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Sammanfattning 
Det finns flera ekonomiska fördelar med att optimera och se över en värmeverksanläggning. En 
betydande parameter för god driftgång är valet av bränsle. För rosterpannor eftersträvas en 
homogen och kontinuerlig bränslesammansättning för en säker drift. Vanligt förekommande är 
därför att blanda flera olika bränsletyper för att erhålla den önskade bränslesammansättningen. 
Vidare finns besparingar att göra genom en bra avkylning i fjärrvärmenätet. En bra avkylning 
återspeglas i en låg returtemperatur och därmed en effektiv värmeavgivning från nätet. En låg 
returtemperatur gynnar sedan effektuttaget för anläggningens rökgaskondensor.  
 
Följande arbete är genomfört på initiativ av Arvidsjaurs Energi då de delvis beskrevs ha problem med 
för hög returtemperatur. Arbetets första delmoment utgjordes av Bränslesammansättning, vars 
huvudsyfte var att identifiera likheter och skillnader samt dela erfarenhet kring bränsleval och 
sammansättning hos liknande värmeproducenter inom Norr- och Västerbotten. I andra 
delmomentet, Returtemperatur, genomfördes effektberäkningar på Arvidsjaurs Energis 
rökgaskondensor för ett specifikt bränsle med varierande returtemperatur. Vidare har sambandet 
mellan den största anslutna kunden på fjärrvärmenätet och dess påverkan på den slutliga 
returtemperaturen undersökts. På efterfrågan av Arvidsjaurs Energi inkluderades även en 
sammanfattad punktlista över parametrar som kan påverka returtemperaturen. 
 
En marknadsundersökning genomfördes hos liknande värmeproducerande anläggningar utifrån ett 
utformat frågeställningsformulär. Det visade sig att bränslesammansättningarna generellt liknade 
varandra med en blandning av torv, spån, grot och bark. Erfarenheterna skiljde sig dock något mellan 
anläggningarna. Likheter existerade främst genom problem med bränsle förorenat med snö och is 
under vintersäsong, där ingen av de tillfrågade hade någon klar lösning på problemet. Val av bränsle 
har visat sig vara en komplex fråga utan någon optimalt applicerbar lösning. Det handlar istället om 
att testa och tydligt utvärdera resultaten för att hitta en sammansättning som passar den specifika 
anläggningen. Vidare visade det sig att returtemperaturen för en vald tidsperiod inte var förhöjd för 
Arvidsjaurs Energis värmeverk. Trots detta genomfördes effektberäkningar på rökgaskondensorn, 
med approximationen att en sänkning av rökgastemperaturen efter kondensorn medför en lika stor 
sänkning av returtemperaturen. Viss driftdata var tidskrävande att erhålla då manuell framtagning 
krävdes från databas samt att bränsleanalyser på färdigblandat material under en längre tidsperiod 
saknades. Detta begränsade omfattningen av beräkningarna och därmed resultatets applicerbarhet. 
Resultatet visade att den beräknade effekten på rökgaskondensorn låg cirka 4 % högre än den 
levererade. Att effekten borde vara högre än den är i dagsläget stärks vidare av leverantör. Orsak till 
skillnaden tros främst bero på ett läckande spjäll innan rökgaskondensorn. Beräkningarna visade 
dock att en sänkning av returtemperaturen med 5°C medför ett ökat effektuttag på knappt 0,2 MW i 
rökgaskondensorn. Spjällets inverkan medför troligtvis under ett längre tidsperspektiv kostsamma 
följdproblem på anläggning utöver i dagsläget utebliven inkomst. För att undersöka i vilken grad den 
största fjärrvärmekunden påverkar returtemperaturen gjordes en energibalans för ett förenklat 
nätsystem som fick verka som ett principiellt exempel. För ett valt datum stod kunden för cirka 10 % 
av belastningen. En sänkning av deras returtemperatur med 10°C innebar därav en knapp sänkning 
på 1°C på den slutliga returtemperaturen. Faktorer som generellt påverkar returtemperaturen och 
avkylningen består av primära reglerventiler som fastnat i öppet läge, smutsiga värmeväxlare, för 
högt inställda börvärden samt rundgångar och avtappningar. Problem som inte påverkar kund har 
visat sig vara svår upptäckta, därför är det viktigt med kontroller.   
 
Vidare rekommenderas en uppföljning efter spjällbyte, där den eventuella effektökningen 
utvärderas. Resurser borde läggas på att datorisera och logga driftdata, detta för att lättare följa upp 
och lokalisera fel i nätet samt tydligt kartlägga den största kundens och andra fjärrvärmecentralers 
inverkan på systemet. 



   
 

Abstract 
There are several economic advantages by optimizing a thermal power plant. A significant parameter 
for a good and safe operation is the choice of fuel and steady continuous fuel composition. It is 
therefore common to mix several different fuels in order to obtain the desired fuel composition. 
Furthermore, there are savings to be made by good cooling in the district heating network. A good 
cooling is reflected in a low return temperature from the network, which denote an efficient heat 
dissipation of the network. A low return temperature increase the power output of the flue gas 
condenser unit at the thermal power plant.  
 
The following work is carried out on the initiative of Arvidsjaur Energy as they described having 
problems with a high return temperature. The first subsection of the present work consists of Fuel 
Composition, where the primary task was to identify similarities and differences as well as share 
experience of fuel composition between similar heat producers in northern Sweden. In the second 
subsection, Return Temperature, energy and power calculations were performed on the flue gas 
condenser unit for a specific fuel with varying return temperature. Further, the report mentions the 
relationship between the biggest singular connected customer to the district heating network and its 
influence on the return temperature to the plant. At the request of Arvidsjaur Energy, also included is 
a summary section list describing which parameters may affect the return temperature. 
 
A market survey for similar facilities was performed. Generally, the fuel compositions were similar 
with a mixture of peat, sawdust, logging residues, bark, branches and other parts of the tree not 
normally used. However, the experiences with the fuel compositions differed between plants. 
Similarities existed mainly through problems with contaminated fuel by snow and ice during the 
winter season, where none of the respondents had any solutions to the problem. Because the fuel 
choice proved to be a complex issue, there is no optimal applicable solution. Best way is to test and 
clearly evaluate the results to find a composition that fits the specific plant.  
 
Furthermore, it was found that the return temperature for a selected time period was not elevated 
for Arvidsjaur Energy’s heating plant. Regardless, calculations were performed on the flue gas 
condenser unit, with the approximation that a reduction in flue gas temperature after the condenser 
result in a corresponding decrease of the return temperature. Some operational data was time-
consuming to obtain, such as manual acquiring of data from a database and to fuel analyzes on pre-
mixed material missing for a longer period of time. This resulted in limited results and lower 
applicability of the calculations. However, the results showed that estimated effect for the flue gas 
condenser was 4 % higher than the power delivered, which is further strengthened by the supplier of 
the unit. This is believed to be owed mainly to a leaking damper before the flue gas condenser. The 
results showed that a decrease in the return temperature by 5°C results in an increased power 
output of almost 0.2 MW. The damper’s influence may over a longer time period result in loss of 
income and costly investments because of negative effects on the plant. To deduce the degree to 
which the biggest client affect the return temperature to the plant, an energy and mass balance was 
performed on a simplified network system, acting as a principal example. For a selected date, the 
client accounted for approximately 10 % of the load, therefore a 10°C reduction in their return 
temperature correspond to a 1°C reduction in the final return temperature. Factors that may affect 
the return temperature and cooling consist of primary control valves stuck in open setting, dirty heat 
exchangers, elevated set points and circular paths and drains. Problems that do not affect the 
customer are proven difficult to detect, so frequent controls are important. 
 
Further recommendations are to follow-up after damper replacement and evaluate the possible 
power increase. Resources should be spent on computerizing and logging of operational data, in 
order to make it easier to track and locate network issues and more clearly identify the impact of the 
largest client and other district heat producers have on the system.  
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1 Inledning 
Energieffektivisering blir ett allt viktigare begrepp i dagens samhälle, både av miljömässiga och 
ekonomiska skäl. För ett värmeverk finns flera ekonomiska fördelar med att optimera sin anläggning 
genom utformning, minskade förluster samt att inneha rätt driftegenskaper till de olika 
delkomponenterna. För rosterpannor eftersträvas en jämn och kontinuerlig bränslesammansättning 
för en säker driftgång. Stor inverkan ges därför till val av bränsle och dess sammansättning. Vanligt 
förekommande är därför att blanda flera olika bränslen för att erhålla en önskad slutlig 
sammansättning för exempelvis rätt fuktandel och finfraktion. Vidare finns besparingar att göra 
genom en bra avkylning i fjärrvärmenätet. En bra avkylning återspeglas i en låg returtemperatur, 
vilket även indikerar att en effektiv värmeavgivning har skett till nätet. Den lägre returtemperaturen 
gynnar sedan effektuttaget ifall anläggningen har en rökgaskondensor (hädanefter kallad RGK) 
installerad.  
 
Arvidsjaurs Energi är ett lokalt energi- och fastighetsbolag i Arvidsjaur Kommun.  I dagsläget omfattas 
anläggningen av produktionsenheten Västlunda som utgör deras största enhet och driftsattes 2004 
med en rosterpanna på 8,4 MW, vars huvudsakliga bränsle består av trädbränslen. I ett senare skede 
installerades även en RGK till systemet. På anläggningen Lyckan som ej inkluderats i detta arbete 
finns de resterande spetsproduktionsenheterna; två pellets pannor på vardera 1,5 MW samt en 
oljepanna på 5,4 MW. Arvidsjaurs Energi önskar se över sin fjärrvärmeanläggning Västlunda och 
optimera verket för ekonomisk vinning. De beskrevs ha problem med dagens huvudbränsle, grotflis, 
som visat sig vara mycket inhomogent med varierande fraktionsstorlek och generellt för hög fukthalt. 
De önskar därför se över en ny bränslesammansättning. Vidare beskrevs även att returtemperaturen 
från fjärrvärmenätet i dagsläget är för hög, vilket inte är optimalt då de önskar en låg 
returtemperatur för att rökgaskondensering skall fungera optimalt. De vill därför se hur 
returtemperaturen påverkar effekten på rökgaskondensorn för en specifik bränslesammansättning. 
Komplement till detta önskas även ett sammanfattat åtgärdsförslag över parametrar som kan sänka 
returtemperaturen från abonnentsidan. Arvidsjaurs Energi har i dagsläget en större kund K4, en stor 
militäranläggning, som de misstänker orsakar en förhöjd returtemperatur in till verket. De vill därför 
undersöka hur stor inverkan kundens returtemperatur har på den slutliga returtemperaturen in till 
verket.  
 
Följande rapport behandlar vidare teori, metod, resultat, diskussion och slutsats. Arbetet är indelat i 
två större delmoment, Bränslesammansättning samt Returtemperatur. Sistnämnda består i sin tur av 
effektberäkning på Västlundas rökgaskondensor, åtgärdsförslag till sänkt returtemperatur samt 
kundens inverkan på slutlig returtemperatur in till verket.   
 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att undersöka möjligheten att optimera Arvidsjaurs Energis Fjärrvärmeverk 
med avseende på ekonomisk vinning. Detta genom att se över en ny förbättrad 
bränslesammansättning och beräkna hur mycket en sänkt returtemperatur påverkar 
rökgaskondensorns effekt.  
 
Projektmål är att utföra en marknadsundersökning över en alternativ bränslesammansättning. Detta 
genom att dra lärdom av liknande anläggningars bränslesammansättningar och hitta för- respektive 
nackdelar. Projektmål är även att beräkna den effekt som erhålls på anläggningens RGK med 
varierande returtemperatur för en specifik bränslesammansättning, skapa en sammanfattad lista 
över åtgärdsförslag som påverkar returtemperaturen samt dra en slutsats ifall Arvidsjaurs Energi 
största kunds returtemperatur påverkar returtemperaturen in till verket. 
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1.2 Avgränsningar 
Primära avgränsningar som gjorts är att projektet endast avser utvalda moment och behandlar därför 
inte hela anläggningen. Delvis beror detta på att projektet anpassats till ett examensarbete på 30 hp. 
Vidare kan resultaten för de båda delmomenten undersökas ytterligare. Underlaget var dock tänkt 
som ett inledande beslutsunderlag för eventuellt kommande förbättringsåtgärder för Arvidsjaurs 
Energi. 
 
 

2 Teori 
Följande avsnitt Teori behandlar begreppet fjärrvärme, trädbränslen samt rökgaskondensering. Detta 
för att ge en bakgrund och förståelse till följande rapport. Vidare tar kapitlet upp de teoretiska 
momenten som ligger till grund för projektet. 
 

