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Sammanfattning 

Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av Umeå Energi för att framställa en energibalans 

för avfallförbränningsanläggning Dåva 1 vid Dåva kraftvärmeverk. Dåva 1 är en av världens 

mest energieffektiva och miljöanpassande anläggningar som ligger vid Dåvamyrans industri 

deponi 9 km nordost om Umeå centrum. Anläggningen består av en ångpanna, turbin och 

rökgasreningsutrustning. Bränslet består i huvudsak av industri-och hushållsavfall. 

Syftet med detta examensarbete är att identifiera och kartlägga energiflödena till-och från 

anläggning och ställa fram en energibalans för 2012. Energibalansen ska presenteras på ett 

tydligt sätt i ett sankey-diagram som ger en övergripande bild över energiflödena.  

Projektet tog sin början med en litteraturstudie inom ämnet samt intervjuer med personalen på 

Umeå Energi för att få en bra uppfattning av olika komponenter i anläggningen och dess 

funktion. Allt data som har använts vid beräkningar har hämtats från processdatabas (PDB) 

och med anledningen att mätdata loggas under hela 2012 har ett medelvärde för 2012 använts 

vid beräkningar. I vissa fall som databas saknas ligger en del av antagande och 

approximationer till grund vid beräkningar.  

Väggar och tak på anläggningen bestämdes som systemgräns och alla energiflödena som 

passerar systemgränsen har identifierats och beräknats med några ekvationer. Ingen hänsyn 

har tagits till vad som händer inne i anläggningen och mer fokus har lagts på energiflödena 

till-och från anläggningen.  

Avfall är väldigt inhomogent och det i princip är svårt och bestämma en exakt värmevärde på 

avfall. Med tanke på osäkerhet i avfallets värmevärde är det svårt att beräkna avfallets 

energitillförsel och för att förenkla beräkningen det har använts två olika värmevärde under 

arbetet. Det ena värmevärdet har hämtats från PDB beräkningar vilket baseras på pannans 

teoretiska verkningsgrad och det andra baseras på bränsle analys som Avfall Sverige har 

utfört under 2010. En energibalans har ställts fram vid både metoden och totala 

energiförlusten har beräknats utifrån energibalansen. På grund av osäkerhet i avfallets 

tillförsel är det i detta läge svårt och bedöma vilken metod som är mest rimligt. Men även om 

det finns en viss felmarginal i avfallets tillförsel visar resultatet ändå en övergripande bild 

över hur stora och i vilka form energiflödena kommer in och ut ur anläggningen. Utöver detta 

visades det att kartläggning av energiflödena på detta sätt samt att visualisera de med ett 

sankey-diagram är en värdefull metod som ger en bra uppfattning över energiflödena och 

samtidigt möjliggör fortlöpande uppdateringar om anläggningen ändras eller byggs om. Om 

en noggrannare energibalans önskas det kan vara värdefullt att jobba vidare och bestämma 

indirekt verkningsgrad för pannan och utgå från den vid beräkningen av avfallets energiflöde 

in.   
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Abstract 

Umea Energy produces, distributes, and sells energy to both private and corporate customers. 

“Dava 1” is one of the energy producer plants in Umea Energy and considered the most 

energy efficient and environment friendly centers in Sweden.  Industrial and household waste 

is the main source of energy to generate heating and cooling as well as electrical power in 

Dava 1 energy plant.  

This study focuses on the energy balance between used materials and produced energy for the 

year of 2012 in Dava 1 power plant.  The results are shown in a sankey-diagram which 

visualizes the energy flow. This diagram can be used by Umea Energy’s staff as an example 

for the whole process. Furthermore, the energy efficiency of the plant will be reviewed.  

The most important step to study the energy balance is to choose the system boundary. When 

the system boundary is identified the energy flow which crosses the boundary would be 

determined. The investigated energy flows in this study are: used fuel, used electricity, feed 

water, pressurized air, produced district heating and produced electricity, blow down water, 

ash, and flue gas. As indicated earlier, the plant uses waste materials as the main fuel to 

produce energy which is the most common method to create heat and electricity in Sweden.  

Waste is known to be an inhomogeneous media with a difficult property to determine its 

heating value. This study uses two different heating values to configure the energy input from 

the waste: the first method is based on the boilers theoretical efficiency and the second one is 

based on the elemental analysis which was introduced by Avfall Sverige in 2010. An energy 

balance for both methods is reviewed and the results are shown in a sankey-diagram. Despite 

the uncertainty in the calculation of the waste input energy, the results give an overall picture 

of the energy flow to and from the plant.  

The use of sankey-diagram allows for continuous updates in cases of possible changes or 

rebuilds of the plant. If an exact energy balance is desired the process can be repeated to get 

an exact results. The process can continue by calculating the efficiency of the boiler to 

determine the value of waste energy input.  
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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 hp och har utförts för Umeå Energi som en avslutande del 

av högskoleingenjörsprogrammet inom energiteknik vid Umeå Universitet. Arbetet har varit 

mycket lärorik samt gett mig flera nya erfarenheter.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare på Umeå Energi, Marie-Louise Marklund som 

har varit mycket engagerad och hjälpt mig under arbetet. Jag vill också rikta ett speciellt tack 

till min handledare på Umeå Universitet Mohsen-Soleimani Mohseni som har stöttat och 

uppmuntrat mig under arbetets gång samt under mina tre års studietid. Jag vill dessutom tacka 

Robert Eklund på Umeå Universitet som har ställt alltid upp och hjälpt mig med mina 

beräkningar. 

Ett stort tack också till Åsa Beckert, Jarkko Kusimin och Jörgen Carlsson som har ställt alltid 

upp och svarat på mina frågor. Jag riktar även ett tack till all övrig personal på Umeå Energi 

för allt trevliga och hjälpsamma bemötande, där ibland Sten Eriksson och Amir Eskandari 

som gett mig information om anläggning.  

Umeå, juni 2013 

Sara Mirghaemi-Ghahani 
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Ord- och begreppslista 

Spädvatten  Vattnet som har befriats från salter och övriga föroreningar.

  

Primärluft  Förbränningsluft som blåses i roster under bränslebädden. 

Sekundärluft Förbränningsluft som blåses över bränslebädden.   

Kondenseringsskrubber Förutom att rena rökgasen kondenserar även vattenångan i röken 

och utvinner värmeenergin.  

Kondensat Ånga som vid avkylning övergår från ångform till vätskeform. 

Våt rening Är en metod som används vid rökgasrening och bygger på 

principen att rökgaserna tvättas med vatten i en eller flera 

skrubbar.  

Torr rening Är en metod som används för rening av gasformiga och 

stoftformiga föroreningar vilket sker t. ex genom kalkinsprutning.  

Slagg Slagg eller bottenaska utgörs av den icke brännbara materialet i 

avfall. 

Ekonomiser Är en hjälpyta som tas tillvara avgasvärmen.  

   

Avgaspanna Är installerad ovanför rosten och har till uppgift att kyla ned 

avgaser som uppstår vid förbränningen.  

Aquaroll kylning Aquarollkylning kyler rostblocken med vatten. Kylningen sker 

genom en slinga genom primär- och sekundärluftförvärmarna.  

Verkningsgrad Definieras som förhållandet mellan utvunnen energi och tillförd 

energi. 

Värmevärde Är en term som identifierar hur mycket energi som frigörs vid 

förbränning av ett bränsle. 

Effektivvärmevärde Allt vatten från bränslet och förbränningsförloppet ska här vara i 

ångform.  

Indirekt verkningsgrad En metod för beräkningen av verkningsgrad genom 

förlustbestämning.  
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1. Inledning 

1.1 Umeå energi 

Umeå Energi AB är ett dotterbolag till Umeå kommunföretag AB som ägs av Umeå kommun 

och bedriver sin verksamhet inom fem olika affärsområden: Elhandel, Elnät, Sol, vind och 

vatten, UmeNet och värme. Affärsområde värme producerar el, fjärrvärme och fjärrkyla vid 

anläggningarna Dåva 1, Dåva 2, Graniten och Ålidhemsanläggningen samt ett antal mindre 

anläggningar[1]. Figur 1 visar Dåva kraftvärmeverket. 

 

Figur 1. Dåva kraftvärmeverk 
1
. 

Dåva 1 är en av världens mest energieffektiva och miljöanpassade anläggningar med avfall 

som huvudsakliga bränsle och ägs av Umeå Energi. Anläggningen ligger vid Dåvamyrans 

industrideponi 9 km nordost om Umeå centrum. Verket togs i drift år 2000 och har en effekt 

på 65 MW varav 85 % blir fjärrvärme och 15 % el. I anläggningen utvinns både värme och el 

och återvinns dessutom värme från rökgaserna. Värmen som produceras kan värma ca 18000 

husvillor under ett helt år. Bruttoproduktionen av el är tillräcklig för att försörja cirka 6 500 

villor med hushållsel [1]. Figur 2 visar en översiktlig bild över Dåva kraftvärmeverk. Nedan 

redovisas lite fakta om Dåva 1[1]. 

