden att vattenångan i rökgaserna 

räknas per kg rökgas (RG) istället för per kg TS. 

Utifrån mätvärden från de tre driftsäsongerna tas medianvärden fram för de olika variabler som krävs i 

beräkningarna.  Andelen vattenånga i rökgaserna ger mättnadstrycket som i sin tur ger 
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mättnadstemperaturen med hjälp av samma tabell som ovan (11). I Figur 9 visas medianvärden för P6 

samt en del av de beräknade värdena. Här kan ses att andelen vattenånga i rökgaserna är 16,3 %. Det 

gråmarkerade området längst ner i bild betyder att dessa ämnen har försummats i beräkningarna. De 

ämnen som tas hänsyn till i beräkningarna är H2O, O2, CO2 och N2.  

 

Figur 9. Medel- och medianvärden samt beräknade värden enligt rökgasmetoden för P6. 

Massflödet för vattenångan beräknas enligt 

 ̇           ̇       [kg/s]    (10) 

Där  

 ̇  = totala volymsflödet av rökgas före kondensering [nm
3 
RG/s] 

     = densiteten för vattenånga [kg/nm
3
] 

Mängden vattenånga i rökgaserna före kondensering beräknas enligt 

   
 ̇   

 ̇     
  [kg H2O/kg RG].    (11) 

Där  ̇      = totala massflödet av rökgas [kg RG/s]. 

Sedan beräknas mängden vattenånga i rökgaserna efter kondensering på följande vis. 

Mättnadstemperaturen antas vara returtemperaturen + 2°C vilket i detta exempel ger             

[°C].  

Med hjälp av tabell kan mättnadstrycket och andelen H2O i rökgaserna efter kondenseringen beräknas 

utifrån mättnadstemperaturen, andelen vattenånga i rökgaserna blir då            . 

Volymsflödet efter kondensering ges av  ̇  
 ̇    

       
  [nm

3
/s].  (12) 

Där  ̇     är volymsflödet för torr gas efter kondensering, vilket är detsamma som torrt rökgasflöde 

före kondensering. Med detta beräknas sedan det nya massflödet för vattenångan med ekvation 13 

 ̇           ̇        [kg/s].    (13) 

Totala massflödet efter kondensering beräknas enligt 

P6
Rökgasflöden RG-temp Returtemp FJV

nm3/s nm3/s, tg kg/s, tg kg/s °C °C

15,44 12,93 17,75 19,77 143,85 44,13

% %, tg mg/nm3, tg mg/nm3, tg mg/nm3, tg

H2O O2 CO SO2 NOx

16,30 4,10 247,79 4,95 155,07

%, tg %, tg %, tg %, tg %, tg

CO SO2 NOx CO2 N2

0,00025 0,00000 0,00016 16,60 79,30

Rökgassammansättning

Beräknade värden
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 ̇       ̇         [kg RG/s].     (14) 

Där       
  

    
  [kg/nm

3
] och   är molvikten hos rökgasen som beräknas enligt ekvation 15. 22,4 

nm
3
/kmol är den ideala molvolymen. 

                               [kg/kmol]   (15) 

Där     är molvikten för vatten i [kg/kmol] och molvikten för torr rökgas,       , beräknas enligt 

      ∑                     
           

      [kg/kmol]  (16) 

Och därefter kan sedan    och       beräknas.  

Med ekvation 15 och 16 beräknas  ̇      enligt ekvation 14 och mängden vattenånga i rökgaserna 

beräknas med ekvation 17 nedan. 

    
 ̇   

 ̇     
  [kg H2O/kg RG]     (17) 

       är ett medelvärde för andelen vattenånga i rökgaserna under hela kondenseringsförloppet och 

tas fram med hjälp av ekvationerna 11 och 17. För att ta reda på värdet för ångbildningsentalpin 

används medeltemperaturen under kondenseringsförloppet och tabell (11). Den frigjorda energin 

beräknas då enligt  

           [kJ/kg RG]     (18) 

Där   är ångbildningsentalpin. 

Med det totala massflödet kan effektuttaget beräknas med 

     ̇     [kW]     (19)  

Detta är enbart det effektuttag som sker vid kondenseringen men som i fallet med bränslemetoden 

måste även effektuttag för kylning av rökgaser innan kondensering, kylning av övriga gaser under 

kondensering samt kylning av utkondenserat vatten tas med för att få en fullständig bild av möjligt 

effektuttag.  

Effektuttag före kondensering beskrivs med följande formel 

   ̇                       [kW] där     (20) 

       = värmekapaciteten för vattenånga [J/kg·K] 

       = temperaturen på inkommande rökgaser [°C] 

     = mättnadstemperaturen hos vattenångan i rökgasen [°C] 

 ̇ = massflöde för rökgaser [kg/s] 

 

Effektuttaget för övriga gaser under helaförloppet kan beräknas med ekvation 20 med skillnaden att 

utgående temperatur är två grader över temperaturen på fjärrvärmereturen. Den värme som avges från 

kylning av redan utkondenserat vatten kan också beräknas med ekvation 20 genom att justera värden 

för temperatur och värmekapacitet. Inkommande temperatur är      och utgående temperatur är två 

grader äver fjärrvärmereturen.        ersätts med värmekapaciteten för flytande vatten, 4,18 kJ/kg·K. 
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3.3.3. Flöde av fjärrvärmeretur till kondensering 
Det flöde som kondenseringen kräver kan beräknas med följande ekvation 

 ̇    ̇               ̇                  ̇    [kW]  (21) 

Ekvation 21 skrivs om till 

 ̇    
 ̇             

            
  [kg/s] 

 ̇   = rökgasens massflöde [kg/s] 

      = rökgasens värmekapacitet [kJ/kg·°C] 

     = rökgasens temperaturskillnad mellan in- och utgående flöde [°C] 

 ̇    = fjärrvärmereturens massflöde [kg/s] 

       = fjärrvärmereturens värmekapacitet [kJ/kg·°C] 

      = fjärrvärmereturens temperaturskillnad mellan in- och utgående flöde [°C]. 