2.1 Fjärrvärme  
Fjärrvärme är en benämning på värme producerad i ett kraft- eller värmeverk, där det förstnämnda 
även producerar el, alternativt spillvärme från t.ex. industri som sedan distribueras via ett 
kulvertsystem till anslutna kunder. Fjärrvärmecentralen (hädanefter kallad FC) utgör länken mellan 
värmeverk och kund, vars energiutbyte möjliggörs genom värmeväxlare för tappvarmvatten och 
värme. Det är branschorganisationen Svensk Fjärrvärme som certifierar dessa fjärrvärmecentraler. 
Att producera värme i stora värmeverk anses energieffektivt och miljövänligt med förhållandevis låga 
utsläppsnivåer.1 
 
Fjärrvärmen som levereras till kunderna från verket är i form av upphettat vatten. Det varma vattnet 
som producerats i verket har en temperatur mellan 70-120 °C vilket sedan distribueras i ett 
välisolerat kulvertsystem under högt tryck. Efter värmeväxling i FC leds det nerkylda vattnet 
(returflödet) tillbaka till värmeverket för upphettning. Ifall returflödet leds över förslagsvis gator och 
torg kan detta fungera som sekundär uppvärmning, vilket då resulterar i en sänkt returtemperatur till 
verket. Val av bränslen varierar mellan värmeverksanläggningar, där många använder en 
sammansättning av flera olika bränslen, något som delvis beror av lokala tillgångar och pris.2 
 

2.2 Bränslen och dess egenskaper 
Trädbränsle är samlingsnamnet för alla trädbränslen som exempelvis ved, bark och spån, där de två 
sistnämnda utgörs av avfallsprodukter från träindustrin, vilket generellt har lägre pris. På grund av 
trädbränslens olika egenskaper och utseende varierar de mycket i fraktionsstorlek, värmevärde och 
fukthalt. Vidare beror variationen hos trädbränslen delvis på avverkning, hantering och lagring. Vid 
exempelvis stackning av finkornig flis uppstår en nedbrytningsprocess vilket resulterar i en 
energiförlust i stacken som beror av kontaktytan mellan luft och ved. Det inhomogena bränslet kan 
därför vara svårhanterligt för värmeverksanläggningar där den gröna delen (barr, löv) för de olika 
trädbränslena även kan förorsaka högre NOx-utsläpp samt bidra till ökade pannbeläggningar. Detta 
då gröna biobränslen innehåller förhöjd andel alkalimetaller, såsom kalium och natrium, vilket efter 
kemiska reaktioner i pannan kan leda till förhöjda beläggningar och korrosion. Biprodukten aska 
definieras som den icke brännbara delen av ett bränsle och består främst av kiseldioxid, 
aluminiumoxid och järnoxid samt en mindre mängd spårämnen, ej att förväxla med andelen 

                                                           
1 Energimyndigheten, Fjärrvärme, 2011, hämtad 2013-04-15, http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-
uppvarmning/Fjarrvarme/ 
2 Svensk Fjärrvärme, Så funkar fjärrvärme, hämtad 2013-04-15, http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/Sa-funkar-
fjarrvarme/ 

http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Fjarrvarme/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Fjarrvarme/
http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/Sa-funkar-fjarrvarme/
http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/Sa-funkar-fjarrvarme/
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oförbränt. Tillsammans bildar de två komponenterna den fasta resten. Olika trädbränslen bidrar till 
varierande askmängd, dock har trädbränslen generellt lägre askhalt än torv samt betydligt lägre 
svavelhalt. Då askan lämnar förbränningsutrymmet upphettad bidrar detta till en lägre 
verkningsgrad. Kostnad för transport och tippavgift på aska varierar beroende på lokalisering, en 
generell tippavgift och transport kan ligga kring 500 kr/ton. Aska bidrar i sin tur huvudsakligen med 
två olika problem på anläggningen, fouling och slaggning. Där det förstnämnda är vidhäftning av torr 
aska och sistnämnda inträffar då beståndsdelarna smälter ihop och bildar beläggningar på pannytor. 
Slaggning är svårare att avlägsna då det orsakar korrosion, medan fouling lättare undanröjs genom 
sotning. För att slaggning skall uppträda krävs emellertid först att torr beläggning satt sig på de rena 
pannytorna vilket medfört en temperaturhöjning. Detta kan orsaka mycket stora skador på 
panntuber. Gemensamt för båda är att de sänker pannans verkningsgrad då de försämrar 
värmeövergången, vilket även resulterar i förhöjd rökgastemperatur. Generellt gäller att ju lägre 
asksmälttemperatur askan från ett bränsle har desto större sannolikhet för problem. Bränslets 
partikelstorlek tros även påverka förbränningsegenskaperna och idag sker flertalet forskningsprojekt 
inom detta område. Trädbränslen innehåller i sin tur hög andel flyktiga beståndsdelar, vilket 
försämrar dess värmevärde om dessa avgår utanför pannan. En generell definition på värmevärde är 
den energimängd som frigörs vid förbränning av 1 kg bränsle. Den delas vidare upp i det 
kalorimetriska övre värmevärdet där vattnet som finns efter förbränningsförloppet ej har förångats 
och skall återfinnas som vätska, samt det effektiva undre värmevärdet som anges då allt vatten från 
bränslet och förbränningsförloppet har förångats och skall vara i gasform. Ytterligare en betydande 
parameter som påverkar värmevärdet för trädbränslen är fukthalten, vilket utgörs av förhållandet 
mellan vikten av fukt samt totala vikten. Vid ökande fukthalt minskar det eftersökta effektiva 
värmevärdet, detta då förångningsenergi tas från förbränningsprocessen.3 
 
Vidare ges nedan tre kortfattade recensioner för några av de specifika bränslen som är aktuella på 
anläggningen. Då projektet varit tidsbegränsat rekommenderas för vidare information förslagsvis 
Värmeforsk Bränslehandbok Anläggnings och förbränningsteknik 20124, vilket är en ingående 
handbok för förnyelsebara bränslen till kraft-/värmeproducenter. Materialet beskriver Sveriges 
bränsleutbud som behandlas utifrån analyser, lagar och förordningar, nyckeltal, driftegenskaper, 
risker och rekommendationer.  
 

2.2.1 Spån och flis 

Skogsförrådet i landet ökar ständigt och därmed möjligheterna till avverkning. Från sågverksindustrin 
resulterar sedan biprodukter i form av råflis, sågspån, torrflis, bark, reducerflis samt kutterspån. Spån 
har en fukthalt mellan 50-60 % vid rått tillstånd, vilket kan begränsa dess förbränningsegenskaper. 
Flis av stamved har en stabilare fukthalt runt 50 %. Förbränning med trädbränslen orsakar sällan 
några större driftsvårigheter gällande beläggningar och korrosion då deras asksmälttemperatur 
generellt är hög. Att endast elda spån kan dock orsaka problem för rosterpannor som är känslig mot 
fukthalt och andelen finfraktion i bränslet. Vanligt är istället att spån eldas med inblandning av grövre 
material. Driftserfarenhet visar på att inblandning av torv varit fördelaktig för katalysatorer vid 
förbränning av spån och flis. Detta då den förlänger katalysatorns livslängd och minskar NOx-utsläpp 
genom minskad kaliumkloridhalt och en ökning av svaveldioxid i rökgaserna. Risker som kan 
uppkomma vid transport med spån och flis är de gaser som uppstår vid förvaring som medför ökade 
halter av CO och CO2, syrebrist, damm samt brandrisker. Det biologiska materialet innehåller även 
bakterier, som på ett flertal sätt kan påverka människans hälsa negativt. Andra risker vid hantering är 
att fuktig flis kan mögla och därmed brytas ner vid hantering. Denna process avstannar vid torkning 

                                                           
3 Lars Wester, Förbränning och rökgasrening, Västerås 2002-01-25, Kurspärm Kraftvärmesystem Umeå Universitet 2011 
4 Värmefors genom Birgitta Strömberg och Solvie Herstad Svärd, Bränslehandbok 2012 Anläggnings och förbränningsteknik, 
hämtad 2013-05-03 http://energihandbok.se/x/d/i/318401/Br%C3%A4nslehandboken%20Rapport_1234.pdf 
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men startar igen då förhållandena ändras. Andra rekommendationer och viktiga faktorer för spån-
och fliseldning i rosterpanna för att erhålla en god förbränning utgörs av luftfördelning samt rostrens 
täthet.5 
 

2.2.2 Grot 

Grot är en benämning på restprodukterna grenar och toppar från skogsavverkning. Det debatteras 
ifall grot skall användas färsk eller ej och hur länge den skall ligga i naturen och självtorka så att barr 
och löv faller av. Detta innan den sedan flisas och transporteras (kan ske i omvänd ordning). Stubbar 
är en annan del av trädet som också normalt hamnar under denna kategori. Oavsett tillvägagångssätt 
är grot ofta förorenad i form av sten och grus vilket resulterar i ökade ask- samt kvävehalter. 
Hantering av grot kan vidare medföra betydande substansförluster. Generellt har grot en fukthalt 
mellan 40-55 % vilket kan variera kraftigt och är mer inhomogen i jämförelse mot övriga 
trädbränslen. Detta medför större volym och ökade transporter och grot bör därför inte 
transporteras längre än några mil för att vara ekonomiskt lönsam. Den förbränns ofta i kombination 
med andra biobränslen, där en grotinblandning mellan 40-60 % anses vanligt. Asksmälttemperaturen 
tenderar att vara lägre för grot i jämförelse mot andra trädbränslen då grenar och toppar innehåller 
större andel av askbildande ämnen. Den har likt andra trädbränslen också bidragit till alkali- och 
klorid baserade driftstörningar. Vidare är korrosion och beläggningar på överhettare vanligt vid 
förbränning av grot, vilket kan bero på den förhöjda klorhalten. Inblandning av svavelbärande 
bränslen såsom torv kan minska korrosionen. Grot kan i de flesta pannor medföra en god 
förbränning, viktigt är dock att vara medveten om de problem den kan medföra. Vid förbränning kan 
det därför vara bra att använda anpassad panna med höglegerade material i överhettarna, 
inblandning av svavelrika bränslen samt tillsätta ammoniumsulfat i rökgaserna. Barren som kan 
finnas kvar på grot har tidigare förknippats med ökade NOx-utsläpp, men en ökad kvävehalt behöver 
inte innebära en ökad NOx-bildning utan kan till och med minska den. Detta ifall bränslet har hög 
andel flyktiga beståndsdelar så bidrar kvävet istället till bildning av ammoniak, vilket är det ämne 
man normalt använder för att minska NOx-utsläpp. Erfarenheter varierar dock mellan olika 
anläggningar, där mindre pannor påvisat motsatt resultat. Slitage på bränslehanteringsanläggningen 
beror delvis av de ökade föroreningar som kan råda vid grot, men även på punktkorrosion genom 
garvsyran i bränslet samt ej anpassade materialval. Exempel på risker som uppkommit med grot, likt 
övriga trädbränslen, är mögeltillväxt vid stackning, kraftigt varierande egenskaper vid leveranser, 
självantändning (vilket ökar ifall groten täcks av jord och lera med förhöjd temperatur i stacken) samt 
föroreningar i form av sten och grus som kan fastna i exempelvis transportsystem. Många av 
föroreningarna kan bero på leverantörens handlingssätt.6 
 

2.2.3 Torv 

Torv består av nedbrutna växtmaterial som förmultnat under minimal syretillförsel under lång tid, 
som utöver organiskt material består av mineralpartiklar samt kemiska utfällningar. Sverige hör till de 
torvrikaste länderna i världen, med störst område i Norrlands inland där en stor producent är Neova. 
Då torv enligt EU är ett fossilt bränsle krävs vissa direktiv och tillstånd vid eldning. Torven är idag ett 
debatterat ämne om vilken plats den har på energimarknaden och delas in i odlingstorv samt 
energitorv. Energitorv används som bränsle vars framställningsprocess påverkar dess egenskaper och 
fukthalt med benämningarna stycketorv, frästorv och smultorv. Stycketorv har efter torkning på fält 
en generell fukthalt på 35 %, frästorven något högre. Frästorven har vidare lägre densitet och 
tenderar att ledas oförbränd med förbränningsluften upp i pannan. Energitorven används idag på ett 
30- tal värmeverk i landet, helt eller som del i en bränslesammansättning. Mineralämnena i askan 
existerar i en svårlösligare form än övrig trädaska vilket minskar urlakningen. Den har dock, likt 

                                                           
5 Värmefors, Bränslehandbok 2012 Anläggnings och förbränningsteknik 
6 Värmefors, Bränslehandbok 2012 Anläggnings och förbränningsteknik 
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trädbränslen, en kalkningseffekt som vid återföring i skogsmark bidrar till förbättrad balans. Svavel-  
samt kvävehalt är också förhöjd i jämförelse mot övriga trädbränslen, vilket kan leda till förhöjda SO2- 
och NOx-utsläpp som delvis styrs genom anläggningens reningsteknik. Torv som innehåller högre 
andel svavel än klor tenderar att bilda alkalisulfater och inte alkaliklorider som är korrosiv, resultatet 
blir mindre beläggningar och aska. Den kemiska förklaring är att alkali har större affinitet till svavel än 
vad klor har vilket då bildar alkalisulfater istället för alkaliklorider, där alkalisulfater har en högre 
smältpunkt. Kalciumhalten får dock inte vara för hög. Den varierande kvalitén på torv medför 
skiftande förbränningsegenskaper. Torv varierar även i askhalt, vilket beror på den aktuella 
bergrunden. Berggrund med högre andel aluminium och kisel är bra ur asksmältsynpunkt. 
Sameldning mellan trädbränslen och torv har därför visat sig minska korrosion, påslag samt 
sintringar. Ifall bergrunden däremot haft hög kalkhalt visar erfarenhet att man istället erhållit det 
oönskade ämnet alkaliklorid, detta då kalcium medfört egenabsorption av svavlet. Eftersom torven är 
svavelrik behövs en bra svavelrening vid hög inblandning. Torv bör hanteras varsamt då den höga 
andelen flyktiga beståndsdelar vid lagring kan medföra både damning, explosion och självantändning. 
Den blir svårhanterlig sommartid vid vått tillstånd som sedan fryser vintertid. Den höga andel 
föroreningar i form av sten och stubbar kan medföra driftproblem. Torv i brikett eller pelletsform 
underlättar dessa problem, men blir kostsammare och bör skyddas under tak eller inomhus.7 
 

2.3 Rökgaskondensor 
En rökgaskondensor sitter vanligtvis långt bak i reningsprocessen på en värmeverksanläggning. Den 
utgörs av en värmeväxlare där de varma rökgaserna får passera och som samtidigt kyls mot 
fjärrvärmereturen.   
 