                                                           

1
 Umeå Energi 
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Figur 2. Översiktsbild över Dåva 1 kraftvärmeverk. 
2
 

1.2 Bakgrund 

Utvinning av energi per ton avfall har nästan dubblerats under de senaste 15-20 åren [2]. 

Energiutvinning ur avfall är ett sätt att återvinna och minska de mängder som läggs på tipp. 

Som bränsle är hushållsavfall svårt då det är extremt inhomogent och innehåller metaller och 

andra föroreningar. Förbränningen kan därför endast ske i avancerade anläggningar med 

välutvecklad rening av rökgaser. Dåva 1 är en anläggning som drivs av både hushålls- och 

industri avfall och är uppdaterat med en rad nya tekniska system för förbränning och 

rökgasrening. Anläggningen består av en rökgas- och vattenrening. Energiinnehållet i avfall 

omvandlas till värme som i sin tur omvandlas till elektrisk energi i en turbin. Värmen som 

finns kvar i ångan efter turbinen utnyttjas för produktion av fjärrvärme. Anläggningen är i 

                                                           

2
 Umeå Energi. 

 Startår: 2000 

 Effekt: 65 MW(fjärrvärme 55 MW+ el 10 MW) 

 Bränsle: Hushålls-och verksamhetsavfall 

 Förbränningskapacitet: 20 ton/timme 

 Reningsgrad: försurade gaser 99,5 %. 

Partikelbundna föroreningar 99,5%. 
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drift i stort sett hela året med undantag för några veckors stopp för underhållsarbeten. En 

energibalans använder sig av termodynamikens första huvudsats som säger att energi varken 

kan skapas eller förstöras utan endast byta form. Principen för energibalans gäller alltid men 

vilka energiflöde som ska beaktas beror på vilken systemgräns man väljer[3]. Energibalansen 

brukar visas i ett energiflödes diagram som visualiserar energibalansen på ett tydligt sätt.  

Utifrån energibalans kan man se, på ett enkelt sätt, hur energi tillförs till systemet samt hur 

den tillförda energin används och omvandlas till nyttig energi och förluster. I ett 

kraftvärmeverk är den tillförda energin vanligtvis energin från bränsle vilket omvandlas 

vidare till el och fjärrvärme och lämnar systemet. Mängder av olika parametrar mäts och finns 

tillgängliga i datorsystemet vid Umeå Energi samt en schematisk bild av kraftvärmeverket 

finns tillgänglig. Däremot fattas det en övergripande bild över energiflödena in- och ut från 

anläggningen. Umeå Energi har bestämt sig att ta fram en energibalans för Dåva 1 där 

energiflödena in-och ut från anläggningen ska kartläggas. Vidare ska energibalansen användas 

för att åstadkomma anläggningens verkningsgrad som kan presenteras på ett tydligt sätt för att 

kunna användas som information till Umeå Energis personal samt vid studiebesök.  

1.3 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att redogöra en energibalans för avfallsförbränning 

anläggningen vid Dåva 1 på Umeå Energi för 2012. Målet är att energibalansen ska 

presenteras på ett tydligt sätt så att den kan användas som information till Umeå energis 

personal samt vid studiebesök. Resultatet ska användas för att visualisera energiflödena i ett 

energiflödesdiagram och ger en övergripande bild över energiflödena i processen.  

1.4 Avgränsningar 

Ett kraftvärmeverk är en komplicerad process och innehåller flera komponenter och steg. 

Detta innebär att energibalansen blir omfattande om alla energiflödena ska kartläggas. För att 

minska omfattningen av energibalansen och anpassa arbetet till den tillgängliga tiden som 

finns för examensarbetet har ett antal avgränsningar gjorts. Systemgränsen utgörs i detta 

arbete till byggnaden där Dåva 1 finns. Under arbetet utgörs inga kartläggningar av 

energiflödena inne i byggnaden. Detta innebär att det som händer inne i byggnaden och hur 

den tillförda energin används i de ingående processerna inte kommer att undersökas i detalj. 

Fokus läggs på att kartlägga energiflödena till- och från anläggningen och fokusera på att 

redogöra en energibalans som ger övergripande bild över detta energiflöde.  

1.5 Metodbeskrivning 

För att besvara frågeställningarna kommer projektet att inledas med en litteraturstudie inom 

ämnet. Arbetet påbörjades genom att undersöka och studera kraftvärmeverket för att få en bra 

uppfattning av komponenter i anläggningen. Energikartläggningen som genomförts bygger 

främst på ritningar över anläggningen, besök i anläggningen och kontrollrum samt intervjuer 

med personalen. Allt data som använts som underlag vid beräkningarna har hämtats främst 
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från mätdata från processerna för 2012 som finns loggade i process databas (PDB). Eftersom 

Dåva kraftvärmeverk har kontinuerliga mätningar kommer det inte att behövas göra stora 

mätningar under arbetet. En del av antaganden ligger också till grund för vissa beräkningar 

när databas saknas eller inte är tillförlitliga. I PDB loggas mätdata under hela 2012 och ett års 

medelvärde för 2012 har beräknats och använts vid beräkningar. En del ekvationer har 

använts vid energiflödesberäkningar. Kartlagda energiflödena har visats i ett sankey-diagram 

som ritades med programmet S-Draw.  
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2. Allmänt om kraftvärmeverk 

Enligt termodynamikens andra lag är det i en termisk arbetscykel inte möjligt att omvandla all 

termisk energi i arbete och därmed elektrisk energi. Vid ren kraftproduktion kyls bort 

restvärmen medan vid kombinerad kraft-och värme produktion kan restvärme nyttiggörs i ett 

fjärrvärme nät därmed kan man uppnå att 70-95 % av energiinnehållet i bränsle utnyttjas i ett 

kraftvärmeverk. Kraftvärmeverk använder sig av ångkraftcykeln d.v.s. Rankine cykel för att 

producerar både elektricitet och fjärrvärme[4]. Kraftvärmeverk kan eldas med fossila bränslen 

och biomassa men idag är avfall ett vanligt bränsle i många Svenska kraftvärmeverk[5]. Detta 

för att energiutvinning ur avfall är ett sätt att återvinna och minska de mängder avfall som 

läggs på tipp[6]. Rankine cykel är en ideal cykel för ånga och består av fyra processer, se 

figur 3. Arbetsmediet är vatten som cirkuleras i form av både vatten-och ånga för att 

producera el-och värme. Vatten kommer in i pumpen som mättad vätska där trycket på 

arbetsmediet höjs till förångarens tryck. Komprimerad vätska förs in i förångaren där tillförs 

värme under konstant tryck och vattnet övergår från vätskeform till gasform och lämnar 

förångaren som överhettade ånga. Överhettade ånga passerar förbi en ångturbin som snurrar 

och producerar mekanisk energi. En generator sitter på samma axel som turbinen och 

omvandlar mekanisk energi till elektrisk energi. Ångan tappar både tryck och temperatur efter 

turbinen och lämnar turbinen som en blandning av mättade ånga och- vätska. Ångan kyls mot 

fjärrvärmereturledningen i en kondensor där ångan avger sin värme och kondenseras under 

konstant tryck. Fjärrvärmevattnet tar upp värmen i ånga och dess temperetur ökas till en viss 

grad.  Figur 3 visar en översiktlig bild över processvattenkretsen. 

 

 

 

 

 

Figur 3. Visar en överskillig bild över processvattenkretsen till vänster och Rankine-cykel till 

höger[7]. 



10 

 

3. Beskrivning av anläggning 

3.1 Förbrännings process 

I anläggningen finns en ångpanna med en rörlig roster som det huvudsakliga bränslet är 

hushålls- och verksamhetsavfall. Varje dag kommer ca 40 fordon med brännbart hushålls- och 

industriavfall
3
. Inkommande avfall vägs vid leverans och tippas i en bunker i anläggningen. 

Från kontrollrummet styrs traversen och lyfter upp avfallet till pannans inmatning. Varje 

timme lyfts ca 20 ton avfall till tratten som är ca 6 meter djup. Avfallet glider ner i tratten och 

trycks sedan in i eldstaden med en s.k. pusher som trycker in rätt mängd bränsle på den 

lutande rostern för att fullständig förbränning ska ske. Avfallet vilar på rostern och 

förbränningsluften tillförs genom rostern för att förbränningen ska bli effektiv och fullständig. 