3.3.4. Klimatneutral 2018 
För att beräkna koldioxidutsläppen och kostnaderna för klimatkompensering av dessa så antas att 

värmen från rökgaskondenseringen ersätter värme som producerats med fossil olja. Utsläppet beräknas 

med följande ekvation 

                   
       

   
 [ton CO2]   (22) 

Där         är antalet MWh för RGK under en driftsäsong och             är 

koldioxidutsläppet i ton per producerad MWh. 

Kostnaden för klimatkompensering beräknas med ekvation 23 

                
  

       
 [kr]    (23) 

3.3.5. Ekonomiska beräkningar 
De ekonomiska beräkningarna har utförts med en investeringsmodell från Umeå Energi. Denna 

investeringsmodell är baserad på Internräntemetoden. Med Internräntemetoden beräknas den räntesats 

som ger en investering med ett nuvärde på noll, räntesatsen kallas för internränta. Om internräntan är 

högre än kalkylräntan, Umeå Energi har en kalkylränta på 8 %, så är investeringen lönsam. (15) 

För att beräkna internräntan löses   ut ur ekvation 24 

  ∑
 

             (24)  

Där 

  = investeringskostnad [kr] 

  = kassaflöde, inbetalning minus utbetalning [kr] 

  = internränta 

  = antal år. 

I Investeringsmodellen beräknas även nettonuvärdet för investeringen efter den givna kalkylperioden 

och visar hur mycket man tjänar på investeringen. Ett positivt nettonuvärde säger alltså att man tjänat 

på sin investering medan ett negativt innebär att man inte får tillbaka det man investerat. 
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Nettonuvärdet kan beräknas enligt ekvation 25 

         [kr]     (25) 

Där     är nettonuvärde och    är nuvärde och beräknas med ekvation 26 

   ∑
  

      
 
  [kr]     (26) 

Där   är kalkylräntan och   är året. 

3.3.6. Produktionspris 
Ett nytt produktionspris för P6 och P7 med rökgaskondensering beräknades enligt följande 

      
             

             
        [kr/MWh]    (27) 

Där 

      = produktionspris med rökgaskondensering [kr/MWh] 

       = produktionspris utan kondensering [kr/MWh] 

       = driftkostnad [kr/MWh] 

       = panneffekt [MW] 

     = kondenseringseffekt [MW]. 
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4. Genomförande 
Här beskrivs översiktligt de olika metoder som har använts för att färdigställa detta arbete.  

4.1. Litteraturstudier 
För att sätta sig in i ämnet krävdes en del litteraturstudier. Den befintliga litteraturen bestod bland 

annat av en rapport från en studie som gjorts på rökgaskondenseringen på Dåva 1 (12) samt en rapport 

från ett examensarbete (13). Under tid framkom det ytterligare material, som var något mindre 

omfattande, från tidigare tillfällen då man övervägt en rökgaskondensering på Ålidhem. Det har även 

skett ett kunskapsutbyte med GreenExergy i Skellefteå främst angående beräkningsmetoder.  

4.2. Datainsamling 
Det mesta av dataunderlaget har krävts för beräkningarna med rökgasmetoden och har vid förfrågan 

erhållits från Umeå Energis mätningar. Data för bränsleförbrukning har erhållits från Umeå Energis 

månadsrapporter. 

4.3. Beräkningar 

Kondenseringseffekt 

För att få en så bra bild som möjligt av hur mycket effekt man kan plocka ut från en kondensering så 

har endast de tre senaste driftsäsongernas mätvärden använts i beräkningarna. Det beror på att Dåva 2 

togs i drift 2009 och innan det så har Ålidhemsanläggningen haft en annorlunda driftplan där den varit 

i drift oftare. 

I beräkningarna har antagits att rökgaserna kan kylas ner till två grader över fjärrvärmereturens 

temperatur. När det gällde värden på fukthalten i bränslet kontaktades bränsleavdelningen (10) och då 

framgick det att en fukthalt på 30-35 % för bränslet i P6 och 37 % för P7 var de värden som var mest 

representativa för de bränslen som eldas idag. 

Driftkostnader 

Driftkostnader var en svår post att uppskatta eftersom varje anläggning är unik och trots att de kan se 

likadana ut på papper har verkligheten visat att driftkostnaderna kan variera stort (16). Trots detta har 

de efter bästa förmåga uppskattats med hjälp av Simon Lysell på Umeå Energi. För att få en idé om 

hur stora kostnader det kan röra sig om har man utgått från driftkostnaderna för kondenseringen på 

Dåva 2 eftersom att det också är en biobränsleanläggning. I driftkostnaderna ingår kostnader för 

elförbrukning, besiktning och kemikalier men inte några underhållskostnader. Dåva 2 har inte exakt 

samma utrustning som föreslås i denna rapport men detta var ett smidigt och relativt 

verklighetsförankrat sätt. Det som skiljer är att kondensatreningen på Dåva 2 har endast 

mikrofiltrering och ultrafiltrering medan det i en del förslag föreslås ytterligare eller annan utrustning, 

se Utformning av kondensering för mer information. 

Investeringsmodell 

Med alla dessa uppgifter beräknades sedan återbetalningstiden med hjälp av Umeå Energis 

ekonomiska investeringsmodell. Den bygger på både internräntemetoden och nuvärdesmetoden. Där 

fyller man i kostnader för investering och drift samt ett pris på intäkter från fjärrvärmen. Man fyller 

även i hur stor värmeproduktion som förväntas för varje alternativ och får då fram bl.a. internräntan 

samt återbetalningstiden. 
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Klimatneutral 2018 

För att genomföra dessa enkla beräkningar krävdes värden på koldioxidutsläppen (17) och pris för 

klimatkompensering (18). 