Rökgaskondensorns process bygger på att rökgaserna kyls till en temperatur lägre än vattenångans 
daggpunkt, vilket leder till att vattenångan i rökgaserna kondenserar och energi i form av värme 
frigörs. Energi som fördelaktigt sedan kan användas i kombination med ett fjärrvärmenät. Lämpliga 
bränslen utgörs därför av förslagsvis trädbränslen och torv, då de innehåller hög vatten- samt 
vätehalt. Processen varierar beroende på anläggningens utformning och miljökrav. En RGK höjer 
anläggningens verkningsgrad då den ökar energiutvinningen från bränslet och kan ur miljösynpunkt 
även ses som ett steg i reningsprocessen då föroreningar avskiljs.8 
 
Som ovan beskrivit frigörs mycket energi när vattenångan i rökgaserna kondenserar, vilket har sin 
grund i att det går åt mycket energi i förångningsprocessen i pannan. För större anläggningar är 
fjärrvärmenätets returtemperatur den lägsta tillgängliga temperaturen på anläggningen. Den 
behöver vara runt och fördelaktigt under 50°C för att det skall vara lönsamt att investera i en RGK. 
Effekten på rökgaskondensorn beror främst på returtemperaturen från fjärrvärmenätet och bränslets 
fukthalt. Effekten påverkas även genom bränslets vätehalt samt pannans syreöverskott då väte bildar 
vattenånga vid oxidation.9 
 
Anläggningens aktuella rökgaskondensor är levererad av Svensk rökgasenergi, Opcon Group. 
Processen fungerar så att rökgasen besprutas med en sluten vattenkrets via flertalet munstycken i 
lutande rör som sedan ansamlas i ett uppsamlingskärl för eventuell pH justering. Det uppvärmda 
vattnet pumpas därefter till plattvärmeväxlaren där växling sker mot fjärrvärmenätet. Processvattnet 
leds sedan tillbaka för att återigen kyla rökgaserna och bildar därmed ett slutet system. Kondensorn 
verkar även som en effektiv skrubber, där överskott på kondensat leds vidare för vattenbehandling. 
Opcon anser att deras rökgaskondensor har hög prestanda, effektiv värmeväxling med högt 

                                                           
7 Värmefors, Bränslehandbok 2012 Anläggnings och förbränningsteknik  
8 Naturvårdsverket, Branschfaktablad Rökgaskondensering, utgiven 1993-12, hämtad 2013-04-12 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/91-620-9529-3.pdf 
9 Lars Wester, Förbränning och rökgasrening 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/91-620-9529-3.pdf
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övergångstal och en utformning som garanterar en säker drift. Där hög fukthalt i kombination med 
låg returtemperatur från fjärrvärmesystemet ökar dess effekt.10 
 

2.4 Effektberäkning Rökgaskondensor 
Om förluster bortses kommer den effektiva energi från bränslet och den energi som avges i 
rökgaskondensorn vara lika stor som den energi vattnet upptar, som i detta fall utgörs av 
fjärrvärmereturen till verket. Effekten som tas upp av fjärrvärmevattnet beskrivs enlig följande 
ekvation  
 
𝑃𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = �̇�𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 · 𝑐𝑝 · ∆𝑇  [kW]  (1) 

 
�̇�𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛= vattenmassflödet [kg/s] 
𝑐𝑝 = specifika värmekapaciteten som för H2O är 4,1911 [kJ/kg K] 

∆𝑇 = temperaturdifferensen över kondensorn på vattensidan [°C] 
 
Energin från bränslet och tillhörande rökgaser består i sin tur av både kylning samt kondensation, 
vilket gör att effekten på rökgaskondensorn skrivs enligt ekvation 
 
𝑃𝑅𝐺𝐾 = 𝑃𝐾𝑦𝑙 + 𝑃𝐾𝑜𝑛𝑑  [kW]  (2) 

 
Där 𝑃𝐾𝑦𝑙  är kyleffekten [kW] och 𝑃𝐾𝑜𝑛𝑑 är den kondenserade effekten [kW].  𝑃𝑅𝐺𝐾 utgör ett beräknat 

värde utifrån bränslet och dess rökgaser medan 𝑃𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är ett momentant avläst värde. För ett 
system med hundra procent verkningsgrad gäller att dessa skall vara lika 
 
𝑃𝑅𝐺𝐾 = 𝑃𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛  [kW]  (3) 
 
För att beräkna 𝑃𝑅𝐺𝐾 behövs partialtryck och daggpunkt för vattenångan i rökgaserna. Partialtrycket 
erhålles enligt följande ekvation 
 
𝑝𝐻2𝑂 = [𝐻2𝑂] · 𝑝𝑡𝑜𝑡  [mbar]  (4) 

 
[𝐻2𝑂] = vattenånghalt på totala rökgaser [%]  
𝑝𝑡𝑜𝑡 = totala trycket som sätts till atmosfärstrycket 1 013,25 [mbar] 
 
Då partialtrycket är känt ges sedan den sökta vattenångans mättningstryck som även motsvarar så 
kallad daggpunktstemperaturen, 𝑇𝑑𝑎𝑔𝑔 , genom avläsning i diagram för mättningstemperatur som 

funktion av tryck12 vilket kan ses i Bilaga I.  
 
För att kyla rökgaser till önskad rökgastemperatur beräknas sedan hur mycket vatten som 
kondenserar ut i rökgaskondensorn. Via ekvation (4) kan man erhålla den beräknade vattenånghalten 
efter kondensering genom mättningstrycket för den sökta rökgastemperaturen efter RGK.  
 

[𝐻2𝑂]𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑 =
𝑃𝑠𝑎𝑡@𝑡𝑒𝑚𝑝

𝑝𝑡𝑜𝑡
    (5) 

 

                                                           
10 Svensk Rökgasenergi SRE Opcon Group, Rökgaskondensor Renergi GK, hämtad 2013-04-12  
http://svenskrokgasenergi.com/rokgas.html 
11 Nordling Carl och Österman Jonny, Physics Handbook for Science and engineering, eighth edition, Studentlitteratur 2006 
12 Lars Wester, Förbränning och rökgasrening 
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Där 𝑃𝑠𝑎𝑡@𝑡𝑒𝑚𝑝 är mättningstrycket [mbar] för rökgastemperaturen efter RGK, vilket kan erhållas 
från Thermodynamics Steam Tables13 och som kan ses i Bilaga J. Vidare ges rökgasens innehåll av 
vattenångan (vatten som ännu inte kondenserats) i bränslet av ekvation 
 

𝑛𝑥 =
[𝐻2𝑂]𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑·𝑔𝑡𝑇𝑆

1−[𝐻2𝑂]𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑
  [mol/kgTS]  (6) 

 
Där 𝑔𝑡𝑇𝑆 utgör mängd torra rökgaser [mol/kgTS] och som erhålles genom bränslemall för den 
specifika bränslesammansättningen, bränslemallen beskrivs vidare under kapitlet Metod. 
Förkortningen TS står för torrsubstans och indikerar helt torrt bränsle. Skillnaden i vattenånghalt, ger 
den mol mängd vatten som kondenserar ut och beräknas enligt 
 
∆𝑛𝐻2𝑂 = 𝑛 𝐻2𝑂,𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠𝑒𝑟 − 𝑛𝑥 [mol/kgTS]  (7) 

 
Där 𝑛 𝐻2𝑂,ö𝑘𝑔𝑎𝑠𝑒𝑟 är substansmängden vattenånga i rökgaserna. Genom att multiplicera med 

molvikten för vatten erhålles vattenmängden i gram per kg TS 
 
𝑚𝐻2𝑂 = 𝑀𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 · ∆𝑛𝐻2𝑂  [g/kgTS]  (8) 

 
Där 𝑀𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛  = molvikt för vatten, 18,02 [g/mol]. Då beräkningar grundas på kg TS krävs att det 
rådande bränslemassflöde beräknas om till TS, vilket görs genom torrhalten 
 
𝐷 = 1 − 𝐹   [%]  (9) 
 
Där F utgör bränslets fukthalt [% ]. Bränslemassflöde till TS ges då av uttrycket 
 
�̇�𝑏𝑇𝑆 = 𝑚𝑏̇ · 𝐷  [kgTS/s]  (10) 
 
Där 𝑚𝑏̇  är bränsleflödet inklusive fukt [kg/s]. Ifall bränsleflödet per TS är okänt kan det beräknas via 
ekvation (18). Från detta kan nu kondenserad energi, 𝑞𝑘𝑜𝑛𝑑, beräknas enligt ekvation 
 
𝑞𝑘𝑜𝑛𝑑 = 𝑚𝐻2𝑂 · ℎ𝑓𝑔 · 0,001  [kJ/kgTS]  (11) 

 
Där entalpin, ℎ𝑓𝑔, [kJ/kg] i förångningsmomentet mellan vätska och ånga i rökgasen erhölls via Steam 

Tables för saturated water genom linjär interpolering14, se Bilaga J.  
 
Energin som erhålles genom kylning beräknas genom tre delmoment. Detta för att rökgasmängden 
inte är konstant under förloppet utan förändras då vatten startar att kondensera. Den består dels 
genom kylning av total gas till daggpunkt 
 
𝑞𝑘𝑦𝑙1

= 𝑔𝑇𝑆 · 𝑐𝑝𝑔𝑇𝑆 · (𝑇𝑖𝑛,𝑅𝐺𝐾 − 𝑇𝑑𝑎𝑔𝑔) [kJ/kgTS]  (12) 

 
𝑔𝑇𝑆 = totala rökgaser på 1 kg TS inklusive fukt och luftöverskott [mol/kgTS] och som är beroende av 
bränslets elementaranalys 
𝑐𝑝𝑔𝑇𝑆 = rökgasernas specifika värmekapacitet [kJ/molK] 

𝑇𝑖𝑛,𝑅𝐺𝐾 = rökgastemperatur in till RGK [°C] 
 
Vidare kylning av gas vid daggpunkt till sluttemperatur på rökgaserna ges av ekvationen 

                                                           
13 Cengel Yunus och Boles Michael, Thermodynamics An Engineering Approach, Sixth edition (SI units), New York, Mc Graw 
Hill 2007 
14 Cengel Yunus och Boles Michael, Thermodynamics An Engineering Approach 
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𝑞𝑘𝑦𝑙2

= ∆𝑛𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 · 𝑐𝑝𝑔𝑇𝑆 · (𝑇𝑑𝑎𝑔𝑔 − 𝑇𝑢𝑡,𝑅𝐺𝐾)  [kJ/kgTS]  (13) 

 
∆𝑛𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = medel mängd mol gas under kondenseringsförloppet [mol/kgTS] 
𝑇𝑢𝑡,𝑅𝐺𝐾 = rökgastemperatur ut ur RGK [°C] 
 
Sista kylningsmoment består av kylning av utkondenserat vatten som kan behandlas som ett 
medelvärde från daggpunkt till sluttemperatur på rökgaserna, vilket beräknas om till massan i kg och 
erhålles genom 
 

𝑞𝑘𝑦𝑙3
=

∆𝑛𝐻2𝑂

2
· 𝑀 · 𝑐𝑝𝑔 · (𝑇𝑑𝑎𝑔𝑔 − 𝑇𝑢𝑡,𝑅𝐺𝐾) [kJ/kgTS]  (14) 

 
Totala kylenergin ges slutligen av  
 
𝑞𝑘𝑦𝑙 = 𝑞𝑘𝑦𝑙1

+ 𝑞𝑘𝑦𝑙2
+ 𝑞𝑘𝑦𝑙3

  [kJ/kgTS]  (15) 

 
Tillhörande effektberäkning blir med kända parametrar följande 
 
𝑃𝐾𝑜𝑛𝑑 = 𝑞𝑘𝑜𝑛𝑑 · �̇�𝑏𝑇𝑆  [kW]  (16) 
 
𝑃𝐾𝑦𝑙 = 𝑞𝑘𝑦𝑙 · �̇�𝑏𝑇𝑆  [kW]  (17) 

 
Dessa två ger slutligen effekten på rökgaskondensorn enligt ovannämnd ekvation (2). Ifall 
bränslemassflödet önskas beräknas kan denna erhållas utifrån uppmätt nyttig effekt, verkningsgrad 
och tillförd effekt enligt följande ekvation  
 

�̇�𝑏𝑇𝑆 =
𝑃𝑛

ɳ𝑝·((𝐻𝑖𝑇𝑆−
[𝐹]

1−[𝐹]
·2442)+𝑙𝑇𝑆·𝑐𝑝𝑙·(𝑡𝑔−25))

 [kgTS/s]  (18) 

 
Där 𝑃𝑛 är nyttig effekt i pannan [kW], ɳ𝑝är pannverkningsgrad [%], 𝐻𝑖𝑇𝑆 utgör bränslets effektiva 

värmevärde för torrsubstans [kJ/kgTS], [𝐹] är bränslets fukthalt [%], 𝑙𝑇𝑆 är torr luftmängd [mol/kgTS], 
𝑐𝑝𝑙 specifik värmekapacitet för luft [kJ/mol K] samt rökgastemperaturen 𝑡𝑔 [°C]. 

 

2.5 Energibalans 
För att beräkna påverkan från den största anslutna kunden på den slutliga returtemperaturen in till 
anläggningen kan man se till principen för värme och masstransport. Då gäller följande förenklade 
samband för vatten 
 

𝑇�̇� = 𝑇1�̇�1 + 𝑇2 �̇�2    (19) 
 

Där T är returtemperaturen [°C] in till verket och �̇� är vattenmassflödet [ m3/dygn] in till verket. 
Tillhörande index 1 anger samhällets parametrar och index 2 svarar för största kunden K4.  Enligt 
kontinuitetsekvationen för masskonservering gäller följande 
 

�̇� = 𝑄1̇ + 𝑄2̇   [m3/dygn]  (20) 
 
Detta leder till uttrycket för den slutliga returtemperaturen in till verket 
 

𝑇 =
𝑇1𝑄1̇+𝑇2𝑄2̇

(𝑄1̇+𝑄2̇)
   [°C]  (21) 
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2.6 Approximationer och begränsningar  
När projektet inleddes visade det sig att det fanns ett flertal bränsleanalyser på levererat bränsle. 
Dock blandas dessa olika bränslen på plats innan de matas in i pannan, vilket resulterar i att rådande 
bränsleanalyser är inaktuella för faktisk bränslemix . Enda bränsleanalysen på ett färdigblandat 
material var på grotflis under en fyra dagars period i februari 2013. Projektet blev på grund av detta 
mycket begränsat, vars resultat endast gäller för just den bränslesammansättningen och tidpunkt. 
 
För det specifika datumet saknades rökgastemperatur efter RGK, vilket är nödvändigt för en 
effektberäkning, då den endast mäts momentant och ej loggas. Rökgastemperatur uppskattades 
genom driftpersonal att under perioden vara 3°C högre än rådande returtemperatur från 
fjärrvärmenätet. Detta innebär att rökgastemperatur uppskattats till 49°C, för en fjärrvärmeretur på 
uppmätta 46°C. 
 