Högst upp i pannan sprutas ammoniak inne i pannan för att bryta ner redan bildad NOx
4
. 

Energin som frigörs vid förbränningen används för att producera el och fjärrvärme. Det 

utbrända bränslet, slaggen, lämnar rostern och släcks med vatten innan uttransport till 

slagghuset sker. Slaggen från förbränningen transporteras sedan till 

bränslebearbetningsplanen för sortering och senare transport till återvinning eller deponering. 

Vid normal drift det är bara avfall som brinner men pannan är även försedd med oljebrännare. 

Olja används i liten mängd för att få upp värmen i pannorna vid start samt att upprätthålla rätt 

förbränningstemperatur när avfallets energiinnehåll inte är tillräckligt hög[8]. 

3.2 Rökgaser 

Rökgaserna som bildas vid förbränningen stiger uppåt i ugnen och kyls ner. Pannan har därför 

tre tomma, vertikala drag, som rökgaserna passerar innan de når den horisontella 

konvektionsdelen. I pannan cirkulerar pannvattnet i tuber och värms upp till ånga av de heta 

rökgaserna. Rökgaserna skickas till tre överhettare, hög- och låg tryck ekonomiser samt 

avgaspanna för att kylas. Rökgaserna måste renas innan de skickas ut genom skorstenen vilket 

innebär att de skickas till rökgasrening där reningen sker genom ett torrt- och vått reningssteg.  

Efter rökgasrening-och kondensering har rökgaserna en relativ låg temperatur på ca 48°C. 

Rökgaserna återvärms för att undvika kondensation i skorstenen samt för att få tillräckligt 

termiskt lyft på rökgaser[8]. Efter återvärmare passerar rökgaser en fläkt och en ljuddämpare 

och skickas ut genom skorstenen. 

3.3 Vatten-ånga krets 

Vattnet till processen tas från Umeälven och renas i första steg med ultrafiltrening till 

dricksvatten kvalitet innan skickas till anläggningen. Inne i anläggningen renas vattnet 

                                                           

3
 Vågstation, Umeå Energi. 

4
 En term för kväveoxiderna (NO, NO2 ) 
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ytterligare genom avhärdning, RO(omvänd osmos) och polerfilter och blir slutligen total 

avsaltat. Orenade älvvatten kan användas för nödkylning och spolvatten i anläggningen. Det 

avsaltade vattnet skickas till matarvattentanken som har en temperatur på 130°C och ett tryck 

på 1,5 bar. Från matarvattentanken pumpas vatten förbi tre ekonomiser till ångdomen. Efter 

ekonomiser höjs vattnets temperatur till ca 220°C och går genom tuber i pannan för att 

förångningen sker. Producerade ångan leds genom tre överhettare där ångans temperatur- och 

tryck höjs till 400°C respektive 40 bar. 40 bars ångan passerar vanligtvis turbinen men kan 

även ledas direkt till direkt kondensorn för att producera mer fjärrvärme. Turbinen driver en 

generator och producerar el som levereras ut på elnätet. Ånga som leds till turbinen tappas av 

vid 2 och 6 bar. Efter turbinen kommer 2 bars ånga till varmkondensorn där sker 

kondenseringen och kondensat skickas tillbaka till matarvattentanken. Värmen från 

kondensorerna tas upp i fjärrvärmenätet för att värma returvattenledningen. Ångan som 

överlämnar sin värme till returledningen övergår till vatten och pumpas tillbaka till 

matarvattentanken och därifrån till pannans vatten-ångsystem.  

3.4 Fjärrvärmenät 

Retur temperaturen i fjärrvärmenätet ligger mellan 40-45 °C
5
. Returledningen värms till ca 

90-95 °C och matas in i fjärrvärmenätet s.k. framledning. Det värme som frigörs vid 

rökgaskondensering, där vattenångan i rökgaserna kondenseras ut, överförs till 

returvattenledning. Därefter pumpas vattnet till två parallellkopplade värmeväxlare 

turbinkondensorn och direktkondensorn för att värmas ytterligare. Figur 4 visar en 

principskiss över Dåva 1 kraftvärmeverk.  
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Figur 4. Principskiss över Dåva 1 kraftvärmever
6
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4. Allmänt om rökgasrening- och kondensering 

Förbränning av avfall endast sker i anläggningar som är utrustade med avancerade 

rökgasreningsteknik. Detta beror främst på att avfall innehåller metaller och andra 

föroreningar vilket vid förbränningen kan reagera och bilda nya ämnen. Med anledningen av 

detta måste rökgaserna renas innan de skickas ut från skorstenen och detta innebär att rening 

av rökgaserna är en viktig del i processen. Vid förbränning av fuktiga bränslen kommer 

rökgasen att innehålla mycket vattenånga. Efter rökgasreningen går det att sänka 

rökgastemperaturen under vattenångans daggpunkt i rökgaser och kondenseras ut en del av 

dess vattenånga. Genom denna så kallade rökgaskondensering kommer då en del av 

vattenångans förångningsenergi att kunna utvinnas som nyttig energi och kondenseringsvärme 

överförs direkt till fjärrvärmenätet[6]. Huvudsyftet med rökgaskondensering är att öka utbytet 

av energi vid förbränning av avfallet[9]. I pannor med rökgaskondensering brukar man uppnå 

en bättre verkningsgrad i storleksordningen 10-40 % beroende på bränslet och luftöverskottet 

vid förbränningen[10]. 

4.1 Beskrivning av rökgasrening vid Dåva 1 

Rökgasreningen vid Dåva kraftvärmeverk sker i flera olika steg. Reningsprocessen består av 

en torr- och en våt reningsmetod. För att reducera mängden kväveoxider-Nox är pannan 

försedd med SNCR
7
- utrustning. Kvävereduktionen görs genom insprutning av ammoniak i 

övre delen av eldstaden[11]. Efter förbränningsugnen blandas aktivt kol i rökgaserna för att 

binda tungmetaller och organiska ämnen. Därefter börjas den torra metoden som bygger 

främst för rening av stoftbundna föroreningar där rökgaserna passerar ett textilt spärrfilter för 

stoftavskiljning. Efter slangfilter börjar den våta metoden av reningsprocessen som består av 

två skrubbrar s.k. sur- och so2 skrubbrar och en kondenseringsskrubber. I tvätt skrubbrarna 

tvättas rökgaserna med vatten som innehåller en del kemikalier och reagerar med olika ämnen 

i rökgaser. Rökgaserna tvättas först med avseende på sura ämnen liksom saltsyra och 

ammoniak i surskrubber och därefter skickas de till svavelskrubbern där svaveldioxid tvättas 

bort genom att spruta in kalk. Tvättvattnet förnyas efterhand och renas i en särskild 

vattenreningsanläggning. Den tredje skrubbern är en kondenseringsskrubber där sker både 

rökgasrening-och kondensering. Vid kondenseringsskrubber renas rökgaserna ytterligare samt 

kyls under daggpunkten så att en del av vattenånga i rökgaser kondenseras och 

kondenseringsvärmen utvinns. Kondensatet från den våta reningstegen innehåller vissa ämnen 

som måste avskiljas. Vid vattenreningsanläggning avskiljs slam och partiklar och PH-värdet 

justeras innan vattnet släpps ut till recipient(Umeälven). Innan vattnet leds ut ur anläggningen 

passerar det ett sandfilter sedan skickas ut till Umeälven. Figur 5 visar en översiktlig bild över 

rökgas- och vattenrening vid Dåva 1.  
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Figur 5. Principskiss över rökgasreningen på Dåva 1
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5. Teori och metod 

5.1 Vad är energibalans 

Enligt termodynamikens första huvudsats kan energi varken skapas eller förstöras i ett system 

utan bara omvandlas från en form till en annan[3]. Energibalans för ett system i stationärt 

tillstånd
9
 definieras genom att den inflödande energin är lika stort som utflödande energin 

under en bestämd tid[3]. Det viktigaste i en energibalans är valet av systemgräns vilken beror 

på vilken information man vill ha ut av balansen. Det kan också bero på vilka data man har 

tillgänglig. Systemgränsen är nödvändig för att det förenklar att identifiera och kartlägga alla 

energiflödena som passerar gränsen. Det är då energiinnehållet i de flöden som ska beräknas.  

Nedan redovisas hur man går till väga för att ställa fram en energibalans[3]:  

 Bestäm vilket objekt som ska undersökas. 

 Bestäm systemgränsen baserade på vad som ska utredas. 

 Identifiera energiflödena som passerar systemgränsen.  

 Bestäm under vilken tidsperiod energiflödena ska studeras.  

 Notera vilka ingångsdata som krävs. 

 Bearbeta data och beräkna energiflödenas storlek. 