4.4. Leverantörer av rökgaskondensering & kostnader 
Tre olika leverantörer av rökgaskondensering kontaktades för att få fram olika kostnadsförslag. Dessa 

tre företag bestod av Götaverken Miljö AB, Radscan Intervex AB samt Pilum Polyproject AB. Av 

dessa tre var det bara två, Radscan och Pilum, som var villiga att lämna kostnadsförslag. 

Kostnadsförslaget från Pilum består av investeringskostnad för själva kondenseringen med tillhörande 

kondensatrening. Medräknat i detta är inte kostnader för rördragning från pannan eftersom det innebär 

att en företagsrepresentant måste göra mätningar på plats. Vidare innefattar den inte heller rördragning 

för fjärrvärme, förbrukningsmaterial eller reservdelar. 

Kostnadsförslaget från Radscan täcker kondensering, kondensatrening samt allt annat som tillkommer 

så som transport, installation, idrifttagning m.m. De beskriver det som en ”turn-key” anläggning. Här 

finns inte heller kostnader för olika rördragningar, förbrukningsmaterial eller reservdelar inkluderat. 

4.5. Värmepumpar Graniten 
Det returflöde som var tänkt att användas till kondenseringen förvärms av värmepumparna på 

Graniten. För att ta reda på om och hur detta påverkar en kondensering tog man fram ett medelvärde 

på temperaturen för returflödet för att kunna avgöra om det hade någon betydelse. När det kom fram 

att temperaturen inte skulle vara gynnsam för kondenseringen kontrollerades hur ofta värmepumparna 

var i drift samtidigt som P6 och P7. När det fastställts att de oftast var i drift samtidigt undersöktes 

vilka andra alternativ som fanns för att säkerställa en tillräckligt låg returtemperatur.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten av detta arbete. Där ingår beräkningsresultat för både bränsle- och 

rökgasmetoden, hur rökgaskondenseringen ska utformas, vilken teknik respektive företag 

rekommenderar, kostnader för dessa, återbetalningstid och internränta för respektive förslag samt CO2-

utsläpp och kostnader för klimatkompensering. 

5.1. Bränslemetoden 
För P6 visar bränslemallen på ett effektuttag på 3,92 MW och för P7 3,42 MW, se Tabell 1. Tabellen 

visar även vilken fukthalt på bränsle, rökgastemperatur och returtemperatur som använts i 

beräkningarna.  

Tabell 1. Beräkningsresultat med bränslemetoden. 

 P6 P7 P6 

Uppfuktning 

P7 

Uppfuktning 

Effekt RGK [MW] 3,92 3,42 6 4,2 

Fukthalt bränsle [%] 32,5 37 32,5 37 

Fukthalt rökgaser [%] 18,8 19,3 - - 

Rökgastemp [°C] 144 132 144 132 

Returtemp [°C] 44 44 44 44 

 

Resultaten stämmer väl överens med de beräkningar som genomförts av leverantörer av 

rökgaskondensering. P6 har ett större effektuttag eftersom det är en större panna som ger ett större 

rökgasflöde och dessutom är temperaturen på rökgaserna högre. Här finns också de effekter som 

utlästs ur Radscans diagram för uppfuktning, se Bilaga 1 – Information från Radscan. 

5.2. Rökgasmetoden 
Denna metod visar att effektuttaget på P6 är 6 MW och på P7 5 MW, vilket kan ses i Tabell 2. I 

tabellen finns även de värden på bränslets fukthalt, rökgastemperatur och returtemperatur som gav 

detta resultat. Jämfört med bränslemetoden är det en skillnad på ca 35 %. 

Tabell 2. Beräkningsresultat med rökgasmetoden. 

 P6 P7 P6 

Uppfuktning 

P7 

Uppfuktning 

Effekt RGK [MW] 6,02 5,02 8,1 5,8 

Fukthalt bränsle [%] 32,5 37 32,5 37 

Fukthalt rökgaser [%] 16,3 17,2 - - 

Rökgastemp [°C] 144 132 144 132 

Returtemp [°C] 44 44 44 44 

 

Förhållandet mellan kondenseringseffekten och bränslets fukthalt har åskådliggjorts med Figur 10 som 

är baserad på bränslemetoden. Detta är för att lättare kunna undersöka vad som kan vara orsaken till 

varför det är så stor skillnad mellan de båda metoderna. 
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Figur 10. Förhållandet mellan kondenseringseffekt och bränslets fukthalt. 

Grafen för P6 visar att det krävs en fukthalt på strax under 50 % för att nå samma effekt som med 

rökgasmetoden. För P7 är motsvarande värde strax över 50 %. 

För ytterligare jämförelse kan man betrakta förhållandet mellan kondenseringseffekt och bränsleflöde. 

Detta visas i Figur 11. Idag är bränsleflödet för P6 9 ton/h och för P7 8,3 ton/h. 

 

Figur 11. Förhållandet mellan kondenseringseffekt och bränsleflöde. 

För att här nå samma effekt som med rökgasmetoden för P6 krävs ett bränsleflöde på strax under 14 

ton/h. Och samma siffra för P7 är en bit över 12 ton/h, dvs. en ökning på 55 % respektive 44 %.  
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5.3. Utformning av kondensering 
Här beskrivs förslagen på rökgaskondensering till P6 och P7 från de två leverantörerna. 

5.3.1. Pilum Polyproject 
Pilum föreslår en rökgaskondensering med lamellkondensor till båda pannor. Det är svårt att säga 

exakt vilken typ av lamellkondensor det rör sig om eftersom Pilum har utvecklat en egen teknik som 

de inte gärna vill avslöja i detta läge. De vill dock påstå att deras teknik gör att de får ett turbulent 

flöde i kondensorerna ner till relativt låga Reynolds tal. De menar även att lamellkondensorer generellt 

sett har bättre temperaturprestanda och är mer kompakta jämfört med tubkondensorer och på grund av 

detta inriktar de sig på just denna typ av kondensor. (16) Ett turbulent flöde ger bättre värmeöverföring 

och ett lågt Reynolds tal innebär lägre strömningsförluster vilka båda är önskvärda.  