Luftfaktor är benämning på förhållandet mellan verklig luftmängd och den teoretiskt behövda för 
fullständig förbränning. En optimal förbränning sker med exakt rätt mängd syre och luftfaktor 1. I 
praktiken är detta omöjligt, och ett syreöverskott kommer alltid att vara nödvändigt för att undvika 
ofullständig förbränning med diverse utsläpp (däribland CO samt oförbränt i aska). Syreöverskottet 
finns för att garantera att en syremolekyl träffar och reagerar med en bränslemolekyl.15 Värdet på 
luftfaktorn saknades för den specifika anläggningen, dock uppskattades syreöverskottet för 
anläggningen till 4 % enligt dygnsrapport från verk, vilket enligt bränslemall gav luftfaktorn 1,325. 
Även den specifika värmekapaciteten, cpgTS, för rökgaserna saknades, som istället erhölls av 
bränslemall för valt temperaturintervall. Bränslemallen beskrivs vidare i Metodavsnitt.  
 
Vid effektberäkning genom bränslesammansättning och tillhörande rökgaser användes den 
varierande parametern rökgastemperatur efter RGK. Det antogs vidare att en sänkning av 
rökgastemperaturen innebär att en lika stor sänkning har gjorts av returtemperaturen in till 
anläggningen. 
 
Värme- och massbalansen gällande den största anslutna kundens påverkan på den slutliga 
returtemperaturen genomfördes då inverkan från spetsproduktion Lyckan var avstängd. Detta 
medför att allt returflöde leds tillbaka till huvudverket, vilket mäts momentant och loggas. 
Mätvärden från verk begränsades av att endast manuell avläsning kunde genomföras, vilket var 
tidskrävande. Därför togs dygnsmedelvärden för endast ett valt dygn. Vidare kan systemet ha 
felparameterar i form av rundgångar, läckage etc. Detta får därför verka som ett principiellt exempel 
över kundens inverkan på den slutliga returtemperaturen.    
 
 

3. Metod och utförande  
Avsnittet metod och utförande beskriver projektets tillvägagångssätt och använda metoder, vilket 
har delats in i de två delmomenten. 
 

3.1 Delmoment Bränslesammansättning 
Delmomentet Bränslesammansättning består av en marknadsundersökning där kontakt tagits med 
liknande anläggningar inom Norr- och Västerbotten. Upplägget har följt ett skapat frågeformulär, se 
Bilaga A, vars resultat sedan sammanfattats. Detta har kompletterats med samtal hos det aktuella 
verket. Genom frågeformuläret fick de tillfrågade svara på frågor om aktuell bränslesammansättning, 

                                                           
15 Lars Wester, Förbränning och rökgasrening 
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fördelar respektive nackdelar de stött på för olika bränslen, fukthalter, bränslesammansättningens 
variation över årstider, leverantörer, föroreningar samt andra erfarenheter de var villig att dela med 
sig. Svaren gavs både genom telefonkontakt och över e-post. Utgångspunkt var att genomföra en 
primär uppskattning på likheter och skillnader mellan anläggningarna och dra slutsatser.  
 

3.2 Delmoment Returtemperatur 
Delmomentet Returtemperatur har delats in i kända underrubriker och utgörs av följande 
tillvägagångssätt 
 

3.2.1 Effekt Rökgaskondensor 

Energin som bränslet och rökgaserna avger antas densamma som energin som vattensidan, i detta 
fall fjärrvärmereturen, upptar i en RKG. Den beräknade effekten på rökgaskondensorn utifrån 
aktuellt bränsle och anläggningens egenskaper skall för ett system med 100 % verkningsgrad vara 
samma som den momentant avlästa effekten från vattensidan. För detta projekt beräknades 
rökgaskondensorns effekt utifrån rökgaserna för en specifik bränslesammansättning, vars effekt 
består både av både kyl- samt kondenseringseffekt, se Teoriavsnitt. Efter att ett grundfall beräknats 
för RGK (vilket kontrollerades mot verklig levererad effekt) varierades sedan returtemperaturen för 
att undersöka dess effektpåverkan. Först grundlades egenskaperna för vattenångan i rökgaserna 
genom bestämning av partialtryck och daggpunkt. För att kyla rökgasen till önskad rökgastemperatur 
beräknas sedan hur mycket vatten som kondenserar ut i kondensorn. Förhållandet mellan 
mättningstrycket för önskad rökgastemperatur och atmosfärstrycket beräknades, vilket gav 
vattenhalten efter kondensering. Vidare beräknades rökgasernas innehåll av vattenånga i bränslet 
som ännu inte kondenserat, vilket är en faktor som beror på vattenånghalt i bränslet samt mängd 
torra rökgaser. Skillnaden i vattenånghalt ger den substansmängd vatten som kondenserar, som vid 
multiplikation med molvikt för vatten ger den vattenmängd i gram som kondenserat per kg TS. Den 
beräknade mängden utkondenserat vatten multiplicerat med entalpin i förångningsmomentet 
mellan vätska och rökgaser ger sedan den eftersökta kondenserade energin. Kylningsenergin 
beräknas i tre moment, detta på grund av att rökgasmängden inte är konstant under hela 
processförloppet, utan förändras då vatten startar att kondensera. Den består av 1) kylning av total 
gas från inkommande rökgastemperatur till RKG till daggpunkt 2) kylning av gas från daggpunkt till 
slutlig rökgastemperatur efter RGK samt 3) kylning av utkondenserat vatten från daggpunkt till 
sluttemperatur. Genom att multiplicera dessa med bränsleflöde för torrsubstans erhålles 
kondenserings- samt kylningseffekten som tillsammans utgör den totala effekten på 
rökgaskondensorn.  
 
Genom studiematerial från kursen Kraftvärmesystem erhölls en beräkningsmall, se Bilaga B, i 
programmet Microsoft Excel för de kemiska egenskaperna för en specifik bränslesammansättning. 
Kursen är en del i Civilingenjörsprogrammet Energiteknik vid institutionen för Tillämpad Fysik och 
Elektronik, Umeå Universitet. Bränslemallen har modifierats och anpassats till aktuell 
elementaranalys för det specifika bränslet som gavs från verket och kan återses i Bilaga C. Driftdata 
som legat till grund för beräkningarna erhölls från dygnsrapporter från verket, se Bilaga D-G, för en 
vald tidsperiod som beräknades om till medelvärden. Detta gjordes för effekten i pannan samt RGK 
till [MW] och beräknat bränsleflöde till [ton/dygn]. Rökgastemperatur efter RGK uppskattades enligt 
driftpersonal till cirka 3°C högre än rådande returtemperatur från fjärrvärmenätet, för ytterligare 
förklaring se avsnitt Approximationer och begränsningar.  Vidare avlästes returtemperaturen till 
verket manuellt från verkets databas då implementering till förslagsvis Excel saknades, vilket gjorde 
arbetet tidskrävande och begränsades.  
 
Tillhörande effektberäkningarna för rökgaskondensorn gjordes i programmet Excel. I programmet 
erhölls även de grafer som återfinns i rapporten. 



11 
 

3.2.2 Parametrar som påverkar returtemperaturen, samt kunden K4s inverkan  

Kända parametrar som påverkar returtemperaturen framtogs genom litteraturundersökning, vars 
resultat sammanfattades i ett önskat punktformat. 
 
För beräkning över kunden K4s inverkan på den slutliga returtemperaturen kan man se till principen 
för värme och masstransport samt kontinuitetsekvationen för masskonservering. Först togs 
dygnsdriftdata i form av returtemperatur (vilket medelvärdes anpassades) och massflöde fram från 
verket. Dessa värden hämtades ner manuellt från databas, vilket var tidskrävande. Arbetet 
begränsades därför till driftdata för en specifik dag. Datumet valdes med hänsyn till att 
spetsproduktion Lyckan var avstängd och därmed inte hade någon inverkan på nätet. Då K4 nyligen 
installerat en ny värmeväxlare, valdes datumet efter att byte hade genomförts. Driftdata från kunden 
K4, som återfinnes i Bilaga H, erhölls genom programmet Logview. Programmet, tillsammans med ett 
optiskt läsöga och vald Multical (som är en specifik typ av datalogger) gav historisk driftdata för en 
specifik FC.  Logview är ett program för energimätning vilket behandlar mätdata i ett historiskt 
perspektiv för en vald FC och som tilldelats av leverantören Kamstrup. För att hämta hem Logview till 
anläggningens datorer krävdes dock först att programmet FileZilla installerades, vilket skapar 
möjlighet att dela större material/program från webhotell till domän. I Logview inhämtades sedan 
sökt mätdata från K4 i form av dygnsvärden för returtemperatur samt volymsflöden för den valda 
perioden, vilket sedan överfördes till Excel fil. Massflöden och returtemperatur från samhället 
saknades som då beräknades genom ekvation (20) samt (21). Med alla parametrar kända varierades 
sedan K4s returtemperatur vilket gav indikationer på dess påverkan på den slutliga 
returtemperaturen in till verket. 
 
Grafer i rapporten över kunden K4s driftdata har behandlats i programmet Excel. 
 
 

4. Resultat 
Resultatet för projektet redovisas nedan. Uppdelning har gjorts i form av delmoment 
Bränslesammansättning samt delmomentet Returtemperatur. 
 

4.1 Delmoment Bränslesammansättning  
Bränslesammansättning, även kallat elementaranalys, på värmeverk är en komplex fråga. Nedan 
redovisas det sammanfattade resultatet utifrån marknadsundersökningen. 
 

4.1.1 Frågeformulär  

Resultatet av frågeformuläret, se Bilaga A, varierade mellan de tillfrågade kraft-/värmeverk 
anläggningarna inom Norr- och Västerbotten. Svar erhölls från samtliga anläggningar och har givits 
både genom telefonförbindelse samt e-mail kontakt. Följande är en sammanställning av resultatet 
och inleds med Arvidsjaurs Energi egen planerade bränslesammansättning.  
 

4.1.1.1 Arvidsjaurs Energi egen bränslesammansättning 

Bränslesammansättningen är till stor del redan upphandlad och inköpt för höst 2013 – vår 2014. För 
perioden augusti-oktober kommer spån och en bark/spån blandning att eldas. Denna kombination 
har tidigare testats av anläggningen och visat sig fungera bra. Samma bränslesammansättning 
kommer användas under perioden april-maj. För kommande vintersäsong november- mars planeras 
en bränslesammansättning där huvudbränslet står för 60-80 % av totalt bränsle och utgörs av 70 % 
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bark/spån och 30 % grot. Resterande inblandning på 20-40 % kommer sedan att ske med torv 70 % 
och torrflis 30 %. 
 
Parallellt under perioden för detta examensarbete upphandlades/avtalades även en äldre 
sågspånsblandning in till Arvidsjaurs Energi. Sågspånsblandningen har legat utomhus i mark för 
deponi under ett tiotal år och skall nu eldas för sanering. Hur denna förbränning och inblandning ser 
ut samt hur detta påverkar anläggningen står ännu oklart, se vidare under rubrik Diskussion. I och 
med att detta blev aktuellt kontaktades återigen Umeå Energi som visat sig vara det företag som 
varit mest benägen att testa nya bränslen, se vidare under rubrik Tillägg. 
 

4.1.1.2 Gällivare Energi, Kraftvärmeverk 

 

Panna 2 BFB pannor (fastbränslepanna meden fluidiserande bädd), 20 MW (1983) 
samt 30 MW (2010) 

Huvudbränsle  57 % torv, 43 % flis (grot/träd delar) 
Fukthalt  Medelfukthalt hittills under säsong 52 % för torv och 56 % för flis, dock med 

variation 35-60 %  
Leverantör  Neova (torv), Sveaskog (flis) samt några minde leverantörer av flis 

 
Gällivare Energi anser att torvens fördel är att den är skonsammare mot överhettare och panntuber 
till skillnad mot flisen. Flis ger dock mindre miljöpåverkan än torv, då både SO2- och NOx-utsläpp 
minskat vid förbränning. Förbrukning av tillsatsmedel (natriumhydroxidlösning och ammoniak) 
minskar även betydligt vid fliseldning. Nackdel är att flisen istället tenderar att stocka sig i 
bränsleinmatningen. Anläggningens bränslesammansättning är liknande oberoende av årstid. För 
båda pannorna sker mellanlagring inomhus, med undantag för flis som till viss del lagras utomhus. 
Torrflis och pelletsspån lagras under tak. Anläggningen har haft problem med föroreningar i form av 
snöinblandning i flisen samt stockning av frusen flis, vilket har resulterat i att det fryser i cellmatarna. 
De arbetar med att få leverantörer att uppmärksamma detta innan transport. Gällivare Energi kan 
inte dra några större samband mellan prissättning och kvalitén på bränslet. De påpekar att då 
Sveaskog är relativt ny som leverantör av biobränsle förväntas att kvalitet blir bättre framöver.16 
 

4.1.1.3 Överkalix värmeverk 

 

Panna 2 fasta bränslepannor 
Huvudbränsle  Normalt 50 % trädbränslen (flis eller grot) samt 50 % torv 
Fukthalt  Eftersträvar fukthalt mellan 35-55 % som under sommarhalvåret ofta 

uppnås. Vintertid ligger fukthalten dock ofta över 55 % 
Leverantör  Neova (torv), Norrlandsjord och Miljö AB (trädbränslen) 

 
Överkalix värmeverk anser att största nackdelen med bränslet finns inom produktion, att krossa och 
flisa i skog. De anser att denna process måste förbättras/avskaffas. De önskar tillverka på terminal 
och krossa/flisa stora mängder istället för små volymer i skog. Leverantör kontrar med att detta 
skulle bli för dyrt. Fördelar med trädbränslen är den positiva miljöaspekten de bidrar med, samt att 
transport sker lokalt. Överkalix värmeverk har inte testat några större variationer på bränslen, då de 
inköps lokalt. De vill heller inte ha sopförbränning vilket kräver större och mer avancerade 
anläggningar. Bränslesammansättning varierar över årstid och styrs av fukthalten. Under 
vinterhalvåret ökar de andelen torvflis, som köps in med en fukthalt på 18 %. Mellanlagring 
eftersträvas att ske inomhus, men utomhuslagring (som kan vara nödvändig för blandning) sker 