 Sammanställ energiflödena i en energibalans. 

 Presentera balansen med ett sankey-diagram.  

Byggnadens väggar och tak valdes som systemgräns under arbetet. Det tillförs energi till 

byggnaden vilket i sin tur omvandlas till nyttig energi samt förluster som lämnar byggnaden. 

Figur 6 visar den valda systemgränsen för att redogöra energibalans över energiflödena som 

passerar systemgränsen. I figuren visar den svarta pilen tillförd energi och det gröna och röda 

pilen nyttig energi respektive förluster.  
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Figur 6. Bild över den valda systemgränsen
10 

5.2 Identifiering och presentation av energiflödena 

När systemgränsen är vald ska alla energiflöden som passerar systemgränsen identifieras. I ett 

kraftvärmeverk är tillförda energi vanligtvis bränsle som omvandlas till nyttig energi i form 

av fjärrvärme och el. All tillförd energi omvandlas inte till nyttig energi utan en del lämnar 

systemet som förluster och inte kommer till nytta. Nedan listas ut de energiflöden som 

identifierades under arbetet med tanke på den valda systemgränsen:  

 Bränsle: Bränsle tillförs till pannan för att förbränningen sker och den kemiskt bundna 

energin i bränslet omvandlas till värmeenergi hos ångan[6]. Energin som frigörs vid 

förbränningen av bränsle producerar både el- och fjärrvärme som distribueras till 

nätet.  

 

 Luft: Som har nämnts tidigare krävs det rätt mängd av förbränningsluft för att 

förbränningen blir fullständigt. Avfall innehåller alltid en mängd vatten
11

vilket gör att 

dess värmevärde minskar. Med anledningen på detta krävs det att luft blåses in i 

rostern för torkning av avfall samt bränslet bränns optimalt och utsläppen minimeras. 

Förbränningsluften tillförs som både primär-och sekundärluft. Primärluften som 

hämtas i huvudsak från pannhuset och avfallsbunkern blåses först och underifrån 
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rostern. För att säkra en god utbränning blåses dessutom in sekundärluften som 

innehåller en stor del av återcirkulerade rökgasmängder över rostern. Både primär- 

och sekundärluften brukar värmas upp innan blåses in i rostern och detta innebär att 

det krävs värmeenergi för uppvärmning av luften. Primärluften förvärms med hjälp av 

en ånga-luft förvärmare som är installerade efter fläkten. Därifrån leds primärluften 

under rosten och fram till bränslet. Primärluftförvärmare består av fyra slingor. Luften 

värms vanligtvis i två steg med en så kallad 6 bars system och 40 bars system. Det är 

mest normalt att luften värms med 6 bars system från ca 28 till 107°C. Men ibland när 

bränslet är väldigt fuktigt krävs det att luften värms ytterligare med 40 bars system för 

att förbränningen blir fullkomligt. Sekundärluften tas från pannhuset och leds till 

fläkten. Därefter värms luften genom AQUAROLL-kylning till temperaturen 48°C.  

 

 Spädvatten: Utöver kondensat som pumpas till matarvattentanken fylls även 

spädvatten på för att ersätta läckage. Det processvatten som tappas genom 

bottenblåsning, provtagning, avlopp samt dräneringar vid ventiler ersätts kontinuerligt 

med spädvatten. Det tillförda vattnet är älvsvatten som befrias från salter samt 

föroreningar och kallas för spädvatten. Spädvatten som kommer till byggnaden har 

ursprungligen en temperatur runt 15°C och det krävs en temperatur höjning innan 

vattnet pumpas till matarvattentanken. Där finns en värmeväxlare där vattnet passerar 

och värmeväxlingen sker mellan värma avgaser och spädvattnet. Ingen hänsyn tas till 

det energi som krävs för vattnets temperaturhöjning p.g.a. att energiflödet berör inte 

systemgränsen.  

 

 Drift El: En del av komponenter liksom fläktar och pumpar drar el i systemet. Detta 

innebär att det måste tillförs el till systemet.  

 

 Rökgasförlust: Rökgasförlusten utgörs av det värme som lämnar systemet med 

rökgaserna. Genom rökgaskondensering utnyttjas en del av den värme som finns i 

rökgaserna genom att värmen överförs till returvattenledning. Med detta sätt återvinns 

merparten av värmeinnehållet i rökgasen. 

 

 

 Restprodukter: Benämningar på restprodukter eller fasta material som utmatas från 

kraftvärmeverk är slagg, stoft och slam. Slagg eller bottenaska är det som matas ut ur 

eldstaden och faller ner i vattenfyllda tråg. Slaggen från en rosteranläggning består 

enbart av rester från avfallet vilket utgör viktmässigt 15-20 % av den inmatade 

avfallsmängden[2]. Stoft eller flygaska är det som skiljs av ur rökgasen i 

stoftavskiljare och slam är restprodukter från vattenreningssteget. Den samlade 

mängden rökgasreningsrester uppgår vid rostereldade anläggningar till 3-5 viktprocent 

av den tillförda mängden avfall[2]. Stoft blandas med slam för att undvika damning 

och sedan tranposteras till tipp. Det finns alltid partiklar i både slagg och stoft som inte 

hinner och brinna innan de träffar en kall yta. Förlusten i utmatade material är 



18 

 

proportionell mot halten av brännbara samt temperaturen på utgående material. I vissa 

fall som temperaturen på restprodukter är hög kan värmeinnehållet räknas som en 

förlust[6]. 

 

 Rökgaskondensat: Vattenångan som kondenseras vid kondenseringsskrubber samt 

vattnet som används vid våt reningsdelprocess förs till vattenreningsverk där 

förorenade vatten renas och leds ut till Umeälven. I vissa fall som temperaturen på 

utgående vatten är hög kan värmeinnehållet i vatten räknas som ren förlust.  

 

 Bottenblåsning: Vattnet i matarvattentanken är renade vatten men den innehåller alltid 

lite salt. När vattnet förångas i pannan stannar saltet kvar i vätskefasen vilket gör att 

salthalten ökar hela tiden. Därför bottenblåser man i pannan för att ta bort och 

kontrollera salthaltiga vattnet. Vattnet som blåses bort skickas till avlopp och 

energiinnehållet räknas som en ren förlust. Energiflödena som presenterades ovan 

visas i figur 7. I verkligheten är processen betydligt mer komplicerad och innehåller 

fler komponenter än vad som visas i figuren. Processen har förenklats för att ge en bild 

över energiflödena som kommer till och från anläggningen samt att göra det enkelt att 

förstå vilka energiflöde som ska kartläggas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Översiktlig bild över identifierade energiflödena
12
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5.3Sankey-Diagram 

Kartlagda energiflödena har sammanställs i en energibalans och presenterats i ett sankey-

diagram. Sankey-diagram är en typ av flödesschema där flödena illustreras med pilar i vilken 

bredden av pilarna är proportionellt mot flödets kvantitet. Sankey-Diagram används oftast för 

att visualisera energiöverföringar i en process och oftast används som underlag för att fatta 

beslut var i processen finns det behov av energieffektiviseringsåtgärder[12]. 
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6. Energikartläggning 

6.1 Beräkningsmetod för energiflödena 

Storleken på de sökta energiflödena har bestämts genom att använda några ekvationer. De 

storheterna som ligger till grund för beräkningar är främst temperatur och flöde som har 

hämtats från process data bas, PDB vid Umeå Energi. Nedan visas ekvationer som har 

använts vid beräkningar.  

                [kWh]   (1) 

där, 

 ρ = Densitet   [kg/m
3
] 

v = Volymsflödet  [m
3
/h] 

cp = Specifika värmekapaciteten [kJ/kg 
.
 K] 

ΔT= Temperaturdifferensen [K] 

t = Tid   [h] 

E= ρ. v. Δh.t   [kWh]   (2) 

där, 

Δh= Entalpiskillnad  [kJ/kg] 

Konstanter för densitet, specifika värmekapacitet och entalpier för olika medier vid olika 

förhållande är hämtade från tabeller i Cengel Yunus, 2011.  

6.1.1 Totalt rökgasflöde  

Totalt rökgasflödet beräknas enligt nedan.  

      
   

   
   [Nm

3
/h]   (3) 

där,  

Q tg = Rökgasflöde i torr gas [Nm
3
/h] 

f= Fukthalt i rökgas  [vol.%]   
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6.1.2 Antagande och förenklingar  

Ett antal förenklingar och antagende behövs under beräkningar: 

 Ett medelvärde av data som hämtas från PDB har tagits för 2012.  

 Det finns ibland effektmätningar direkt i PDB baserade på mätningar av processerna. 

När sådana mätningar finns klara dessa har använts för beräkningar av energiflödena.  