Kondensatreningen består av fällning och flockning samt jonbytare för att försäkra sig om att reningen 

är tillräcklig om kondensatet släpps till avlopp. Man vill då även framhålla att investeringskostnaden 

kan bli mycket lägre om endast partikelavskiljning skulle ge en tillfredställande rening av kondensatet. 

(16) 

Man rekommenderar inte en gemensam kondensering. Detta grundar sig på att den måste 

dimensioneras efter det sammanlagda rökgasflödet från både P6 och P7 då pannorna för det mesta går 

samtidigt men P6 ungefär hälften så många timmar som P7. Detta skulle medföra försämrad 

verkningsgrad hos pumpar och fläktar då de under hälften av tiden inte kan arbeta vid optimala 

driftförhållanden med förhöjda driftkostnader som följd. Man har ändå lämnat kostnadsuppgift för en 

gemensam kondensering. I kondensatreningen för detta förslag ingår den relativt kostsamma 

jonbytarutrustningen. 

Man anser inte att en uppfuktning är att överväga i detta fall, vilket man grundar på att pay off tiden 

blir för lång. Man påstår att när en kondensering har en pay off tid på 1 år får en uppfuktning pay off 

tid på 2,5 år. I detta fall har kondenseringen en pay off tid på över 2,5 år vilket medför att en 

investering i uppfuktning inte kommer uppskattas. (16) 

5.3.2. Radscan Intervex AB 
Radscan föreslår en tubkondensor till P6 och en skrubber till P7. Det beror på att P6 troligtvis inte har 

lika höga koncentrationer av HCl och H2SO4 i rökgaserna som P7 kan tänkas ha eftersom P7 har ett 

”smutsigare” bränsle. Kondensatreningen för P6 omfattar endast filtrering men för P7 tillkommer ett 

avsaltningssteg med omvänd osmos för att avskilja tungmetaller. Man rekommenderar inte en 

gemensam kondensering däremot kan man rekommendera en gemensam kondensatrening. Med en 

gemensam kondensatrening skulle investeringskostnaden minska med ca 1 miljon kr (19). 

Reningskraven på kondenseringen hos P7 är hårdare vilket gör att den måste ha instrument för 

provtagning men denna utrustning skulle inte bli dyrare vid ett större kondensatflöde. Man har även 

kompletterat med ett förslag som innehåller uppfuktning eftersom det skulle kunna ge ett högre 

effektuttag. (19) Se Bilaga 1 – Information från Radscan för ytterligare information om Radscans 

förslag. 
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5.4. Kostnader 
Investeringskostnaderna för de olika utformningarna på rökgaskondensering på Ålidhem 

sammanfattas i Tabell 3. Den visar att skillnaden i investeringskostnad för Pilums förslag inte är så 

stor, den mindre investeringen gäller den mindre pannan. När det gäller den gemensamma 

kondenseringen så är den kostnaden 2 miljoner lägre än om man investerar i en till varje. 

Angående Radscans förslag utan uppfuktning så skiljer det något mer mellan P6 och P7 men den totala 

kostnaden är lägre jämfört med Pilum. För kondensering med uppfuktning så ökar kostnaden med 5,5 

miljoner, ca 50 %, för både P6 och P7. 

Tabell 3. Sammanställning av investeringskostnader för rökgaskondensering. 

Leverantör P6 

[kkr] 

P7 

[kkr] 

P6 m. uppfuktning 

[kkr] 

P7 m. uppfuktning 

[kkr] 

Gemensam 

[kkr] 

Pilum 14 000 13 000 - - 25 000 

Radscan 9 500 11 000 15 000 16 500 - 

 

Driftkostnader 

I Tabell 4 visas de uppskattade driftkostnaderna för respektive panna. Det som inte är medräknat i 

dessa driftkostnader är det ökade fläktarbete som krävs vid installation av en rökgaskondensering. 

Dessa kostnader ska därför endast ses som en fingervisning. De värden som presenteras är för en 

driftsäsong, vilket kan vara från augusti till juni. 

Tabell 4. Driftkostnader för de olika förslagen. 

Panna Pilum Radscan  Radscan m. uppfuktning 

 [kkr] [kr/MWh] [kkr] [kr/MWh] [kkr] [kr/MWh] 

P6 89 11 89 11 >89 11 

P7 99 10 112 11 >112 11 

 

Driftkostnaderna skiljer sig relativt lite mellan de olika förslagen. Det har att göra med vilken 

utrustning som ingår samt hur många drifttimmar varje panna har. För Pilums förslag skiljer endast 10 

kkr mellan P6 och P7, där P7 har den högre kostnaden eftersom den har fler drifttimmar under en 

driftsäsong. När det gäller kostnaden per MWh så har P7 den lägre kostnaden på grund av att den har 

fler MWh under en driftsäsong.  

Återbetalningstid och internränta 

Med hjälp av en ekonomisk investeringsmodell från Umeå Energi har återbetalningstiden beräknats 

för de olika förslagen. I figurerna 12 och 13 presenteras diagram över ackumulerat nuvärde av 

kassaflöde för varje förslag för respektive panna. Ackumulerat nuvärde av kassaflöde visar hur lång 

återbetalningstid varje förslag har, ju kortare återbetalningstid desto bättre investering. 
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I Figur 12 ser man hur lång tid det tar för förslagen till P6. Eftersom att en gemensam kondensering 

inte rekommenderas av något av företagen har detta alternativ uteslutits. De ekonomiska 

beräkningarna för resultaten från rökgasmetoden har även de uteslutits då bränslemetodens resultat 

stämmer bättre med resultaten från leverantörerna. 

 

Figur 12. Ackumulerat nuvärde av kassaflöde för de olika förslagen för P6. 