                                                           
16 Larsson Conny Produktionschef Gällivare Energi, e-post den 8 april 2013 
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likväl. De har haft problem med föroreningar delvis genom grus under vissa perioder. Bränslet körs 
ändå i pannorna, vilket tar ner temperaturen och medför kostnader då askan väger mer per ton. 
Isklumpar och fryst bränsle existerar under vinterhalvåret, som förorsakar att bränslet fryser i 
inmatningsfickorna. Detta stöts bort med maskin, då det vore för kostsamt att ha någon 
uppvärmningshall. Lösning blir istället att hitta ett bättre bränsle med lägre fukthalt. De kan 
avslutningsvis inte dra några tydliga samband mellan bränslepriset och kvalitén.17 
 

4.1.1.4 Jokkmokk värmeverk 

 

Panna Fast rosterpanna 
Huvudbränsle  95 % skogsflis som flisas med egen flis intill anläggning, köpt in grot 
Fukthalt  Varierar mellan 45-55 % 
Leverantör  Allmänningen och fastighetsverket  

 
Jokkmokk värmeverk ser en tydlig fördel med att flisa själva. Inköpta bränslen har visat sig ha högre 
askhalt vilket pannan är känslig mot och kan slagga igen som följd. Detta då bränslet visat sig 
innehålla föroreningar som resulterat i högre askhalt. Bränslesammansättning varierar under året 
och påverkas av fukthalt och lagring. Under sommarhalvåret har bränslet blivit för torrt vilket 
resulterat i en svårhanterlig panna, något de löst med inblandning av fuktigare material. Under 
vinterhalvåret blandas torvflis in vid behov. Mellanlagring sker genom stackning under tak för att 
minska snöinblandning, detta då de haft problem med fryst bränsle. De lastar själva flisen med 
traktor och tvingas ibland krossa isblock genom att köra över dem. De kan inte dra några större 
samband mellan bränslepris och kvalitet, utan påpekar istället att årstiden för avverkning styr 
fuktkvoten. Jokkmokk värmeverks erfarenhet av att flisa själv är god och de anser att kvalitén på 
bränslet är betydligt bättre än då de köper in.18 
 

4.1.1.5  Pajala värmeverk 

 

Panna Skakrosterpanna 
Huvudbränsle  Flis blandat med vissa trädbränslen 
Fukthalt  Fuktig massaved kring 55 %, grot 45 % 
Leverantör  Sveaskog, Stenvalls, Assidomän samt mindre lokala leverantörer 

 
Pajala värmeverk ser tydliga fördelar med flis gentemot grot. Då grot eldas ökar askhalten betydligt. 
Kanalerna för rökgaser visar även tendenser att slagga igen med en glasliknande beläggning, vars 
egen slutsats beror på att groten varit förorenad med sand. Detta har resulterat i ett större 
driftstopp. Efter att deras avtal på grot nu löper ut efter avtalstid kommer den därför ej att förnyas. 
Anläggningen har tidigare testat en bränslesammansättning med slip från träpallar. Materialet visade 
sig vara bra som bränsle men innehöll metallföroreningar (spikar) som pannan inte klarade. Att 
bränslesammansättningen varierar under året beror på det varierande effektbehovet hos kund. 
Under sommarhalvåret vid lägre behov eldas träspånpellets. Resterande period eldas biobränslen 
med grotinblandning under höst och flis under vår-vinter. Mellanlagring av flis sker genom stackning 
utomhus, dock längst ett par dagar. Pajala värmeverk har haft problem med höga fukthalter på 
bränslet, där viss flis från grot och trä uppmätt en fukthalt uppemot 60 %, vilket tenderar att frysa 
under kalla perioder. Detta har krävt manuell krossning med grävare samt påfyllning av torrare 
bränsle. Erfarenheten är dock att den fuktiga massaveden med fukthalt 55 % brinner bättre än grot 
med den lägre fukthalten 45 %. De misstänker att groten är föråldrad med lågt värmevärde som följd. 

                                                           
17 Sköld Kenneth VD Överkalix Värmeverk, telefonsamtal den 8 april 2013 
18 Jonsson Kenneth Driftchef Jokkmokk Värmeverk, telefonsamtal den 8 april 2013 
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Under hösten fick de endast ut 60 % nettoeffekt, ett resultat som borde ligga runt 75- 80 %. Deras 
egen slutsats är att groten borde vara färsk ifall den alls ska användas och därför eftersträvas istället 
massaved och spån. De kan utöver det inte dra några samband mellan bränslekvalitet och pris, detta 
då bränslekvalitén varierat trots samma leverantör.  Pajala Värmeverk har därför insett vikten i att 
vara duktig på att upphandla avtal med bränsleleverantörer. För grot vore det fördelaktigt att avtala 
mer än om bara fukthalt vid upphandling, förslagsvis energiinnehållet trots att det kan vara svårt att 
mäta. Detta då grot kan ligga 3-4 år i skogen och förmultnat som i kombination med vatten och 
bakteriell effekt resulterat i att energiinnehållet försämras.19 
 

4.1.1.6 Lycksele Kraftvärmeverk 

 

Panna Huvudpanna CFB Cirkulerande fluidbädd 47,5 MW. Tillverkare Foster & 
Wheeler, drifttagen 2000, (oljepanna spets)  

Huvudbränsle  Siffror 2012; grotflis 42,2 %, torv 19,3 %, bark 12,5 %, spån 10,8 %, torrflis 
10,7 %, städbark 2,4 %, stamvedsflis 1,7 %, knubb 0,4 %, returflis 0,2 % 

Fukthalt  50-55 % beroende på nederbörd det året, bränslets fukthalt kan dock variera 
mellan 17-60 % 

Leverantör  De stora skogsbolagen samt en del mindre bolag 

 
Lycksele kraftvärmeverk ser positiva effekter med huvudbränslet då oljeförbrukning blir låg, samt att 
eldning med torv håller nere beläggningarna i pannan. Nackdelen är utsattheten för väderlek. De har 
tidigare testat bränslesammansättningen sågspån med torv vilket inte fungerade i skruvtransportörer 
på grund av ojämnt inflöde av torv som i befintlig panna resulterat i förbränningsproblem. Det fanns 
även svårigheter att elda bränslen med en fukthalt över 55 %. De kör fuktigare bränsleblandning 
(grot, bark) under vår samt höst och rena trädbränslen (spån, flis) under vinterperiod. Långtidslager 
sker utomhus och färdigblandat korttidslager under tak. Föroreningar existerar i form av isklumpar i 
bränslet, då främst vid grot och bark. De har ett såll som sorterar ut föroreningar, men delar av året 
har de cirka ett driftstopp per dygn som måste hanteras manuellt. Då de betalar bränslet mot 
energiinnehåll har detta styrt leverantörer till att öka kvaliteten. Lycksele kraftvärmeverk vill dela 
erfarenheten att grot och frästorv passar mycket bra ihop. Detta då grot binder torvens svavel i askan 
och minskar inmatningsproblem med torv. Torven minskar även de påslagsproblem i pannans 
varmare delar som förekommit med grotandel högre än 35 %. Exempelvis tog blästring av deras 
panna 6 veckor för bränsle med hög grotandel och utan torv, som vid senare tillfälle med en 
torvinblandning på 20 % endast tog 1,5 veckor.20 
 

4.1.1.7 Älvsbyns Energi 

 

Panna Rörlig rosterpanna  
Huvudbränsle  Bark med inblandning av barkspån, grot samt torvflis 
Fukthalt  Medelfukthalt 50-63 %, torvflis mellan 22-28 % 
Leverantör  SCA, Norrbränslen, Älvsbyhus, Stenvalls trä 

 
Älvsbyn Energi ser fördelen med bränslesammansättningen att den kan mixas utifrån behov. 
Nackdelen är de olika bränslenas höga fukthalt. De har inte tidigare testat någon 
bränslesammansättning som inte visat sig fungera. Deras bränslesammansättning är i princip samma 
under året och beror av vad som levererats. Majoritet av mellanlagring sker utomhus och i sämsta 
fall upp till ett år. Problem har funnits i form av isat material som hanterats manuellt med traktor. De 

                                                           
19 Blomster Rune VD Pajala Värmeverk, telefonsamtal den 9 april 2013 
20 Lindblad Kjell-Olov Produktionschef Lycksele Värmeverk, e-post den 9 april 2013     
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har även haft metallföroreningar i form av större metall kedjor som orsakat driftstopp. Älvsbyn 
Energi ser vidare ett tydligt samband mellan bränslekvalitet och pris, där högre pris ger bättre 
kvalité.21 
 

4.1.1.8 Tekniska Verken Kiruna 

 

Panna 3 fastbränslepannor med roster, panna 1 och 2 biobränslen och panna 3 för 
avfallsförbränning 

Huvudbränsle  Panna 1 och 2 eldar flis (returträ och skogsflis) samt torv, panna 3 avfall 
Fukthalt  Flis 47 % med variation 45-50 %, torv 35 % 
Leverantör  Neova (torv), Sveaskog (flis), HRS samt Kiruna och grannkommuner för avfall 

 
Tekniska verken i Kiruna menar att allt handlar om kvalitén på bränslet. Vid låg fukthalt och 
homogent bränsle föreligger inte några problem vid förbränning. Det är föroreningar i form av metall 
och skrot vid avfallsförbränning som skapar mest problem samt mycket fukt eller snö och is i flisen. 
Detta förebyggs genom att täcka bränslet vid transporter och undvika utomhusförvaring under 
längre tid. För avfallsförbränningen jobbar de med att öka allmänhetens medvetenhet kring 
återvinning och sortering. De eldar främst avfallspannan och vid behov de två resterande 
biobränsleeldade pannorna. Bränslesammansättningen är generellt lika över året, där torv blandas in 
i biopannorna under de kallaste vintermånaderna då snö och is förekommer. Mellanlagring av flis 
sker utomhus intill anläggning medan torv lagras under tak intill verket. De har tidigare testat 
bränslesammansättningen hög andel skogsflis med hög fukthalt vilket resulterat i en sänkt 
ugnstemperatur, sämre förbränning och därmed ökade utsläpp av CO. Vid avfallsförbränningen blir 
det istället problematiskt vid stora ansamlingar av PVC material som bildar väteklorider och som 
sänker deras pH-värde i vattenreningen. De kan inte dra några tydliga samband mellan kvalitén och 
bränslepriset. Tekniska Verken påpekar att problematiken med föroreningar i bränslet måste 
åtgärdas hos leverantör. De jobbar aktivt med kontakt och information till deras leverantörer så att 
samtliga ska inse vikten av rätt sortering, bränslekvalitet och hur den påverkar branschen.22 
 

4.1.1.10 Umeå Energi, Dåva Kraftvärmeverk 

 

Panna 105 MW bubblande fluidbäddspanna (75 MW fjärrvärme + 30 MW el) 
Huvudbränsle  Grot, flis, spån, bark och torv där mängd varierar bortsett från torven som 

hålls relativt konstant 
Fukthalt  Medelfukthalt denna säsong 55 %, som är ett något förhöjt medelvärde på 

grund av stora snömängder 
Leverantör  Från närområdet, har möjlighet till att importera vid behov  

 
På Dåva har säsongen präglats av driftproblem, främst bränslerelaterade som troligen beror på hög 
andel finfraktion (65 %). Sannolikt är att barken bidragit till problemet då de varit en ogynnsam höst- 
och vinter säsong. Deras egen slutsats är att det bildats iskristaller i bark som på grund av fukt och 
kyla fallit sönder in till pannan. De vidareutvecklar att det är lätt att avhandla om mängden 
finfraktion i bränslet, men då det är svårt att mäta tar leverantörer lätt på problemet. På Dåva har de 
tidigare testat bränslet rörflen som resulterat i att fluidbäddspannan börjat sintra. Detta kan ha 
förorsakats av att rörflen har hög askhalt med relativt låg smältpunkt. Nu finns istället ett lager 
rörflen de inte kan använda. Dåvapannan har en större variation på bränslesammansättning under 
året eftersom de önskar optimera sammansättningen under december-februari då effektbehovet är 

                                                           
21 Sipola Jan VD Älvsbyn Energi, telefonsamtal den 10 april 2013 
22 Mella Johan Miljö och Energiingenjör Tekniska Verken Kiruna, e-post den 8 april 2013   
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som störst. Under denna säsong blandas därför torrare och grövre material in. Fördelningen över 
året beror därefter på parametrarna tillgång, pris, behov, årstid, kvalitet samt varmgång i stackar. I 
dagsläget sker all mellanlagring av biobränsle utomhus. Förorening beror främst på att 
långtidslagringen bildat en isskorpa över bränslet, genom att varm ånga trängt ut ur stacken som 
vintertid snabbt kyls. Denna skrapas bort med grävmaskin och trycks sedan sönder med traktor. 
Fluidbäddspannan är tålig för dessa föroreningar då den har ett sållhus med en långsamgående kross. 
Sämre är metallföroreningar (spikar, metaller) som bandmagnet inte klarar. Metaller riskerar istället 
att sätta igen giv och ask-/sand utmatningen. De informerar leverantör att ta stickprovslass vid 
misstanke. På Dåva kan de dra samband mellan bränslekvalité och pris, då exempelvis torrflis är 
dyrare än returflis. De försöker dock arbeta efter deras motto Rätt Bra Bränsle. Det handlar om rätt 
bränsle till rätt panna och till rätt kvalitet. Erfarenheter från säsongen är att den höga andelen 
finfraktion medfört högre densitet på bränslet, vilket resulterat i att utmatningsskruvarna i deras 
silos inte orkat mata ut bränsle i tillräckligt hög takt. Pannan har därför varit underdimensionerad för 
den bränslemängd som matats in. De har därför tvingets gå ner i effekt då effektbehovet varit som 
högst, vilket resulterat i att spetspannor tagits i bruk.23 
 