 Vid beräkning av energiinnehåll i kondensat, bottenblåsning och spädvatten 

referenspunkten satt till 0°C. 

 Den specifika värmekapaciteten, cp, för ett ämne är inte konstant utan det är en 

funktion av temperatur men i praktiken kan förenklas genom att använda medelvärdet 

av cp eftersom förändringar är liten[7]. 
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6.2 Kartlagda energiflöde 

Här beskrivs vilka energiflöde som har kartlagts och hur detta har gått till. 

6.2.1 Bränsle 

6.2.1.1Avfall 

Under 2012 förbränndes totalt 167263 ton avfall i panna 8. Exakta uppgifter om hur mycket 

energi tillförs avfallet till panna finns inte. Detta för att det saknas mätningar på avfallets 

energiinnehåll, värmevärde. Som det har nämnts tidigare är avfall väldigt inhomogen vilket 

innebär att det är svårt att göra elementaranalys på avfall och bestämma dess värmevärd. 

Med tanke på osäkerhet i avfallets energiinnehåll under arbetet redovisas beräkningen av 

avfallets energitillförsel genom två olika metoder. En metod baseras på avfallets 

elementaranalys som Avfall Sverige har utfört under 2010 och den andra metoden baseras på 

pannans teoretiska verkningsgrad som är 84 %. Beräkningsmetoderna redovisas nedan. 

Metod 1 

Avfall Sverige har analyserat Umeå Energis avfall under 2010 där avfallets elementaranalys 

samt effektiva värmevärde, undre värmevärde, har undersökts genom sex olika prover. Vid en 

fullständig bränsleanalys av Umeå Energis avfall halterna av väte(H), syre(O), kväve(N), 

svavel(S), aska och fukt har bestämts i viktprocent, se bilaga 1. Beräkningen underlättas 

genom att ta ett medelvärde av denna sex prover. Avfallets effektiva värmedevärdet 

bestämdes till 3,33MWh/ton 
13

utifrån elementaranalysen. Denna siffra multipliceras sedan 

med totala vikten av förbrännda avfallet under 2012. Avfallets energitillförsel framräknades 

till 557 GWh genom denna metod. 
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Metod 2 

Baserade på pannans teoretiska verkningsgrad, 84 %, samt det uppmätta värme och el som 

produceras från pannan beräknas i PDB månadsvis avfallets energiinnehåll. Från PDB tas ett 

medelvärde för avfallets värmevärde fram till 2,873 MWh/ton. Denna siffra multipliceras 

sedan med totala vikten av avfall under 2012. Avfallets energitillförsel framräknades till 480 

GWh genom denna metod.  

6.2.1.2 Olja 

I eldstadens övre del finns två industribrännare, avsedda för oljeförbränning. Dessa brännare 

som använder lättolja som bränsle används för uppstartning av pannan samt för att 

upprätthålla den lägsta tillåtna eldstadstemperaturen vid avfallsdrift. De startas automatiskt 

om eldstadenstemperatur underskrider 850°C[8]. De båda brännarna är avsedda för lätt olja 

och har så stora effekt att man under startförloppet uppnår den eldstadstemperatur som krävs 

för att erhålla startsignalen för avfallsbeskickningen[8]. Olja används även när det uppstår fel i 

avfallbrännare då oljebrännaren startas som stöd.  Lättolja har ett konstant effektivt 

värmevärde på ca 9,8 MWh/m
3
 enligt produktinformation från leverantören

14
. 

I PDB uppmäts totala oljeförbrukningen under 2012 till 694,7 m
3
. Oljans tillförda energi 

beräknas som produkten av totala oljans förbrukning under 2012 och oljans effektiva 

värmevärde. Tillförda energi från olja till panna framräknades till 6,9 GWh.  

6.3 Luft 

Vid kartläggning av luftens energiflöde ligger en del antagande till grund för att förenkla 

beräkningarna:  

 Det finns inte exakta uppgifter om luftflödet som sugs in till byggnaden, däremot det 

finns mätningar på primär-och sekundärluftens flöde. Totala primär- och sekundär 

luftens flöde har använts vid beräkningen.  

 Luftens temperatur från avfallsbunker bestäms till 3,8°C som är en 

årsmedeltemperatur för 2012.  

 Uteluften blåses in i pannhuset genom ett luftbehandlingsaggregat där tilluften värms 

till ca 7°C. Den energimängd som behövs för luftens uppvärmning bedöms så pass 

litet och försummas. 

 Energiflödet har beräknats för temperaturhöjningen från 3,8 till 28°C som är 

temperaturen inne i pannhuset.  
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 Förvärmning av både primär- och sekundärluften sker inne i byggnaden och berör inte 

den valda systemgränsen. Detta innebär att ingen hänsyn tas till detta energimängd 

som behövs för uppvärmning av luften innan den blåses in.  

Energiflödet har bestämts med ekvation 2 där primär- och sekundärluftens flöde hämtades 

från PDB. Tabell 1 visar den luftflöde som har använts vid beräkningen samt den framräknade 

energimängd som behövs för att öka luftens temperatur till 28°C. För beräkningen se bilaga 2.  

Tabell 1. Framräknade energimängd som behövs för luftuppvärmning.  

Primärlufts flöde [m
3
/h] 62003, 2 

Sekundärlufts flöde [m
3
/h] 23667, 8 

Energiflöde [GWh] 5,5  

6.4 Spädvatten 

Matarvattentanken är en blandning av både kondensat och spädvatten. Kondensat är den 

vattenånga i rökgaser som kondenseras och återanvänds i systemet. Utöver kondensat tillförs 

det spädvatten till matarvattentanken för att ersätta det avtappade processvattnet i 

vattenkretsen. Energiflödet i spädvatten bestämdes med ekvation 2 där vattnets flöde har 

hämtats från PDB. Det saknas mätningar på spädvattnets temperatur vid ingången då 

temperaturen uppskattas till ca 15°C
15

 och energin har beräknats mot vattnet som har 

temperaturen på 0°C,se bilaga 3. Energiinnehållet i spädvatten framräknades till 0,5 GWh. 

Det bör noteras att den framräknade energin är bara energiinnehållet i spädvatten och inte den 

värmeenergi som krävs för att höja vattnets temperatur. 

6.5 Drift el och producerade el 

Den större delen av anläggningens elförbrukning är den el som ett flertal av pumpar och 

fläktar drar. Totala anläggningens drift el samt producerade el under 2012 har hämtats från 

PDB vid Umeå Energi. Under 2012 förbrukades 32,3 GWh och producerades 85,5 GWh el. 

Ingen undersökning om vilka objekt i anläggningen är största elförbrukare har utförts under 

arbetet. Det har lagts mer fokus på anläggningens totala elförbrukning samt producerade el 

vid generatorn som skickas till elnät.  
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6.6 Fjärrvärme 

Returledningens temperatur ligger normalt mellan 40-45°C. Returvattnet passerar förbi 

kondenseringsskrubber vid rökgaskondensering, värmepump kretsen, turbinkondensorn och 

direktkondensorn där temperaturen ökas gradvis. Det uppvärmda vattnet matas därefter på 

framledningen och distribueras till fjärrvärmenätet. Under arbetet delas det producerade 

fjärrvärme upp i en s.k. primär- och kondensfjärrvärme. Primärfjärrvärme är den värme som 

pannan producerar med vatten och ånga och överförs till returvattnet vid turbinkondensorn- 

och direktkondensorn. Kondensfjärrvärme är den värme som produceras vid 

rökgaskondensering samt värmepumpar och överförs till returvattnet. Mängden av 

producerade värme vid både primär- och kondensfjärrvärme loggas i PDB, se tabell 2.  

Tabell 2. Indata som har använts för beräkningen av fjärrvärme. 

Turbinkondensorn[GWh] 281,8 Värmepump 1[GWh] 28,9 

Direktkondensorn[GWh] 32,7 Värmepump 2[GWh] 17,7 

  Rökgaskondensering[GWh] 4,2 

Primärfjärrvärme [GWh] 314,5 Kondensfjärrvärme[GWh] 51 

6.7 Rökgasförlust 

I anläggningen mäts rökgasflödet samt fukthalten på rökgaser ut från skorstenen. I PDB 

presenteras det beräknade verkliga rökgasflödet för 2012 till 826814658 i enheten Nm
3 

tg vid 

7 % O2. För att kunna beräkna energiflöden i rökgaser måste förutom flödet rökgasens 

specifika värmekapacitet, cp, tas fram. Specifik värmekapacitet beräknades vid 67° C för att 

underlätta beräkningen. Rökgasens energiinnehåll beräknades baserade på mätningar på 

rökgasens sammansättning som finns loggade i PDB. Nedan redovisas 

rökgasenssammansättning. 