Diagrammet visar att Pilums förslag inte klarar att nå sin återbetalningspunkt med en kalkylperiod på 

20 år. Utökas kalkylperioden till 30 år tar det ca 24 år innan det händer. Kalkylperioden bestäms av 

avskrivningstiden för respektive investering och för denna typ av investering så är en avskrivningstid 

på 20 år lämplig (20). Med Radscans förslag utan uppfuktning för P6 tar det bara strax över 12 år. En 

avsevärd förbättring men för Radscans förslag med uppfuktning blir återbetalningstiden ännu ett år 

kortare, trots att investeringskostnaden ökade med 50 %. 
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Återbetalningstiden för förslagen för P7 illustreras i Figur 13. Där det syns klart och tydligt att alla 

förslag når sin återbetalningspunkt inom 20 år och att samtliga förslag har kortare återbetalningstid 

jämfört med P6. 

 

Figur 13. Ackumulerat nuvärde av kassaflöde för de olika förslagen för P7. 

Det förslag med kortast återbetalningstid är det från Radscan utan uppfuktning. Endast ca 6 år vilket 

jämfört med P6 är en halvering. Radscans förslag med uppfuktning har en återbetalningstid på 7 år, 

endast 1 år längre trots att investeringskostnaden ökat med 50 %. Även Pilums förslag för P7 har en 

återbetalningstid på 7 år vilket är en klar förbättring jämfört med resultaten för P6.  

En sammanfattning av de olika förslagen för P6 och P7 kan ses i figur 14 respektive 15. Det som är av 

störst intresse i dessa figurer är internräntan, återbetalningstiden samt nuvärdet. Internräntan kan 

beskrivas som ett mått på hur lönsam investeringen är, ju högre internränta desto lönsammare 

investering. Återbetalningstiden beskriver hur lång tid det tar innan man fått tillbaka sin investering 

med hänsyn till räntor och inflation. Nuvärdet beskriver hur mycket man tjänat efter kalkylperiodens 

slut.  
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För P6 blir det tydligt att Radscans förslag med uppfuktning är det förslag som är mest lönsamt, 

eftersom det har kortast återbetalningstid och högst internränta på 12,6 %. Pilums förslag är det minst 

lönsamma förslaget eftersom det inte har någon känd återbetalningstid inom den givna kalkylperioden 

samt har en internränta på endast 6,9 %. Internräntan måste vara minst 8 % för att det ska vara en 

godkänd investering för Umeå Energi. Med en kalkylperiod på 30 år blev återbetalningstiden 24 år och 

internräntan 8,9 %. 

  

 

Figur 14. Sammanfattning av resultaten för P6 från Umeå Energis ekonomiska kalkyl. 

Ser man till nuvärdet för de olika förslagen så är det även här Radscans förslag med uppfuktning som 

ligger högst med ett nuvärde på ca 6 miljoner kr. 

För P7 är det Radscans förslag utan uppfuktning som är det mest lönsamma alternativet, se Figur 15. 

Det har en återbetalningstid på 6 år och en internränta på 23,6 %. För Radscans förslag med 

uppfuktning har investeringen ökat med 50 % men det ökade effektuttaget är inte tillräckligt stort för 

att vara lönsamt. Radscans förslag med uppfuktning och Pilums förslag har lika lång återbetalningstid 

på 7 år och lika hög internränta på 20,2 %. 

 

Figur 15. Sammanfattning av resultaten för P7 från Umeå Energis ekonomiska kalkyl. 

Sett till nuvärdet så har man dock tjänat mer på Radscans förslag med uppfuktning än det utan 

uppfuktning med nuvärden på ca 19,4 miljoner kr respektive ca 17 miljoner kr. Minst tjänar man på 

Pilums förslag med ett nuvärde på ca 15,3 miljoner kr. 

Sammanfattning, kalkylerade resultat Datum:

Objekt RGK P6

Kalkylperiod

Typ av investering 

Investering

Restvärde

Nuvärde

Internränta

Återbetalningstid

Rak Pay off 8 år

20 år

ny

14 000 kkr

0 kkr

-1 188 kkr

6,9%

Ingen lösning

12 år

2013-05-02

20 år

ny

15 000 kkr

0 kkr

8 år

20 år

ny

9 500 kkr

0 kkr

3 520 kkr

Radscan Radscan uppf Pilum

12,2%

13 år

6 020 kkr

12,6%

12 år

Sammanfattning, kalkylerade resultat Datum:

Objekt RGK P7

Kalkylperiod

Typ av investering 

Investering

Restvärde

Nuvärde

Internränta

Återbetalningstid

Rak Pay off

Radscan

2013-05-02

Radscan uppf Pilum

20 år20 år20 år

ny

11 000 kkr

0 kkr

17 133 kkr

23,6%

13 000 kkr

0 kkr

15 283 kkr

20,2%

7 år

5 år

nyny

16 500 kkr

0 kkr

19 405 kkr

7 år

20,2%

5 år

6 år

5 år
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Ett nytt produktionspris beräknades för båda pannor med varsin rökgaskondensering och i Figur 16 

jämförs det med det tidigare produktionspriset. Produktionspriset anges i kr/MWh värme. 

 

Figur 16. Produktionspris för P6 och P7 med respektive utan rökgaskondensering och uppfuktning. 

För P6 minskar produktionspriset med 21 kr/MWh med bara kondensering, med både kondensering 

och uppfuktning minskar det med 34 kr/MWh. För P7 minskar det med 14 kr/MWh med kondensering 

och med både kondensering och uppfuktning minskar priset med 18 kr/MWh. Priset för 

värmeproduktion har baserats på siffror från Marie-Louise Marklund på Umeå Energi (21). Värt att 

notera är att dessa priser inte inkluderar kostnader för personal eller underhåll.  