4.1.1.11 Umeå Energi, Ålidhem  

 

Panna 2 stycken rosterpannor (23 MW + 35 MW) 
Huvudbränsle  Mindre pannan uteslutande returflis då det är ekonomiskt fördelaktigt, 

inblandning av bark och grot sker också. Större pannan främst torrflis men 
även stamvedsflis  

Fukthalt  Mindre pannan 42 %, större pannan 33 % 
Leverantör  Från närområdet, har möjlighet till att importera vid behov 

 
På Ålidhem ligger bränsleproblemet i att tillgången på returflis och torrflis är stor under den del av 
året de ej har någon förbrukning. Bränslet måste därför lagras som då ökar omkostnad för stackning, 
omlastning och brandrisk. Även bränslekvalitén försämras under lagringstid genom substansförluster 
och ökad fukthalt, vilket delvis kompenseras genom lägre avtalspriser under sommarperiod. På 
Ålidhem testades rörflen som bränsle vilket resulterade i att den mindre pannan blev för varm och 
inte orkade utan fick bytas ut. Rörflen brinner snabbt vilket skapar ett högt värmepådrag som kan ha 
förorsakat haveriet. Det orsakade även stopp i tratten till pannan. På anläggningen har de även testat 
halm, där främst hängningar i tratten medförde problem. Dagens bränslesammansättning varierar 
inte nämnvärt över årstiderna och mellanlagring sker utomhus. Föroreningar föreligger samma som 
vid Dåvaanläggningen, dock är rosterpannorna känsligare för stora isansamlingar på grund av sitt 
inmatningssystem, som istället fraktas till Dåva. Metallföroreningar är sällan ett problem på deras 
rosterpannor. Då problem uppstått på Dåva har rosterpannorna blivit tvungna att köras i högre grad 
än prognos. Dessa pannor går i sin tur på annat sortiment och de lämnar då säsongen med fel 
bränslen i lager.24 
 
  

                                                           
23 Aronsson Agnetha Bränsleingenjör Umeå Energi, e-post den 11 april 2013 
24 Aronsson 
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4.1.2 Tillägg 

I och med att gammalt spån införskaffades till Arvidsjaurs Energis bränslelager under projektets gång 
kontaktades återigen Umeå Energi, som enligt enkäten visat sig testat ett flertal olika bränslen på 
deras anläggningar. De saknade erfarenhet av förbränning av gammalt spån som legat deponerat en 
längre period. En tid tillbaka var det planerat att de skulle ta emot ett parti städbark som legat lagrad 
under mark under en tioårsperiod, leveransen blev dock tillbakadragen. Städbarken hade legat under 
mark och visade sig vara relativt intakt då den grävdes fram, förslagsvis på grund av den syrefria 
miljön, och hade sannolikt kunnat förbrännas med liknande resultat som färsk städbark. Då det 
aktuella spånet ej legat nergrävt under syrefria förhållanden menar Umeå Energi att spånet hunnit 
brytas ner med hög substansförlust och energiinnehåll. Vilket inte skulle tillföra pannan mycket utan 
istället handlat om ren destruktion. De skulle heller inte elda spån i deras rosterpannor alls på grund 
av den finfraktion som ramlar igenom rostret eller följer med rökgaserna. Ifall förbränning ändå blev 
aktuell skulle förslagsvis sammansättningen eldas på slutet av säsong då effektbehovet är mindre. 
Allt beror på rådande bränslekvalité samt mängd. Först skulle egna inköpta lagrade bränslen 
prioriteras. Förmodligen då detta äldre spån eventuellt inte kan klassificeras som bränsle, skulle de 
med denna kortfattade information istället erbjuda att elda det i avfallspanna till rådande avfalls 
taxa.25 
 

4.2 Delmoment Returtemperatur  
Som grund till projektet låg att Arvidsjaurs Energi ville optimera sin returtemperatur till verket, som 
beskrevs vara alldeles för hög. Genom en sänkning skulle sedan olika effekter på RGK beräknas och 
därmed även anläggningens eventuella vinst. Detta skulle sedan göras för en och eventuellt flera 
olika bränslen och deras specifika sammansättning. De var även intresserade av att veta hur mycket 
deras största kund K4s förhöjda returtemperatur påverkade den slutliga returtemperaturen. K4 
beskrevs ha en dålig och förlegad utrustning som bidrog till en förhöjd returtemperatur in till verket.  
 
När projektet sedan startade visade sig att flera utlovade mätvärden för effektberäkning saknades, 
däribland luftfaktor. Bränsleanalyserna för de specifika bränslena saknades också. Detta då vågsedlar 
med tillhörande bränslesammansättning endast togs på levererat bränsle. Det levererade bränslet 
kördes sedan till mellanlagring och mixades med andra bränslen för att få en önskad blandning. Detta 
innebar att bränsleanalys saknades för det slutliga mixade bränslet som sedan kördes in till pannan 
för förbränning. De rådande vågsedlarna blev därför inaktuella. Returtemperaturen in till verket 
visade sig inte vara förhöjd vilket tidigare antytts, utan varierade kring 40°C vilket är lågt och mycket 
fördelaktigt för en rökgaskondensor. Det visade sig att problemet med förhöjd returtemperatur 
endast förelåg under vintersäsongen, vilket är en annan typ av frågeställning än den först beskrivna 
och efterfrågade. Deras rökgastemperatur ut ur skorsten visade sig också vara fördelaktig. Problemet 
som Arvidsjaurs Energi beskrev gällande kunden K4s dåliga anläggning visade sig vara inkorrekt, då 
problemet redan var eliminerat/förbättrat. Detta då K4 nyligen ersatt sina bristfälliga komponenter, 
vilket avsevärt förbättrat den slutliga returtemperaturen. Slutresultatet av deras investering är dock 
ännu inte klarlagt då en vintersäsong ej har passerat.  
 
Ett tillägg till resultatdelen är att beställarna redan var medvetna om ett läckande spjäll innan 
rökgaskondensorn, som troligtvis påverkar dess effekt. Det efterfrågade resultatet för effekt 
beräkningarna på rökgaskondensorn var därmed på förhand bestämt till att ge ett missvisande 
resultat. 
 

                                                           
25 Aronsson 
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4.2.1 Beräknad effekt vid sänkt returtemperatur för ett specifikt bränsle 

Trots ovanstående problematik beräknades effekten på rökgaskondensorn för ett specifikt fall. Den 
enda bränsleanalysen från ett färdigblandat bränsle som existerade var från 2013-02-25 med 
märkningen 12490 Grot och flis, se Bilaga C, vilket sedan förbrändes under fyradagarsperioden 18-
21/2 2013. För samma period fanns dygnsrapporter från verket (se Bilaga D-G) som efter 
sammanställning gav följande medelvärden, se tabell 1, vilket kompletterats med den rådande 
returtemperaturen till verket för perioden. 
 
Tabell 1. Medelvärden driftdata ur dygnsrapport under perioden 18-21/2 2013 

Producerad effekt panna 6,3697 [MW] 
Producerad effekt RGK  1,4854 [MW] 
Beräknat bränslemassflöde (ink. 
fukt) 

71,525 [ton/dygn] 

Rökgastemperatur innan RGK  182 [°C] 
Returtemperatur 46,5 [°C] 

 
 
Bränslemassflödet i ton mäts inte av anläggningen utan har beräknats indirekt av verket via energi- 
och massbalans i pannan. Det angivna värdet anses dock enligt driftpersonal vara rimligt. En 
anläggnings bränslemassflöde kan om önskat beräknas manuellt, genom ekvation 18, se Teoriavsnitt. 
Den producerade effekten i RGK antas ha uppmätts och avlästs momentant från vattensidan, enligt 
ekvation 1 i teoriavsnitt, och är den effekt rökgaskondensorn levererat under den valda perioden. 
Utifrån dessa data beräknades sedan ett grundfall, med rökgastemperatur efter RGK på 49°C, som 
sedan kontrollerades mot den levererade effekten från dygnsrapport. 
 
För att manuellt beräkna detta effektgrundfall användes en bränslemall, som tar hänseende till en 
specifik bränslesammansättning, se Bilaga B. Följande indata resulterade i utdata från mallen, se 
tabell 2, som använts vid fortsatta beräkningar.  
 
Tabell 2. Indata och erhållen utdata från beräkningsmall för en specifik bränslesammansättning för grundfallet 

Indata Erhållen utdata 

Rökgastemperatur, 
före RGK 

182 [°C ] Specifik värmekapacitet för 
rökgaserna, cpgTS 

31,31 [J/(mol K)] 

Rökgastemperatur, 
efter RGK 

49 [°C] Vattenhalt på totala rökgaser, 
[H2O] 

0,237 [%]  

Elementaranalys Se Bilaga C Totala rökgaser på 1 kg TS ink fukt 
och luftöverskott, gTS 

375,14 [mol/kg TS] 

Luftöverskott 4 [%] Luftfaktor 1,325 
  Subtansmängd vattenånga 88,84 [mol/kg TS] 

  Torra rökgaser, gtTS 286,30 [mol/kg TS] 

 
 
Vattenångans specifika egenskaper i rökgaserna för grundfallet med den valda 
bränslesammansättningen återfinns i nedanstående tabell 3. Daggpunkten är den temperatur där 
vattenångan börjar kondensera och som beror av vattenångans partialtryck, se teoriavsnitt. 
 
Tabell 3. Egenskaper för vattenångan i rökgaserna för grundfallet (rökgastemperatur 49°C) 

Partialtryck 240 [mbar] 
Mättningstryck, satP@49 118,0066 [mbar] 
Daggpunkt, Tdagg 66 [°C] 
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Med en rådande rökgastemperatur efter rökgaskondensorn på 49°C efter RGK, genomfördes 
effektberäkningarna för grundfallet. Därefter varierades rådande rökgastemperatur med en 
minskning på totalt 14°C för den valda perioden för att erhålla effektändringen, se Figur 1. Vidare 
antas att en grads sänkning på rökgastemperatur är ett resultat av en grads sänkning av 
fjärrvärmevattnets befintliga returtemperatur in till verket. 
 

 
Figur 1. Rökgaskondensorns effekt mot rökgastemperatur 

 
 
Som kan utläsas ur Figur 1 är den beräknade effekten för den aktuella utgångspunkten något högre 
än den avlästa och levererade för samma period (levererad/uppmätt effekt för tidsperioden återses i 
tabell 1). Beräknade effekten på RGK uppgick till 1,5462 MW för grundfallet, som enligt uppmätt 
värde för samma period endast uppgick till 1,4854 MW. Den beräknade effekten är därmed cirka 4 % 
högre än den levererade. 
 
Resultatet från effektberäkningarna visar för den specifika bränslesammansättningen att en rimlig 
sänkning av rådande returtemperatur på 5°C, som för denna period gett en sänkning från 49°C till 
44°C, motsvarar ett ökat effektuttag på knappa 0,2 MW. Ytterligare kylning medför inte lika stor 
effektändring. Exempelvis medför 10°C en effekthöjning på cirka 0,35 MW för RGK. Ifall 
returtemperaturen, som tidigare beskrivits, legat betydligt högre skulle en tydligare skillnad på ett 
ökat effektuttag mot en sänkning av returtemperaturen synts. Då returtemperaturen redan generellt 
var låg har inte en sänkning av den lika stor betydelse.   
 
Trots att beräknat värde endast ligger något förhöjd mot den levererade, stärks dock av leverantör 
att RGK ska leverera en högre effekt än den i dagsläget gör. Leverantören av rökgaskondensorn 
Svensk Rökgasenergi Opcon Group har på deras hemsida en grafisk visualisering26 över en 
rökgaskondensors effekt beroende på bränslets fukthalt samt returtemperatur. För den valda 
perioden gällde följande driftdata, se tabell 4. 
  

                                                           
26 Svensk Rökgasenergi SRE Opcon Group  

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Ef
fe

kt
 r

ö
kg

as
ko

n
d

e
n

so
r 

[M
W

]

Rökgastemperatur efter RGK [°C]

Serie1



20 
 

Tabell 4. Leverantörs förväntade effekt på rökgaskondensorn utifrån givna parametrar 

Driftdata från verk  Förväntad effekt enligt leverantör 

Returtemperatur 46,5 [°C] Rökgaskondensor 1,91 [MW] 
Fukthalt på bränslet  50 [%]   
Panneffekt  6,3697 [MW]   

 
 
Ser man till leverantör borde RGK leverera betydligt högre effekt än den i dagsläget gör. Då den 
beräknade effekten endast ligger något högre än levererad, kan man inte kan dra någon slutsats av 
hur mycket rökgaser som eventuellt läcker ut genom det felkonstruerade spjället innan RGK och dess 
påverkan. Dock kan genomförda effektberäkningar grundats på en tidsperiod då endast en mindre 
mängd rökgaser läckt ut och kan för andra perioder ligga högre, vilket kan förklara skillnaden. Vidare 
diskuteras felmarginaler i avsnittet Diskussion. 
 

4.2.2 Kundens inverkan på slutlig returtemperatur in till verk 

Sedan anläggningen driftsattes 2004 har det funnits föraningar att den största kunden K4s egna 
nätsystem med tillhörande FC bidragit till förhöjd returtemperatur in till verket. Problemet upplevdes 
som störst under vintersäsong. Nyligen, den 15 februari 2013, installerade K4 en ny värmeväxlare 
(markerats med vertikal linje i Figur 2) vilket innebär att det ännu inte finns uppmätt driftdata över 
en kall vintersäsong. Genom programmet Logview erhölls driftdata från K4, vilket grafiskt visas i 
nedanstående Figur 2. Tidsperioden sträcker sig en månad före byte av växlare samt en månad efter 
byte. Man kan efter växlingsbyte tydligt se tendenser att kundens returtemperatur minskat och blivit 
stabilare.  
 