Tabell 3. Rökgasens sammansättning. 

Rökgassammansättning Halt % 

H2O 13,4 

CO2 8,4 

N2 70 

O2 7,65 

Rökgasens energiinnehåll beräknades med ekvation 1 där enheten på rökgasens specifika 

värmekapacitet och totala flöde är kJ/(Nm
3.

K) respektive Nm
3
/h. Vid fukthalten på 13,4 % 

beräknades totalt rökgasflödet med ekvation 3 där verkliga rökgasflödet vid 7 % O2 hämtades 

från PDB. Rökgasens temperatur uppmätts i PDB till 67°C och energin beräknades mot 3,8°C 

som är årsmedeltemperaturen. Rökgasens specifika värmekapacitet och energiinnehåll 

framräknades till 1,34 kJ/(Nm
3.

K) respektive 22,6GWh. För beräkningen se bilaga 4. 
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6.8 Rökgaskondensat 

Kondensvatten från både sur skrubber och kondenseringsskrubber skickas till 

vattenreningsverket för en reningsprocess. Därifrån det renade vattnet som är ca 40°C
16

 varm 

leds tillbaka till Umeälven vilket blir en ren förlust. Energiflödet har bestämts med ekvation 3 

där kondensatets temperatur är 40°C och energin har beräknats mot vatten som har en 

temperatur på 0°C, se bilaga 5 för beräkningen. Energiinnehållet i vattenkondensat 

framräknades till 1,77 GWh.  

6.9 Restprodukter 

Det utbrända bränslet lämnar rostern som slagg och släcks med vatten innan transport till 

slagghuset sker. Slaggen transporteras sedan till bränslebearbetningsplanen för sortering och 

senare transport till deponi eller återvinning[11]. Rostern består av fem zoner och i slutet av 

zon fem faller slaggen genom slaggschacktet till två vattenfyllda tråg. Vattnet förhindrar att 

tjuvluft kan komma in i eldstaden samtidigt kyler ner den fortfarande heta slaggen[8]. Slaggen 

från förbränningen sorteras med avseende på järnskrot i anslutning till anläggningen. 

Järnskroten lagras i bränslebearbetningsplanen och skickas sedan till återvinning. Med 

anledningen att det saknades mätningar på slaggens temperatur i PDB har en manuell 

temperaturmättning utförts med Testo 830 som är en digital termometer, se figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Digitala mätinstrument som användes vid temperatur mätning. Foto: Sara Ghahani 

Det bör noteras att temperaturmätningen utfördes genom att mäta slaggens temperatur på 

bandtransportören. Den totala vikten av slaggen som har uppkommit under 2012 har hämtats 

från anläggningens miljörapport, 2012 till 24153, 51 ton. Ekvation 2 har använts vid 

                                                           

16
 Marklund Marie-Louise, Sectionschef, Produkter och anläggning, Umeå Energi 
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beräkningen av slaggens energiflöde där medelvärde för slaggens specifika värmekapacitet 

bestämdes till 1 kJ/(kg 
.
K) enligt DIN

17
. Det framräknade energiflöde är det energi som 

frigörs vid temperatursänkningen från 36
18

 till 3,8°C
19

. För beräkningen se bilaga 6. Slaggens 

energimängd framräknades till 0,22 GWh. Stoft (flygaskan) blandas med slam från 

vattenrening för att undvika damning och går sedan till deponi. Värmeinnehållet i 

blandningen räknas som en ren förslust. Ekvation 2 har använts vid beräkningen av 

energiinnehållet i blandningen. Den totalavikten på blandningen av flygaskan och slam under 

2012 uppmättes till 5000
20

 ton som ca 25 % av den är slam och 75 % är flygaska
21

. Med 

anledningen att den största andelen består av flygaska har dess temperatur och specifika 

värmekapacitet använts vid beräkningen. Medelvärdet för specifik värmekapacitet bestäms till 

0,84 kJ/(kg
.
K) enligt DIN. Det saknas mätningar av temperaturen på både slam och slagg och 

p.g.a. detta uppskattas temperaturen på flygaskan efter blandning till 90°C
22

. För beräkningen 

se bilaga 6. Blandningens energimängd framräknades till 0,14 GWh. Både stoft och slagg 

efter förbränningen innehåller en viss halt brännbart material som kallas oförbränt i aska och 

räknas som förlust. Halten av brännbara i slagg-och stoft under 2012 uppmättes till 2-

respektive 1 % 
23

. Halten av brännbara i utmatade material ska inte överstiga 5 %. Den 

uppmätta halten för både slagg och stoft ligger under gränsvärden så denna förlust bedöms så 

pass liten och försummas. 
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 Slagg temperaturen vid utloppet 

19
 Årsmedelstemperatur för 2012 

20
 Marklund Marie-Louise, Sections chef, Process och anläggning, Umeå Energi 

21
 Personal på kontrollrum, Umeå Energi 

22
 Nilsson Per-Olof, Drifttekniker, Umeå Energi 

23
 Beckert Åsa, Processingenjör, Umeå Energi 
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6.10 Bottenblåsning 

Det finns kontinuerligt bottenblåsning från pannan. Bottenblåsningen förs till en utsläpptank 

och därifrån passerar en värmeväxlare och kyls till ca 23°C
24

 för att sedan gå ut genom 

avloppet, vilket innebär en ren förlust. Storleken på bottenblåsningsflödet varierar och det 

saknas exakta mätningar av flödet då ett schablonvärde används som är ca 1 % av ångflödet 

från pannan
25

. Energiflödet i bottenblåsningen bestämdes med ekvation 3 där energin 

beräknades mot vattnet vid 0°C. Beräkningen visas i bilaga 7. Energiflödet i bottenblåsning 

framräknades till 0,2 GWh.  
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7. Energibalans 

En energibalans för anläggningen har tagits fram med beräknade och kartlagda energiflödena, 

se samband 4. Summan av nyttig energi jämfördes med summan av tillförda energi och totala 

anläggningens energiförlust bestämdes utifrån energibaslansen. Utöver energibalansen har en 

totalverkningsgrad bestämts för anläggning. Nedan redovisas den framställda energibalansen 

samt den beräknade energiförlusten och anläggningens totala verkningsgrad. Anläggningens 

totala energiförlust och verkningsgrad varierar beroende på vilken av de alternativa metoderna 

som redovisades i avsnitt 6.2.1.1 används vid beräkningen av avfallets energiinnehåll. Alla 

delströmmar i en energibalans är beroende på varandra och en ändring i en parameter 

påverkar alla andra. Detta innebär att en ändring i avfallets tillförsel påverkar den beräknade 

totala energiförlusten samt anläggningens verkningsgrad. Med anledningen på osäkerheten i 

avfallets energitillförsel ställdes det fram en energibalans för båda allternativa metoderna. 

Dessotum visades energibalansen med sankey-diagram för att tydliggöra påverkan av 

avfallets energiinnehåll. Genom att summera den nyttiga energin med beräknade förlusterna 

ska man få i princip den tillförda energin[6]. Men i detta läge togs bort totala nyttiga från 

totala tillförda energi, för att få en ungefärlig siffra på totala energiförlusten, se samband 4.   

E tillförd=E nyttig + E förlust    (4) 

Den tillförda energin i detta arbete är energiinnehållet i avfall och olja som tillförs till pannan 

och det tillförda drift el till pumpar och fläktar, se samband 5. 

E tillförd= E avfall+ E olja + E el   (5) 

Nyttig energi i ett kraftvärmeverk är vanligtvis fjärrvärme och producerade el som levereras 

till elnät, se samband 6.  

E nyttig=E fjärrvärme + E el    (6) 

I tabell 4 redovisas beräknade energiförlust och anläggningens totala verkningsgrad vid båda 

alternativa metoderna.  

Tabell 4. Beräknade energiförlust och totala verkningsgrad vid båda metoder.  

 Metod 1 Metod 2 

Totala tillfördaenergi [GWh] 596 519 

Totala nyttiga energi [GWh] 451 451 

Energi förluster [GWh] 146 68 

Verkningsgrad % 76,3 87 
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8. Resultat 

Resultat från energiflödes beräkningar redovisas och sammanställs i tabell 5.  

Tabell 5. Sammanställande tabell över beräknade energiflöde.  

 Metod 1 Metod 2 

Avfall [GWh] 557 480 

Olja[GWh] 6,9  

Luft[GWh] 5,5  

Drittel[GWh] 32,3  

Fjärrvärme[GWh] 365,6  

El[GWh] 85,5  

Spädvatten[GWh] 0,5  

Rökgas[GWh] 22,6  

Restprodukter[GWh] 0,22  

Kondensat[GWh] 2,02  

Bottenblåsning[GWh] 0,2  

Anläggningens totala energiförlust samt verkningsgrad redovisas i tabell 6.  