5.5. Minskade koldioxidutsläpp 
I och med Umeå Energis mål att bli klimatneutrala till 2018 är det också intressant att veta hur mycket 

utsläppen av koldioxid kan minska med rökgaskondenseringen. Om man antar att kondenseringen 

ersätter fossil olja så minskar utsläppen enligt siffrorna i Tabell 5.  

Tabell 5. Koldioxidutsläpp, tillhörande värmeproduktion och kostnader för klimatkompensering. 

Panna RGK [MWh] CO2 

[ton/MWh] (17) 

Totalt CO2 

[ton] 

Pris 

klimatkomp. 

[kr/ton CO2] 

Kostnad 

klimatkomp. 

[kr/år] 

P6 7860 0,3 2358 250 590 000 

P7 10130 0,3 3039 250 760 000 

 

Tabellen visar även vilken värmeproduktion som motsvarar utsläppen för respektive panna, samt hur 

stor kostnaden blir om man måste klimatkompensera för detta 2018. Totala kostnaden för 

klimatkompensering blir 1,35 miljoner kronor/år. Underlaget för utsläppen per MWh kommer från 

Marie-Louise Marklund (17) och pris för klimatkompensering kommer från Katarina Sjöström (18). 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras bland annat resultaten från detta arbete, beräkningsmetoderna, en ny lag 

gällande miljötillstånd för denna typ av anläggningar samt förslag till fortsatt arbete. 

6.1. Bränslemetoden 
Angående det möjliga effektuttaget så är det svårt att exakt beräkna hur stort det kan bli. I detta fall har 

två beräkningsmetoder använts vilka ger olika resultat. Mycket tid har lagts ner på att undersöka varför 

resultaten skiljer sig åt men jag har inte lyckats hitta orsaken. Inledningsvis så var en del av 

beräkningarna för rökgasmetoden baserade på ett Mollierdiagram för luft, vilket upplevdes som 

tveksamt när det handlade om rökgaser och som skulle kunna ha varit en av orsakerna. Så därför 

åtgärdades detta genom att modifiera denna metod för att utesluta Mollierdiagrammet. Det hela slutade 

dock med en skillnad på ca 35 % mellan de två beräkningsmetoderna för möjligt effektuttag. På grund 

av detta har de ekonomiska beräkningarna fokuserats på resultaten från bränslemetoden eftersom den 

verkar vara den vedetagna metoden i dessa sammanhang samt att den gav de sämsta resultaten vilket 

minskar risken för att det hela blir en glädjekalkyl. Möjliga orsaker till varför det är så stor skillnad i 

resultaten kan vara bränslesammansättningen, fukthalten, bränsleflödet, mätfel eller något hittills 

oupptäckt räknefel hos rökgasmetoden.  

Eftersom att Umeå Energi själva inte genomför några bränsleanalyser på bränslet som eldas på 

Ålidhem så kan det finnas en del skillnader i bränslesammansättningen jämfört med 

Bränslehandboken. Jag tror dock att just detta är en väldigt liten felkälla då Bränslehandbokens värden 

bygger på väldigt många analyser. Angående fukthalten så är det en ganska osäker siffra eftersom det 

är en så liten del av varje leverans som testas. Om testerna visar lägre fukthalt än den som faktiskt är 

påverkar det resultatet negativt.  

Enligt Åsa Benckert på Umeå Energi kan bränsleflödet på Ålidhem vara en svår post att uppskatta 

eftersom att en del av träflisen som transporteras från tippfickan ibland delas mellan P6 och P7. 

Bränslet vägs i början av transportbandet men det finns ingen våg på transportbandet in till P7. Det 

medför att bränsleflödet in till P7 kan vara högre än det som är noterat. Samtidigt kan bränsleflödet in 

till P6 bli lägre än det som noterats. Allt detta skulle kunna göra att effekten från bränslemetoden blir 

för låg. 

Det som dock förbryllar mig är att fukthalten i rökgaserna är högre enligt bränslemetoden än med 

rökgasmetoden. Det borde göra att resultatet är det omvända, bättre för bränslemetoden än med 

rökgasmetoden. Det enda som skulle kunna påverka detta i en positiv riktning är om bränsleflödet ökar 

med ca 5 ton/h för P6 och ca 4 ton/h för P7, vilket är ungefär 50 %. 

6.2. Rökgasmetoden 
När det gäller P7 och rökgasmetoden så har det, under de tre åren som beräkningarna baserats på, varit 

lite olika bränslemixar. Därmed har fukthalten på bränslet varierat och har tidvis varit högre än de 37 

% som använts i bränslemetoden. Högre fukthalt på bränslet betyder att ett högre värde på fukthalten i 

rökgaserna har registrerats. Men eftersom att pannan idag endast eldar returträ, vilket enligt Umeå 

Energis mätningar hade 37 % fukthalt, så är det den som har använts. Denna förenkling innebär att P7 

med rökgasmetoden kan få ett högre effektuttag än den får med bränslemetoden.  

Mätfel är en annan faktor som kan påverka resultatet men det görs årligen kontroll och kalibrering och 

det har då inte påträffats några större fel. Så mätfel tror inte jag är någon avgörande felkälla. Däremot 

så kan det finnas något räknefel i rökgasmetoden som jag inte har lyckats uppdaga och innan det är 
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bevisat vilket som blir det verkliga utfallet med kondenseringseffekten så vågar jag inte lita fullt på 

den. 

6.3. Jämförelse med andra anläggningar 
Varbergs värmeverk har en 10 MW biobränslepanna som ger en kondenseringseffekt på 3 MW. Den 

är konstruerad för fukthalter på bränslet från 25-45 %, idag eldas den med stamvedsflis som har 

fukthalt på 35-40 % och kondenseringen levererar då effekt som motsvarar 30 % av panneffekten (22).  

Man kan även jämföra med Dåva 2 som har liknande förutsättningar och där levererar kondenseringen 

30 MW och panneffekten är 105 MW, d.v.s ca 30 %. Om kondenseringseffekten motsvarar ca 30 % av 

panneffekten så borde P6 ha en kondenseringeffekt på ca 9 MW och P7 ca 6 MW. Då är det resultaten 

från rökgasmetoden som är närmast även om det är en skillnad på 50 % mer för P6. 