Figur 2. Driftdata K4 för perioden 15/1-15/3 2013 
 
 

4.2.2.1 Kundens påverkan, efter byte av växlare för ett valt dygn 

För att dra en slutsats angående i vilken grad K4 påverkar den slutliga returtemperaturen till verket 
så avlästes mätdata över flöden och returtemperaturer (vilket medelvärdesanpassades) för ett dygn 
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efter byte av växlare. Detta dygn valdes till den 19 februari 2013. Datumet valdes då spetsproduktion 
Lyckan var avstängd och därmed inte påverkade nätet. Resultatet får slutligen utgöra ett generellt 
exempel som får verka som en princip för hela systemet. 
 
Verkets driftdata erhölls genom manuellt uttag från databas, vilket var tidskrävande. Därför gjordes 
detta endast för det specifika dygnet den 19 februari 2013. Driftdata från kunden K4 erhölls för 
samma dygn genom programmet Logview för historisk driftdata. Övrig last på fjärrvärmenätet 
sammanslogs till en enda stor belastning med benämning samhället. Driftdata från samhällets 
parametrar saknades, då de ej mäts, och uppskattades via ekvation (20) och (21), se teoridel. 
Sammanställt driftdata återfinns i tabell 5.  
 
Tabell 5. Driftdata flöde samt returtemperatur från verket, samhället och kunden K4 den 19 februari 2013 

 Verket Samhället  K4 
Returflöde [m3/dygn] 3501 3146 355 
Returtemperatur [°C] 45,63 45,02 50,99 

 
 
Från detta kan det uppskattas att kunden K4 står för knappt 10 % av totala belastningen på nätet. En 
10°C sänkning av rådande returtemperaturen från K4 resulterade i följande påverkan på den slutliga 
returtemperaturen in till verket, se Figur 3.   
 

 
Figur 3. K4s returtemperatur inverkan på slutlig returtemperatur till verk 

 
 
Ur figur ovan kan man avläsa att 10°C sänkning av K4s rådande returtemperatur medför cirka 1°C 
sänkning på den slutliga returtemperaturen in till verket.  
 

4.2.3 Åtgärdsförslag till sänkt returtemperatur 

Det är viktigt att eftersträva en bra avkylning i ett fjärrvärmesystem. Låg returtemperatur innebär att 
större delen av värmen avgivits till systemet, vilket är att föredra. Då rökgaskondensorns effekt delvis 
beror på och ökar genom sänkt returtemperatur bör detta eftersträvas. För att sänka 
returtemperaturen in till en värmeverksanläggning finns ett flertal kända åtgärder. Svenska 
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fjärrvärmeföreningen genomförde ett projekt som var tänkt att verka som ett informationsmaterial 
för att effektivisera landets fjärrvärmeföretag, vilket sedan presenterades i rapporten ”Avkylningen i 
ett fjärrvärmesystem”. Nedan ges en sammanfattad punktlista för faktorer som påverkar 
returtemperaturen. 27 
 

 Primära reglerventiler som fastnad i öppet läge, vilket leder till att vattnet direkt leds tillbaka 
till verket. Det är därför viktigt att kontinuerligt logga mätvärden vilken ökar chansen för 
upptäckt och åtgärd, samt informera fastighetsskötare. Detta är ett svårupptäckt fel då det 
inte påverkar kundens komfort. 

 

 Smutsiga värmeväxlare bidrar till sämre värmeöverföring som under en längre tidsperiod 
minskar deras förmåga att arbeta optimalt. Grad av nedsmutsning beror mycket på 
geografiska variationer i vattenkvalitet. Även denna orsak är svårupptäckt.  

 

 Driftfel i form av utebliven/minimerad värme och tappvarmvatten är direkta fel som kunden 
ofta upptäcker. Då detta blir ett akut problem hos kund går dessa fel sällan obemärkt under 
en längre tid.    

 

 Skötselfel kan leda till dålig avkylning och beror ofta på för högt inställda börvärden på 
temperatur och massflöden. Det har länge funnits problematik inom branschen med 
bristfällig kunskap. Dålig avkylning anses till stor del bero på just skötselproblem. 

 

 Felbyggda FC med fel på reglerparametrar, felaktig givarplacering för tappvarmvatten, 
uppvärmning samt ventilation som försämrar avkylningen. Dessa skulle vid justering betydligt 
sänka returtemperaturen. Totalt sett finns cirka 40-50 olika principfel att göra för en FC.  

 

 Historiskt förekommit systematisk överdimensionering av FC, med hög säkerhetsmarginal.  
 

 Dålig justering av fastigheternas värmesystem är ett vanligt driftproblem som är kundernas 
ansvar men som påverkar hela systemet. Rätt justering är viktigt där en flödesavgift kan bli 
nödvändigt för att minska problemet.  

 

 Rundgångar och avtappningar är vanligt i alla nät och ibland nödvändiga säkerhetsåtgärder 
för exempelvis att stillastående vatten ej ska frysa. De skapar dock kortslutningar vilket 
minskar avkylningen. Viktigt blir istället underhåll av dessa.   

 

 Vid implementering av fjärrvärme kan den tidigare blockcentralen medföra att värmeväxling 
tvingas ske i två steg vilket då ökar belastningen. Ombyggnation av detta systemfel kan vara 
dyrt, vilket istället kan underlättas genom att optimera flöden och temperatur.  

 
Vidare fortsätter Svensk Fjärrvärme att en sänkt returtemperatur kan medföra ökad 
leveranskapacitet, påverka produktionskostnaderna, öka värmeåtervinning i rökgaskondensorn, öka 
mängd spillvärme som kan återvinnas från industri, medföra högre elproduktion vid vissa 
kraftvärmeverk, reducera flödet vilket minskar kostnaden för pumparbetet samt minska 
distributionsförlusterna.28 
 

                                                           
27 Svensk Fjärrvärme, avkylningen i ett fjärrvärmesystem, 2000, hämtad 2013-04-19 
http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/Rapporter%20och%20dokument%20INTE%20Fj%c3%a4rrsyn/Ovriga_rapporter/Ku
ndanlaggningar/Avkylningen_i_ett_fjarrvarmesystem_2000-3.pdf 
28 Svensk Fjärrvärme, avkylningen i ett fjärrvärmesystem 

http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/Rapporter%20och%20dokument%20INTE%20Fj%c3%a4rrsyn/Ovriga_rapporter/Kundanlaggningar/Avkylningen_i_ett_fjarrvarmesystem_2000-3.pdf
http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/Rapporter%20och%20dokument%20INTE%20Fj%c3%a4rrsyn/Ovriga_rapporter/Kundanlaggningar/Avkylningen_i_ett_fjarrvarmesystem_2000-3.pdf
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Ett sätt att upptäcka de FC som är felaktiga är att beräkna dess överkonsumtion. Begreppet skildrar 
den extra vattenvolymen som passerat den valda FC jämfört med om den klarat uppsatt mål, vilket 
tar hänsyn till både dålig avkylning och energiförbrukning. Det är därför viktigt att datorisera och 
logga mätvärden (i form av medelvärden) för att upptäcka de felaktiga FC samt utvärdera de 
eventuella åtgärder som gjorts. Vid bearbetning av data så kan man sedan avläsa vilken/vilka FC som 
bidragit till en förhöjd returtemperatur, där varje förbättrad grad kan ge betydande skillnad. 
Returtemperaturen beror i sin tur på flertalet faktorer som flöde, avkylning, rundgångar, nätförluster 
men styrs även av framledningstemperaturen i systemet.29 
 
 

5 Diskussion 
I följande avsnitt kommer delmomenten att diskuteras. För bränslesammansättningen kommer 
likheter och samband belysas och för delmomentet returtemperatur kommer skillnaden mellan den 
beräknade och uppmätta effekten att utvärderas samt eventuella felkällor. Vidare behandlas även 
kunden K4s påverkan på nätet samt åtgärdsförslag till sänkt returtemperatur.  
 

5.1 Delmoment Bränslesammansättning 
Utifrån marknadsundersökningen finns inget tydligt samband mellan anläggningarnas 
bränslesammansättningar. Dock kan man dra slutsatsen att huvudbränslet generellt består till hälften 
av andel torv eller flis med inblandning av varierande mängd grot, torrflis, spån, bark samt övriga 
biobränslen. Största undantaget utgörs av Jokkmokks värmeverk vars huvudsakliga bränsle till 95 % 
består av skogsflis vilket flisas kontinuerligt på anläggningen, samt värmeverket i Älvsbyn som har 
hög andel bark.  
 
Bränslefukthalten eftersträvas att ligga mellan 45-55 % med variation 30-60 %, som generellt ligger 
högre under vinterhalvåret än önskat för samtliga verk. Undantaget är Umeå Energis rosterpannor på 
Ålidhem där bränslet nästan uteslutande består av retur- och torrflis. 
 
Bränslesammansättningen ser generellt lika ut över året, men styrs av fukthalten och därmed 
mängden inblandning av torrt material. Fuktigare bränsleblandning med förhöjd grot/bark- andel 
förbränns under vår och höst men ersätts under vintersäsong delvis av bland annat spån och torvflis. 
Majoritet av mellanlagring sker genom stackning utomhus, dock med strävan att den skall ske 
inomhus eller under tak. Svaren angående bränsleprisets relation med kvalitén skiljer sig åt mellan 
anläggningarna, från att det inte finns något samband till att kvalitén har stor inverkan på priset. 
Skillnaden kan förslagsvis bero på hur man valt att tolka frågan. Torrt material är dyrare vilket har 
avspeglats i svaren, men många märker även att bränslekvalitén kan variera trots samma leverantör 
och pris.  
 
Då samtliga anläggningar har problem med höga fukthalter under vintersäsong som bidrar till snö- 
och isbildning har detta genererat stora inmatningsproblem. Detta löses manuellt med traktor 
genom krossning och inblandning av torrt material. Tekniska Verken i Kiruna minimerar problemet 
genom att täcka över bränslet vid transport. Ingen av de tillfrågade anläggningarna har enligt utsaga 
lyckats lösa problemet med fryst bränsle. Detta är dock ett viktigt problem som alla anläggningar 
påverkas av. Förslagsvis borde olika pilotprojekt genomföras genom samarbete mellan anläggningar 
inom Norr- och Västerbotten för att gemensamt hitta en lösning. Vidare anser Lycksele 
kraftvärmeverk att grot och bark medför högre risk för isansamlingar, vilket i sin tur skärper 
leverantör då avtal sker mot energiinnehåll. Även Umeå Energi och Tekniska Verken i Kiruna arbetar 

                                                           
29 Svensk Fjärrvärme, avkylningen i ett fjärrvärmesystem 
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aktivt med att informera leverantörer om deras påverkan på bränslekvalitén. Fluidbäddspannan på 
Dåvaanläggningen i Umeå beskrevs dock som mycket tålig mot just snö- och isföroreningar. Deras 
biobränsleeldade rosterpanna är däremot betydligt tåligare mot metallföroreningar än 
fluidbäddspannan.  Metallföroreningar återfinns även för Älvsbyn värmeverk som trots detta kör 
pannan vilket resulterar i driftstopp. Andra föroreningar som nämns av de olika anläggningarna är 
grus under vissa perioder. Detta innebär för Överkalix värmeverk en lägre temperatur samt högre 
kostnader i och med den förhöjda askmängden. Pajala har även problem med grot vid förbränning 
som skapar en glasliknande beläggning, detta då groten sannolikt varit förorenad med sand. 
Generellt verkar det som att olika pannor klara föroreningar olika.  
 
Både Gällivare Energi och Lycksele kraftvärmeverk har dragit paralleller kring torvens fördel med att 
vara skonsam mot anläggning och som håller ner beläggningstillväxt i pannan. I Lycksele ser man att 
grot och frästorv passar mycket bra ihop med flera fördelar. Torven har även minskat påslagsproblem 
i pannans varmare delar som förekommit då andelen grot varit hög. Dock har testkörningar mellan 
torv och sågspån inte varit gynnsamma för Lycksele. Pajala har erfarenhet med att slip från träpallar 
varit bra, men istället inte fungerat på grund av metallföroreningar. Vidare menar Gällivare Energi att 
flisen ger renare rökgaser och minskar behovet av tillsatsmedel, men tenderar att stocka sig vid 
inmatning. Pajala värmeverk menar att grot bidragit till betydligt högre askhalt med igenslaggade 
rökgaskanaler. De har även dragit slutsatsen att fuktig massaved brinner bättre än grot med lägre 
fukthalt, då grot har dåligt energiutbyte. Umeå Energi har testat nya variationer på bränslen såsom 
rörflen och halm, båda med dåligt resultat. För Tekniska Verken i Kiruna har hög andel skogsflis med 
hög fukthalt resulterat i ett flertal problem. Denna observation skiljer sig från Jokkmokks 
erfarenheter om att skogsflis fungerat mycket bra. Det är problematiskt att diskutera vilken 
bränsleblandning som är att föredra, då resultaten varierar mellan anläggningar. Det kan dock 
kommentaras att samtliga verk var tillmötesgående och villig att dela erfarenheter. En lösning kan 
därav bli ett bättre kontaktnät mellan anläggningar där man aktivt tar del av varandras arbeten och 
resultat djupare. Samtliga verk köper ofta lokala bränslen vilket inte medfört någon större variation 
på nya bränslen. Jokkmokk ser stora fördelar med att flisa materialen själv intill deras anläggning, 
delvis genom mindre föroreningar. Detta är något Överkalix förespråkar som kommande investering 
till deras anläggning.  
 
Andra erfarenheter som belysts är att Pajala värmeverk insett vikten av att upphandla bra avtal med 
bränsleleverantör, då främst för grot som kan ha varierande energiinnehåll beroende på uppehålls 
tid i skog. Deras egen slutsats är att grot borde vara färsk ifall den ska användas. Umeå energi drar 
slutsatsen att iskristaller i bark genom fukt och kyla bidrar till försämrad kvalitet då den faller sönder 
under transport. På Ålidhem anläggning måste materialet returflis lagras länge på plats vilket 
försämrar deras bränslekvalitet genom substansförluster, något de löst med lägre avtalspris under 
sommartid.  
 