Tabell 6. Sammanställande resultat över beräknade energiförlust samt verkningsgrad vid både 

metoder. 

 Metod 1  Metod 2 

Energiförlust[GWh] 146 68 

Verkningsgrad[%] 76,3 87 

Resultatet för energikartläggningen redovisas i energiflödesdiagram i figur 9 och 10 för panna 

8. I figuren visas också totala verkningsgraden under 2012.  
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Energiflöde panna 8 [GWh] 2012 

Ƞ= 76 % 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Sankey Diagram över energiflödena för panna 8.  

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

Energiflöde panna 8 [GWh] 2012 

Ƞ= 87 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur10. Sankey Diagram över energibalans för panna 8.  

8.1 Komentarer till kartlagda energiflöde 

 Beräknade siffran för energiinnehåll i luft visar inte luftens energiinnehåll utan anger 

endast den energimängd som används för uppvärmningen av luft från utetemperaturen 

till temperaturen inne i pannhuset. Det bör noteras att det inte krävs att tillföra 

värmeenergi för att öka luftens temperatur. Detta beror på att det finns värmestrålning 

från komponenters ytterytor vilket gör att luftens temperatur ökas automatisk.  

 Primärfjärrvärme som visas med blå är den värme som pannan producerar med vatten 

vid både turbin- och direktkondensorn. Kondensfjärrvärme är kondenseringsvärme 

som produceras vid VP1 och VP2 samt rökgaskondensering. Syftet med att visa de 
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med olika nyanser och benämningar är att specificera det mängd överförda värme till 

returvattenledning från spillvärme.   

 Pilen som visar övriga förluster identifierar de energiförluster som är fortfarande 

okända. Detta kommer och diskuteras mer i diskussionen.  
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9. Diskussion 

9.1 Energiflödes beräkningar 

Energikartläggningen baseras främst på processmätningar som loggas i PDB. I vissa fall där 

mätningar helt saknades ligger approximationer och uppskattningar till grund för beräkningar 

vilket innebär en viss felmarginal. Med anledningen av detta har resultat av kartläggningen 

inte alltid önskad noggrannhet. Exempel på detta är bland annat beräkningen av avfallets 

energitillförsel. Det finns osäkerhet i beräkningen av avfallets energiinnehåll p.g.a. att avfall 

är inhomogent och det saknas exakta uppgifter om hur stor dess energiinnehåll är. Det var 

dock inte möjligt att skicka avfallet till labb för elementaranalys ur arbetsmiljöperspektivet. 

Med anledningen av detta har det använts två olika värmevärde under beräkningen av 

avfallets energitillförsel under detta arbete. Vid första metoden beräknades avfallets 

energiinnehåll i PDB baserade på pannans teoretiska verkningsgrad som är 84 % samt 

uppmätt el och fjärrvärme från processen. En sådan beräkning kan innehålla osäkerhet som 

beror främst på att pannans verkliga verkningsgrad inte stämmer överense med den teoretiska. 

Vidare det finns massor av förluster i processen och det inte finns exakta uppgifter om vilka 

förluster som är med i beräkningen av pannans teoretiska verkningsgrad. Beräkningen av 

avfallets energiinnehåll med andra metoden baseras på elementaranalysen från Avfall Sverige 

under 2010. Avfallets energiinnehåll varierar beroende på dess sammansättning samt att 

avfallets sammansättning inte är konstant hela tiden och det beror främst på vilken typ av 

avfall som används vid förbränningen. Med denna bakgrund och med hänsyn till att det 

saknas information om avfallets sammansättning som har förbränts under 2012 inte det går att 

bedöma hur väl avfallet som analyserades under 2010 stämmer med förbrännda avfallet under 

2012. All denna osäkerhet bidrar till en viss felmariginal i beräkningar.  

Det finns även osäkerhet i den beräknade siffran för den energimängd som behövs för luftens 

uppvärmning. Detta beror främst på att det saknades mätningar på luftflödet som blåses in i 

pannhuset. Energimängden beräknades fram under antagandet att luftflödet är lika stor som 

summan av sekundär-och primärluften. Det bör noteras att det inte krävs att tillföra värme för 

att öka lufttemperaturen vid det tillfället. Detta beror på att pannhusets temperatur är relativt 

hög p.g.a. värmestrålningsförluster som genereras i anläggningen och luftens temperatur ökas 

automatisk med påverkan av dessa värmeförluster.  

9.2 Energibalans 

På grund av felmarginaler i beräkningar är det i princip svårt att åstadkomma en energibalans 

och en verkningsgrad med hög noggrannhet. En ändring i avfallets energiinnehåll påverkar 

alla andra parametrar i energibalansen med anledningen på att alla delströmmar i en 

energibalans beror på varandra och en ändring i en variabel påverkar de andra. Utifrån detta 

samt att det finns osäkerhet i det framräknade avfallets energitillförsel är det svårt att beräkna 

en exakt siffra på energiförlusten utifrån energibalansen. Beräkningen av totala 

energiförlusten visades att 24 respektive 13 % av den tillförda energin blir förlust beroende på 
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vilken av de två redovisade metoden används. Det är uppenbart att en del av tillförda energi 

lämnar systemet som förlust men i detta läge är det svårt att bedöma vilken siffra som är mest 

rimligt. Resultatet från både beräkningar redovisades i ett sankey-diagram för att ge en 

övergripande bild över hur förlusterna avviker från varandra beroende på avfallets 

energiinnehåll.  

9.3 Sankey Diagram 

9.3.1 Övrig energiförlust 

Under arbetets gång har en del förluster i kraftvärmeverket identifierats. Men det finns ett 

antal okända förluster vilket visas i sankey-diagrammet med pilen övrig förlust. Exempel på 

dessa förluster är bland annat värmeförlust genom ventilation, transmission och konvektion 

genom byggnadens klimatskal samt läckageförlust på flera olika ställen i form av vatten eller 

ånga. Förutom ovan nämnda förluster försvinner en stor mängd av värme genom öppna 

fönster i byggnaden. Vid intervjutillfället noterades att fönstret i turbinhallen är öppet nästan 

året runt för att undvika temperaturhöjning i hallen. Detta bidrar till en del värmeförlust 

genom öppna fönstren som är svår att beräkna i detta läge. Ventilationsförlusten bedöms 

väldigt komplicerad att beräkna beroende på att ventilationen är situationsberoende. Dessutom 

det finns ett antal små ventilationssystem som försörjer olika delar av anläggningen
26

. 

Värmeförlust genom ventilationen står för ca 33 % av totala värmeförlusten i en flerbostads 

hus[13]. Med denna kunskap ventilationsförlusten kan stå för det största andel av den 

kvarvarande förlusten.  

9.3.2 kondensfjärrvärme 

Allternativet att reglera producerade fjärrvärme under sommar halvåret som fjärrvärme 

efterfrågan inte är så stor är att antigen reducera pannans last eller kyla bort det 

överskottsvärme. Det är tydligt att det blir en ren förlust när överskottsvärmen kylas bort men 

med anledningen att pannan är intrimmad för fullast samt att det inte är ekonomisk lönsamt 

för Umeå Energi att reducera pannans last p.g.a. att elproduktionen minskas kan detta vara det 

bästa alternativet
27

. Dessutom under samma period sker nästan ingen rökgaskondensering 

vilket betyder att fjärrvärme produceras endast från pannan och en större mängd vattenånga 

följer med rökgaser ut från skorstenen. Detta innebär att pilen som visar rökgasförluster i 

sankey-diagrammet blir bredare och pilen för kondensfjärrvärme försvinner. Men detta syns 

inte i sankey-diagrammet med tanke på att under detta arbete ett helt år har undersökts.  
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10. Slutsats 

Arbetet har visats att det är värdefullt att kartlägga energiflödena och visualisera de med ett 

energiflödesdiagram, sankey-diagram. Fördelarna med ett sankey-diagram är att det ger en 

översiktlig bild över energiflödena samt att energikartläggningen ger möjligheten till 

fortlöpande uppdatering då anläggningen förändras eller byggs om. I sankey-diagrammet 

visades alla tillförda- och nyttiga energiflödena med pilar och utifrån energibalansen 

framräknades totala energiförlusten till 146 och 68 GWh. Verkningsgraden bestämmdes till 

76 och 87 %.  