6.4. Utformning och utrustning till kondenseringen 
När det gäller alternativet med en gemensam kondensering till båda pannorna så rekommenderades 

inte detta av Hampus Bellander på Pilum Polyproject. Det beror på att de båda pannorna ofta är i drift 

samtidigt men P6 är inte i drift lika mycket som P7, endast ca 50-75 % av antalet drifttimmar för P7. 

Detta gör att en gemensam kondensering måste dimensioneras för det totala rökgasflödet från båda 

pannor medan det flöde som kommer passera kondenseringen är mindre, vilket ger sämre 

totalverkningsgrad. Hade pannorna varit i drift vid olika tidpunkter hade de kunnat dela på en mindre 

kondensering, vilket hade varit ekonomiskt fördelaktigt. 

När frågan ställdes till Jonas Bergman på Radscan föreslogs att kondensatreningen kunde slås ihop för 

de båda pannorna. Kraven är hårdare för pannan som eldar returträ eftersom bränslet inte är lika rent 

men det skulle ändå vara samma utrustning. Skillnaden är att pannan som eldar returträ behöver 

mätning och provtagning av utgående kondensat men storleken på denna utrustning påverkas inte av 

att kondensatflödet ökar.  

6.5. Ekonomiska beräkningar 
Angående de ekonomiska beräkningarna måste understrykas att dessa enbart kan agera som exempel. 

Särskilt när det gäller driftkostnaderna. Med relativt grova uppskattningar skulle man kunna 

argumentera att dessa inte tillför något utan skulle lika gärna kunna uteslutas. Jag vill dock hävda att 

de har en betydelse, inte minst för hur lång återbetalningstiden blir på respektive investering. De bidrar 

också till att ge resultaten något mer tyngd. 

Resultaten från investeringsmodellen visar att den bästa investeringen för P7 är den från Radscan som 

inte innehåller någon uppfuktning. Under arbetets gång har det emellertid nämnts att det skulle kunna 

vara bättre med en uppfuktning med avseende på att pannan ofta kan bli för varm. En uppfuktning 

skulle kunna råda bot på detta genom att den extra fukten i förbränningsluften sänker temperaturen i 

pannan. Det skulle även kunna vara bättre sett ur ett 2018-perspektiv med lägre kostnader för 

klimatkompensering av CO2-utsläpp. Spontant kan man tycka att förslaget med uppfuktning borde 

vara det mest lönsamma eftersom det ger ett större effektuttag samtidigt som P7 har flest drifttimmar. 

Men om Radscans diagram stämmer så ger uppfuktningen endast ca 1 MW extra effekt vilket inte är 

tillräckligt med 3000 drifttimmar och den investeringskostnad som föreslagits. En snabb kontroll visar 

att om drifttiden ökar med 500 timmar så får det bättre lönsamhet med en internränta på 32,8 % och en 

återbetalningstid på 4 år. 

Den bästa investeringen för P6 är Radscans förslag med uppfuktning. Varför det är bäst för P6 kan å 

sin sida också verka konstigt eftersom det är relativt hög investeringskostnad på den panna som har 
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färre drifttimmar. Men här visar Radscans diagram att effektuttaget ökar med ca 2 MW, alltså det 

dubbla, medan antalet drifttimmar bara har minskat med en tredjedel. Även här så är det mer positivt 

med en uppfuktning med tanke på 2018 för att det leder till minskade kostnader för 

klimatkompensering. 

6.6. Kondensatrening 
När det gäller kondensatreningen till denna kondensering så finns det i detta fall två sätt att göra sig av 

med det renade kondensatet, antingen släpps det ut i spillvattennätet eller till dagvattennätet. 

Alternativet med att släppa ut kondensatet på spillvattennätet stöter på svårigheter då UMEVA är 

väldigt restriktiva med detta. Det beror dels på att kondensatet kan innehålla tungmetaller och att det 

kan röra sig om höga flöden. Man vill inte ha tungmetaller i det slam som kommer från reningsverken 

eftersom man vill kunna använda det till gödsling. Dessutom så kan de höga flödena med relativt rent 

vatten ge en onödig belastning på reningsverket. För att släppa ut kondensatet till dagvattennätet krävs 

en del åtgärder. I dagsläget finns det i byggnaden endast avlopp till spillvattennätet. Ute på 

gårdsplanen finns dagvattenbrunnar men dessa ligger på en högre nivå och medför att kondensatet 

måste pumpas upp till lämplig utsläppspunkt. 

6.7. Värmepumpar Graniten 
När värmepumparna är i drift ökar temperaturen på returflödet till Ålidhem från ca 44°C till ca 56°C. 

Med en mättnadstemperatur på rökgaserna på ca 58°C medför det att kondensering inte kan ske på ett 

tillfredsställande sätt. Vidare undersöktes då hur ofta både värmepumparna, P6 och P7 var i drift 

samtidigt. Detta visade sig vara så mycket som 96 % av tiden för P6:ans drifttimmar och 75 % för 

P7:ans drifttimmar. Med denna utgångspunkt får en eventuell kondensering mycket få drifttimmar 

vilket medför att det inte skulle vara en lönsam investering.  

Alternativet är att ta ett returflöde så att man alltid har ett returflöde med så låg temperatur som möjligt 

in till kondenseringen oavsett om värmepumparna är i drift eller inte. Noggranna efterforskningar har 

genomförts tillsammans med Simon Lysell för att ta reda på huruvida det är möjligt att ta ett annat 

returflöde som inte kommer från värmepumparna eller om det är möjligt att tappa av från det först 

påtänkta flödet innan det går vidare till värmepumparna. Enligt resultaten så är det möjligt att få ett 

flöde som inte behöver gå via värmepumparna innan det kommer till kondenseringen genom en 

avtappning innan det går til värmepumparna. Det medför att man kan köra kondenseringen utan att 

behöva ta hänsyn till värmepumparna. Hur besvärligt det blir att fysiskt få dit ett rör återstår att se.  