5.1.1 Tillägg 

Då sågspånsblandningen legat under jord en längre tid kan den eventuellt vara förorenad med jord 
och sten. Detta har dock mindre påverkan då det inte föreligger någon förhöjd askhanteringskostnad, 
då denna post idag inte existerar för Arvidsjaurs Energi. Mer problematiskt blir värmevärdet som 
förmodligen är lågt till följd av förmultning. Störst riskfaktor utgörs av de kemiska föroreningarna 
som kan finnas i materialet på grund av den anslutande miljön och dess påverkan vid förbränning på 
anläggningen samt de utsläpp det kan medföra. Förslagsvis sker inblandning av detta äldre 
spånmaterial under sommarhalvåret då effektbehovet är som minst och med låg inblandning. Detta 
för att det sannolikt låga värmevärdet kan medföra att det totala värmevärdet på bränslet sjunker 
och därmed även effekten på verket ifall man ligger på maximal bränsleinmatning. Man vill 
avslutningsvis inte ha någon oförutsedd kostnad i och med förbränning av det äldre spånmaterialet. 
Man måste väga den intäkt saneringen bidrar till mot de riskmoment som föreligger. Bortsett från 
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ovanstående nämnda orsaker kan dessa bestå av påverkan i pannan och verkets andra 
delkomponenter samt att planerad bränslemellanlagring avtal/upphandling påverkas.  
 
Övergripande slutsats kan ej dras i detta skede, då det vid läget rapporten skrevs saknades analyser 
för spånmaterialet.  
 

5.2 Delmoment Returtemperatur 
Nedan diskuteras vidare de ingående momenten gällande returtemperatur.  
 

5.2.1 Effektberäkning RGK med specifik bränslesammansättning 

Som tidigare beskrevs i Resultatavsnittet saknades viss data för att beräkna rökgaskondensorns 
effekt för en specifik bränslesammansättning med varierande returtemperatur. Största 
begränsningen utgjordes av inaktuella elementaranalyser. Detta då bränsleanalyser endast togs på 
levererat bränsle som ännu inte mixats. Projektets resultat blev därmed avgränsat till den enda 
bränsleanalys som existerade på ett färdigblandat material med tillhörande korta förbränningsperiod 
på fyra dagar. Dock kan resultatet till viss mån appliceras på tidsperioder med liknande 
bränslesammansättningar och driftegenskaper. Det fanns inte heller någon information om hur man 
lämpligast hämtade hem mätdata från verkets egen databas, endast manuell avläsning var aktuell 
vilket var tidskrävande och begräsande arbetet genom att endast specifika dagar valdes ut och fick 
verka som generella exempel. Då andra utlovade mätvärden saknades antogs rimliga 
approximationer. Under initiering av projekt kartlades aldrig det läckande spjället, vilket enligt rimligt 
antagande påverkar dess effekt. Förslagsvis hade kravspecifikation och projektplan kunnat utformas 
annorlunda, då effektberäkning redan på förhand skulle bli missvisande.  
 
Resultatet visade att den beräknade effekten skiljer sig något åt mot den uppmätta effekten på RGK, 
skillnaden är dock inte stor. Den uppmätta effekten på RGK borde vara något högre, cirka 4 %, ifall 
men ser till inmatat bränsle. Då dessa teoretiskt skall vara lika stor är det något som inte stämmer, 
vilket kan bero på följande orsaker 
 

 Huvudsaklig orsak tros främst vara det läckande spjället innan RKG 

 Felaktiga approximationer för luftfaktor, syreöverskott i pannan, rökgasernas specifika 
värmekapacitet 

 Att det indirekt beräknade bränsleflödet i verkligheten var något lägre 

 Att förbränningsperiod inte stämde med aktuell bränsleanalys, då detta endast uppskattats 
av driftpersonal 

 Rökgastemperatur efter RGK, som har stor inverkan på dess effekt, antogs att generellt vara 
3°C högre än rådande returtemperatur, vilket i verkligheten kan ha varit något lägre för den 
valda perioden 

 Antagandet av 100 % verkningsgrad för RGK 
 

Enligt leverantörs effektberäkning borde RGK leverera mer än den i dagsläget gör. Med hänseende 
till detta borde den beräknade effekten bli högre än vad den i nuläget blir. Detta kan förslagsvis bero 
på att beräkningar endast gjorts för ett kortare tidsintervall. Enligt driftpersonal har det för vissa 
dagar tydligt noterats att rökgas läckt ut ur skorsten. För perioden som effektberäkningarna baserats 
på kan rökgasläckaget varit mindre. Detta ligger till grund för att det kan finnas perioder då läckaget 
är större och därmed mer motsvarar leverantörs beräkningar bättre. Alternativt är att spjället inte 
läcker så mycket, men på ett sätt som i ett längre perspektiv kan bli kostsamt. Det läckande spjället 
kan i ett vidare perspektiv bidragit med 
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 Att varma rökgaser leds vidare direkt ut ur skorsten och därav kan inte energin tillgodogöras i 
RKG. Detta innebär minskad/utebliven intäkt från RGK, som under en längre tidsperiod kan 
ge en hög förlust 

 Kostsamma investeringar i form av att anläggningens skorsten förstörts av kondens 
 
Det finns i dagsläget inte någon exakt uppskattning över hur mycket rökgaser som läcker ut från 
verkets sida och under vilka perioder detta sker. Detta har utöver minskad intäkt från RGK inneburit 
kostsamma investeringar i form av att anläggningens skorsten förstörts av kondens. Då det är varma 
rökgaser som läcker ut föreligger ingen större risk för vattenkondensering i skorsten, vilket hade 
krävt betydligt lägre temperatur för att uppnå vattnets daggpunkt. Det borde ej heller ligga någon 
risk för korrosion med den låga svavelhalten och syradaggpunkten. Problematiken med skorsten 
beror troligen på att varma rökgaser värmt snö och is som runnit ner i skorsten och förorsakat 
problem under en lägre tid. Spjället är i dagsläget planerat att återställas inom kort med 
förhoppningar att önskad effekt i rökgaskondensorn erhålls och skador på anläggning upphör.   
 
I ett vidare perspektiv finns det som känt stora ekonomiska fördelar med en sänkning av 
returtemperaturen och en bra avkylning, vilket även detta arbete visat. En sänkning av 
rökgastemperaturen, och därmed returtemperaturen med endast 5°C ger skillnad på 
rökgaskondensorns effekt. Ifall utgångsläget på rökgaserna varit högre, förslagsvis uppemot 60°C 
hade man sett en tydligare vinst med sänkning.  Trots den korta tidsperioden kan man se resultatet 
principiellt och att ökad avkylning höjer rökgaskondensorns effekt. Därmed finns det ekonomiska 
fördelar genom en bättre avkylning. 
 

5.2.2 Kunden K4 

Det visade sig att problemet med förhöjd returtemperatur från kunden K4 endast förelåg under 
vintersäsongen, vilket är en annan typ av frågeställning än den först beskrivna och efterfrågade. 
Problemet handlar istället om förslagsvis förhöjt massflöde under vintersäsong vilket resulterar i att 
all energi inte hinner avges i nätets alla växlare. Kunden har även nyligen investerat i en ny växlare 
och slutlig utvärdering av deras investering är ännu inte klarlagt då en vintersäsong ej passerat. 
Troligtvis kommer returtemperaturen att vara betydligt lägre från kunden K4 och därmed även in till 
verket under den problematiska vintersäsongen efter denna investering. 
 
Under andra delar av året, efter växlarbyte, påverkar dock inte K4 teoretiskt den slutliga 
returtemperaturen till verket nämnvärt. Detta eftersom volymsflöde med tillhörande 
returtemperatur från samhället är betydligt större och utgör den dominerande styrparametern. För 
den valda dagen krävdes en sänkning av 10°C för K4s returtemperatur för att resultera i 1°C sänkning 
av totala returtemperaturen. Enligt samma princip samt vetskapen att de uppskattningsvis kräver 
högre flöden under vintersäsong, skulle en sänkning av deras returtemperatur resultera i en större 
inverkan på den slutliga returtemperaturen. Dock kräver även samhället högre flöde under 
vintersäsong så den relativa effekten kan vara oförändrad. Man ser dock i dagsläget att byte av 
växlare medfört en lägre och främst stabilare returtemperatur. Arbetet begränsades vidare av att 
mätvärden från verket fick tas fram manuellt vilket var tidskrävande, samt att verkliga parametrar 
från samhället saknades och beräknades indirekt. Resultatet bör därför ses principiellt. Andra 
felkällor som finns kan vara i form av läckage, rundgångar samt interaktionseffekter. 
 

5.2.3 Åtgärdsförslag till sänkt returtemperatur 

Största styrmedlet till en förbättrad avkylning är underhåll, rätt information och kunskap. Då 
Arvidsjaurs Energi delvis är ett fastighetsbolag är detta inget problem för deras egna fastigheter. Man 
måste istället jobba med information om kundernas och andra fastighetsskötares egen påverkan på 
systemet.  
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6. Slutsatser och rekommendationer 
Av den korta marknadsundersökningen kan inga tydliga slutsatser dras gällande optimal 
bränslesammansättning för Arvidsjaurs Energi. En anläggnings val av bränsle är en mycket komplex 
och mångfacetterad fråga som saknar generaliserad lösning som kan appliceras på alla anläggningar. 
Detta ses tydligt i marknadsundersökningen där liknande bränslen har gett varierande erfarenheter 
hos de olika anläggningarna. Det handlar istället om att testa och tydligt utvärdera resultaten för att 
hitta en sammansättning som passar den specifika anläggningen. Kunskap krävs om de kemiska 
reaktioner som sker i pannan samt vilka ämnen som bildas i rökgaserna för den specifika 
bränslesammansättningen. Slutsats blir att vid test för olika bränslen tydligt analysera samt utvärdera 
resultatet och de kemiska egenskaperna de olika bränslesammansättningarna bidrar med, förslagsvis 
genom utsläpp och beläggningar. Generellt för val av bränsle gäller att se till hela dess 
kostnadsmässiga livscykel, så att inte ekonomisk fördelaktiga bränslepriser prioriteras, som istället 
bidrar till dyra driftsproblem.  
 
Vidare rekommenderas en uppföljning efter spjällbyte, där den eventuella effektökningen 
utvärderas. Resurser borde läggas på att datorisera och logga värden, detta för att lättare följa upp 
och lokalisera fel i nätet samt tydligt kartlägga K4 och andra fjärrvärmecentralers inverkan på 
systemet. Detta då varje grads skillnad ökar effektuttaget i RGK. Då verktyget optiska läsögat för 
historisk driftdata var inköpt med tillhörande program Logview sedan verket driftsattes borde detta 
ha prioriteras, då det sedan start funnits misstankar och problematik kring K4 med tillhörande 
flödesförhandling.  
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Bilaga H. Driftdata K4 under vald period 15/1-15/3 
 

Date Heat energy #1 ~ E1 [MWh] V1 [m3] T1 Avr. [C] T2 Avr. [C] 

2013-01-15 24 662 97,75 65,54 

2013-01-16 24,5 723 97,87 66,96 

2013-01-17 27 982 98,79 73,79 

2013-01-18 16,9 380 98,11 56,48 

2013-01-19 12,9 251 95,74 50,72 

2013-01-20 18,2 393 95,88 55,43 

2013-01-21 19,3 433 96,75 56,91 

2013-01-22 15,9 310 96,74 52,15 

2013-01-23 19 398 96,73 54,86 

2013-01-24 19,1 392 96,74 54,26 

2013-01-25 18,9 387 97,47 54,75 

2013-01-26 19,4 448 97,68 59,78 

2013-01-27 21 525 98,25 62,53 

2013-01-28 16,5 328 97,53 53,52 

2013-01-29 14,6 289 95,52 51,51 

2013-01-30 13,2 258 94,85 50,33 

2013-01-31 15,3 313 94,26 51,92 

2013-02-01 16,3 344 94,52 52,9 

2013-02-02 17,4 404 94,41 56,52 

2013-02-03 19,4 543 94,47 62,45 

2013-02-04 18,4 430 94,47 56,23 

2013-02-05 16,1 326 94,54 51,82 

2013-02-06 20,6 477 94,72 56,74 

2013-02-07 24,8 752 96,06 66,69 

2013-02-08 26,8 991 96,83 72,14 

2013-02-09 24 1087 96,66 73,52 

2013-02-10 21,1 513 96,65 60,54 

2013-02-11 20,1 466 95,73 57,92 

2013-02-12 18,3 383 95,63 53,97 

2013-02-13 18,3 380 95,45 53,51 

2013-02-14 15,1 296 95,44 51 

2013-02-15 13,6 285 93,74 50,44 

2013-02-16 14,4 290 93,06 49,96 

2013-02-17 13,2 262 93,4 49,57 

2013-02-18 16,8 339 93,08 49,97 

2013-02-19 17,9 355 94,84 50,99 

2013-02-20 20,8 476 96,73 57,14 

2013-02-21 12,4 228 94,95 47,98 

2013-02-22 14,1 267 93,81 48,06 

2013-02-23 11,4 229 93,24 49,62 

2013-02-24 9,5 182 92,79 47,24 

2013-02-25 11,8 221 92,88 46,56 

2013-02-26 9,7 186 92,11 46,53 

2013-02-27 9,9 182 92,45 45,52 

2013-02-28 11,1 209 92,45 46,48 
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2013-03-01 18,4 386 93,74 51,58 

2013-03-02 17,6 393 94,38 55,17 

2013-03-03 18,3 409 94,25 54,84 

2013-03-04 23,2 596 96,5 61,06 

2013-03-05 15,2 297 96,28 51,13 

2013-03-06 18,9 369 95,75 51,15 

2013-03-07 17,6 351 95,73 52,06 

2013-03-08 19,3 396 95,74 53,33 

2013-03-09 19,3 440 96,16 57,56 

2013-03-10 15,3 310 96,77 53,12 

2013-03-11 18,5 356 96,8 51,21 

2013-03-12 21,4 461 96,52 55,37 

2013-03-13 24,1 601 97,35 60,97 

2013-03-14 20,5 445 96,62 55,96 

2013-03-15 18,5 368 96,82 52,58 
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