En sådan energibalans för Dåva kraftvärmeverk har inte utförts förut och arbetet visades att 

för att uppnå en detaljerad energibalans måste avfallets tillförda energi undersökas med större 

noggrannhet. Beräkningen av avfallets tillförsel baserade på pannans teoretiska verkningsgrad 

påvisade att avfall tillförs 480 GWh till pannan och beräkningen baserade på 

elementaranalysen från Avfall Sverige påvisade att avfallets tillförsel är 557 GWh. Den stora 

skillnaden mellan två allternativa metoder beror främst på osäkerhet i avfallets värmevärde 

och det främsta skället till det är att avfall är så oerhört inhomogent och det är svårt och 

bestämma dess värmevärde. Med tanke på resonemanget kan det nu vara svårt att bedöma 

vilken siffra som är mest rimligt men även om det finns en viss osäkerhet i avfallets tillförsel 

resultatet visar ändå en övergripande bild över hur stora och i vilka form energiflödena 

kommer in och ut ur anläggningen.  

10.1 Förslag på fortsatt arbete 

Ett fortsatt arbete med en detaljerad energikartläggning inne i anläggningen skulle ge en bättre 

uppfattning om systemet samt visar utförligare och noggrannare var det finns mest potential 

för energieffektiviseringar. Arbetet kan även fortsättas genom ett mer ingående arbete kring 

avfallets tillförsel. Med tanke på den osäkerhet som råder för energiinnehållet i bränslet kan 

det vara värdefullt att jobba vidare och bestämma indirekt verkningsgrad för pannan och utgå 

från den vid beräkningen av energiflödet in.   
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Bilaga 1. Avfall analys 

 

 
 

Det bör noteras att vid beräkningen av avfallets tillförsel har ett medelvärde av effektiva 

värmevärde vid sex prover tagits och enheten omvandlades till MWh/ton. 
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Bilaga2. Beräkning av energimängd vid luftförvärmning 

Följande data har använts: 

 Pannans drifttid: 7881 h 

 Medelvolymsflöde, sekundärluft: 23 667,8 [m
3
/h] 

 Medelvolymsflöde, primärluft: 62 003,2 [m
3
/h] 

 Ute luftenstemperatur: 3,8 °C 

 Luftenstemperatur inne i pannhuset: 28°C 

 

Energimängd för uppvärmning av luften beräknades enligt nedan:  

                                          MWh 

Tabell 3. Beräkningen av energimängd vid luftens uppvärmning.  

Luft   

Primärt luftflöde [m
3
/h] 62 003,2 

Sekundärt luftflöde[m
3
/h] 23 667,8 

CP luft [ kJ/ kg 
.
K] 1 

T 1 [°C] 28 

T 2 [°C]  3,8 

Densitet [kg/m
3
] 1,22 

Massflöde, primärluft[kg/s] 21,0 

Massflöde, sekundärluft[kg/s] 8,0 

Energiflöde Total [GWh] 5,5 
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Bilaga 3. Beräkningen av spädvattnets energiinnehåll. 

Följande data har använts: 

 Pannans drifttid: 7881 h 

 Medelvolymsflöde under 2012: 3,6 [m
3
/h] 

 Vattnets temperatur uppskattades till 15°C 

 Vattnets entalpi vid 15° C lästes av till 62,982 [kJ/kg]  

 Energin har beräknats mot vattnet som har temperaturen vid 0°C, entalpi lästes till 

0,001[kJ/kg] 

Spädvattnets energiinnehåll beräknades enligt nedan:  

                = 1.(62,982–0,001).7881= 496353 MWh  

Tabell 4. Beräkningen av energiinnehåll i spädvatten. 

Spädvatten    

Volymsflöde [m
3
/h] 3,6 

Temperatur antas [°C] 15 

Entalpi vid 15 [kJ/kg] 62,982 

Cp [KJ/kg 
.
K] 4,18 

Densitet [kg/m3] 1000 

Massflöde[kg/s] 1,0 

Energiflöde [GWh] 0,5 
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Bilaga 4. Beräkning av energiinnehåll i rökgaser 

Följande data har använts: 

 Temperatur: 67°C 

 Medelårstemperatur: 3,8°C 

 Rökgasens flöde vid 7 % syre: 826814658 Nm
3 

tg 

 Fukthalt: 13,4% 

Vid beräkningen av rökgasens pecifika värmekapacitet har data i tabell 3 använts:  

Tabell 5. Specifik värmekapacitet.  

 Cp [kJ/kg 
.
K] Halt [volym %] 

CO2 1,739 8,4 

N2 1,3 70 

H2O 1,41 13,4 

O2 1,321 7,65 

Specifik värmekapacitet för rökgasen beräknades genom samband:  

        
 
        [kJ/kg

.
K]   (1) 

där, 

Ui  = volymandel   [%] 

Rökgasens verkliga flöde beräknades med samband enligt nedan: 

      

   

   
 

        28

      
         

   

 
  

För att omvandla enheten av rökgas flödet till Nm
3
/s görs så här: 

Qtot= 121145 /3600=33,6 Nm
3
/s 

Rökgasens energiinnehåll beräknades enligt nedan: 

E= 33,6. 1,34.(67–3,8).7881= 22425 MWh 

                                                           

28
 826814658/7881=104 912,4 Nm

3
/h 
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Bilaga5. Beräkning av kondensatets energiinnehåll 

Följande data har använts:  

 Pannans drifttid: 7881 h 

 Medelvolymsflöde under 2012: 5,5 [m
3
/h] 

 Temperaturen uppskattades till: 40°C 

 Vattnets entalpi avlästes till: 167,53 [kJ/kg] 

 Energin beräknades mot vattnet vid 0°C 

Kondensatets energiinnehåll beräknades enligt nedan: 

               =1,53. (167,53–0,001).7881= 2020052 MWh 

Tabell 6. Beräkningen av energiinnehåll i kondensat. 

Kondensat vatten   

Volymsflöde [m
3
/h] 5,5 

Temperatur [°C] 40 

Vattnets entalpi vid 40 [kJ/kg] 167,53 

Cp [kJ/kg 
.
K] 4,18 

Densitet [kg/m
3
] 1000 

Massflöde [kg/s] 1,53 

Energiflöde [GWh] 2,02 
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Bilaga6. Beräkning av restprodukters energiinnehåll 

6.1. Energiberäkning för blandning av slam och flygaska 

Följande data har använts: 

 Pannans drift tid: 7881 h 

 Totalvikt på slam och flygaska under 2012: 6 983,75 

 Blandningens temperatur: 90°C 

 Medelårstemperatur: 3,8°C 

 Specifik värme kapacitet, cp : 0,84 [kJ/kg 
.
K] 

Värmeenergin som frigörs vid temperatursänkningen beräknades enligt nedan: 

                  0,25.0,84.(90–3,8).7881=142,6 MWh 

Tabell 7. Beräkningen av energimängd vid kylning av blandning av slam och flygaska.  

Flygaska + slam   

Vikt [ton] 6 983,75 

Massflöde[kg/s] 0,25 

T1[°C] 90 

T2[°C ] 3,8 

Cp[kJ/kg 
.
K] 0,84 

Energiflöde[GWh] 0,14 
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6.2. Energiberäkning för slagg 

Följande data har använts:  

 Pannans drift tid:7881 h 

 Totalvikt på slagg under 2012:  

 Slaggens temperatur: 36 °C 

 Medelårstemperatur: 3,8 °C 

 Specifik värme kapacitet, cp: 1 [kJ/ kg 
.
 K] 

Värmemängden som frigörs vid temperatur sänkningen beräknades enligt nedan:  

                  0,85.1.(36–3,8).7881=215,7 MWh 

Tabell 8. Beräkningen av energimängd vid kylning av slagg.  

Slagg(bottenaska)   

Vikt på slagg [ton] 24 153,51 

Massflöde [kg/s] 0,85 

T1[°C] 36 

T2[°C ] 3,8 

Cp [kJ/kg 
.
K] 1 

Energiflöde[GWh] 0,22 
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Bilaga7. Beräkning av bottenblåsningens energiinnehåll 

Följande data har använts: 

 Pannans drifttid: 7881 h 

 Volymsflöde, schablonvärde: 1 [m
3
/h] 

 Temperatur uppskattades till: 23°C 

 Vattnets entalpi avlästes till, genom interpolering: 96,4952 [kJ/kg] 

 Energin beräknades mot vatten vid 0°C 

 

Energiinnehållet beräknades enligt nedan:  

               =0,278. (96,4952–0,001).7881=211244 MWh 

Tabell 9. Beräkning av energiinnehåll i bottenblåsning.  

Bottenblåsning   

Volymsflöde[m
3
/h] 1 

Temperatur[°C] 23 

Entalpi vid 23 °C [kJ/kg] 96,4952 

Densitet [kg/m
3
] 1000 

Massflöde[kg/s] 0,277778 

Energiflöde[GWh] 0,21 

 

 

 