Något som är viktigt att tänka på när det gäller värmepumparna är att deras COP-faktor minskar om 

temperaturen på inkommande flödet blir för hög. Beräkningsresultaten visar att temperaturen på flödet 

inte kommer bli så hög att det påverkar värmepumparnas COP-faktor. För att i kondenseringen kyla 

till en temperatur på två grader över returtemperaturen, vilket blir ca 46°C, krävs ett flöde på ca 150 

m
3
/h vilket motsvarar ca 25 % om det totala flödet på antas vara 600 m

3
/h (12). Beräkningarna är 

uppställda så att den del av returflödet som tappas av kommer att få en temperatur på ca 46°C. 

6.8. Klimatneutral 2018 
För att hålla kundlöftet om att bli klimatneutral 2018 så verkar den här rökgaskondenseringen vara 

något att räkna med. Då den ersätter fossil olja minskar den koldioxidutsläppen med 5400 ton per år 

och kostnaden för klimatkompensering med 1,35 miljoner kronor per år om man har 

rökgaskondensering på båda pannorna.  
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6.9. Ny lag gällande miljötillstånd 
Värt att notera är att det kommer en ny lag i juni 2013 angående miljötillstånd för tillbyggnad av 

befintliga anläggningar vilket kan medföra att hela Ålidhemsanläggningen kan komma att betraktas 

som en ny anläggning om man installerar en rökgaskondensering (14). Det kan innebära nya och 

hårdare krav för utsläppen från anläggningen. 

6.10. Förslag till fortsatt arbete 
 Göra en mer omfattande kostnadsanalys. Uppskatta kostnader för rördragning och underhåll 

samt komplettera driftkostnader. 

 Ta in kostnadsförslag från fler leverantörer. 

 Bringa klarhet i hur det renade kondensatet får släppas ut. Till avlopp eller dagvatten. 

 Undersöka hur den nya lagen påverkar nybyggnationer på Ålidhem. 

 Utföra bränsleanalyser på det bränsle som faktiskt eldas i pannorna. 

 Säkerställa att den rördragning som krävs är fysiskt möjlig. 

7. Slutsatser 
Resultaten visar att det är fullt möjligt att en investering i rökgaskondensering på Ålidhems värmeverk 

skulle vara lönsam och att det är mest lönsamt för P7. 

Den bästa utformningen på kondenseringen är om pannorna har en kondensering var. Eventuellt kan 

en gemensam kondensatrening fungera. 

Med tanke på kundlöftet att bli klimatneutrala till 2018 skulle denna åtgärd både hjälpa Umeå Energi 

att bli klimatneutrala 2018 samtidigt som det är en god investering. 

Värmepumparna på Graniten behöver inte påverka rökgaskondenseringen och kondenseringen 

behöver inte påverka COP-faktorn för värmepumparna.  
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Bilaga 1 – Information från Radscan 
Information från Radscan om de olika förslagen samt grafer som visar på möjligt effektuttag beroende 

på bränslets fukthalt, med eller utan uppfuktning. 

Från mailkonversation med Jonas Bergman på Radscan Intervex: 

Nedan får du återvinningen i en rökgaskondensering vid olika returtemperaturer och 

fukthalter. I beräkningarna är dT mellan inkommande vatten och utgående gas efter kylaren 

konstant 1,5°C. Detta betyder att fjärrvärmeflödet måste hänga med det varierande uttaget ur 

kylaren. Kondensatflödet är ungefär lika stort i m³/h som återvinningen är i MW. 

 Träflis (30MW panna, RGT=144°C, torr O2=4,1vol-%))
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 Returträ (20MW panna, RGT=132°C, torr O2=6,04vol-%)

 

 

I fallen med uppfuktare är den maximala fukthalten i rökgasen begränsad till 35vol%. Detta 

för att inte det skall bli för kallt i ugnen. Gränsen är varierande på ugnstyp men detta får vara 

ett exempel på hur reglering går till. 

Med Träflis bygger vi en anläggning med tubkylare Reco-Flue och droppavskiljare. 

Erforderliga spjäll finns med och 5m kanaler före efter och bypass. Med uppfuktning 

tillkommer den roterande uppfuktaren Roto-Flue, erfoderliga kanaler, spjäll, fläktar, pumpar 

rör mm. 
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Vattenreningen består av MF/UF. Detta blir rent nog att släppa till avlopp. Slamvatten släpps 

på bränsle. 

Med Returträ inför vi en Quench som kyler rökgasen till daggpunkt före kylaren. Den är 

tillverkad i ett plastmaterial som tål höga koncentrationer av HCL och H2SO4. För övrigt lika 

på gas och luftsida. 

Vattenreningen är lika trä men det tillkommer avsaltningssteg med RO för att avskilja 

tungmetaller från kondensatet. Tungmetallerna leds till Quench för att koncentreras innan det 

släpps på bränsle (kräver spärrfilter som reningssteg på rökgasen) eller på aska. 

Anläggningen är tänkt att vara en ”turn-key” med all erforderlig utrustning som apparater, 

transport, installation, idrifttagning. Yttre leveransgränser för media (vatten, tryckluft, 

slamvatten, rökgas, förbränningsluft, avlopp, dagvatten, lut) är 5m från anläggningen. 

Pristabell 

  Enhet Träflis Returträ 

Rökgaskondensering SEK 9 500 000:- 11 000 000:- 

Rökgaskondensering med uppfuktning SEK 15 000 000:- 16 500 000:- 
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Bilaga 2 – Prisindikation Pilum 
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Bilaga 3 – Förbränningsberäkning Pilum 
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Bilaga 5 – Principskiss jonbytarteknik Pilum 


