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Sammanfattning 

I ett kraftvärmeverk binds en stor del energi i de varma rökgaserna. Genom att installera 

rökgaskondensering kan energi från röken tillvaratas. På kraftvärmeverket Skogsbacka i Lycksele har 

man tittat på möjligheterna att installera rökgaskondensering. Detta arbete syftar till att ta reda på 

om och vid vilka förutsättningar det skulle vara lönsamt för Skogsbacka att också investera i 

utrustning för elproduktion vid låggradig värme, för att på så sätt använda energin från 

rökgaskondenseringen. Idag finns flera tillverkare som erbjuder fristående aggregat som kan utvinna 

el vid låga temperaturer. De maskiner som undersöks här är Powerbox och FlexiGen, som båda 

fungerar enligt principen för en ”organic rankine cycle”, och den nyutvecklade tekniken C3, som 

fungerar på ett annat sätt, med ett arbetsmedium som delas upp i olika komponenter och sedan 

återskapas med en kemisk reaktion. Verkningsgraden är beroende på hur stora 

temperaturdifferenser som finns tillgängliga. Möjliga placeringar för aggregaten undersöks och för de 

fall där inkoppling vore möjligt beräknas elutbytet från aggregatet och från värmeverkets turbin. 

Slutsatsen blir att den ekonomiska vinsten blir väldigt liten, även för den lösning som gett 

gynnsammast resultat. 
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Abstract 

Producing electricity from low grade heat 

Possibilities at CPH-plant Skogsbacka, Skellefteå Kraft AB, Lycksele. 

 

In a bio-fuelled combined heat and power plant, a lot of energy is lost in the outgoing fumes. By 

condensing the moist in the fumes, a lot of this energy can be recovered. At the plant Skogsbacka in 

Lycksele, investments in technology to do this is being considered. The purpose of this study is to 

evaluate the potential for using the recovered energy at Skogsbacka for generation of electricity. 

Different technologies are available for the generation of electricity from low grade heat. This study 

looks into "Powerbox" and "FlexiGen", two machines working according to the Organic Rankine 

Cycle, and C3, a newly developed technology that uses a chemical reaction to split the working media 

into different components. Ways to integrate the machines with the existing system are discussed, 

and the resulting electricity produced is calculated, and the influence on the rest of the system is 

considered. It is concluded that the possible economical winnings are very small. 
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1. Inledning 

Detta arbete har gjorts hos Skellefteå Kraft AB, som ägs av Skellefteå kommun. Företaget driver en 
mängd anläggningar inom vattenkraft, vindkraft och värmekraft samt innehar andelar i svensk 
kärnkraftsproduktion. Därmed är Skellefteå Kraft en av landets största energiproducenter. Som 
sådan möter företaget självfallet de utmaningar som hela samhället idag ställs inför när det gäller 
ökade krav på miljöhänsyn och en hållbar förvaltning av tillgängliga resurser. För Skellefteå Krafts del 
yttrar sig detta i att man ständigt strävar efter att förbättra sina anläggningar för att nå ökad 
effektivitet och minskade utsläpp. Samtidigt strävar man efter hålla en god ekonomisk utveckling i 
verksamheten. Man har därför bland annat satt ett avkastningskrav på 9 % vid nyinvesteringar, vilket 
tillsammans med övriga ekonomiska strategier tryggar lönsamheten för företagets ägare.  

När det gäller miljömålen har Skellefteå Kraft utgått från EUs klimatpolitik och Skellefteå kommuns 
miljöprogram för att skapa en ram för det egna miljöarbetet fram till 2020. Områdena giftfri miljö, 
levande sjöar och vattendrag och begränsad klimatpåverkan ges prioritet i arbetet. 
Energieffektivisering är ett av Skellefteå Krafts viktigaste verktyg för att begränsa sin egen 
klimatpåverkan. Målet är att minska verksamheternas totala energianvändning med 20 % till år 2020. 
För att nå detta söker man möjliga åtgärder i alla aspekter av verksamheten. För 
biobränsleproduktionen finns förnybar råvara att tillgå från närområdet, så på det sättet är påverkan 
på klimatet redan litet. Potential för energieffektiviseringar söks istället i själva driften av till exempel 
koncernens byggnader och de olika förbränningsanläggningarna. Företaget utreder i första hand 
områden som värme, kyla, ventilation, klimatskal, belysning, vattenförbrukning, maskiner, pumpar, 
motorvärmare, effektstyrning, elektroniska apparater och kontorsutrustning. 

Här fokuseras på kraftvärmeverket Skogsbacka i Lycksele, där värmen i rökgaserna är en stor 
värmeförlust. Idag skickas rökgaserna till skorstenen vid en temperatur på 135°C, vilket är en 
tillräckligt hög temperatur för att undvika att kondensering sker i skorstenen. Det skulle annars 
snabbt ge dyra korrosionsskador på skorstenen. Ett alternativ till att skicka ut heta rökgaser är att 
istället installera rökgaskondensering, där fukten i röken kondenseras ut och värmeenergin 
tillvaratas. Rökgaskondensering är en vida använd metod för att återta spillvärme. Det ger också en 
ytterligare rening av rökgaserna, eftersom vissa föroreningar fälls ut med kondensatet.  

Den energi som är möjlig att utvinna ur rökgaserna från Skogsbacka har beräknats av konsultfirman 
Green Exergy. (Leonarde) Deras beräkningar ligger till grund för detta arbete. För att det ska vara 
lönsamt att investera i rökgaskondenseringen krävs att man har avsättning för den återtagna 
värmeenergin på något sätt. I allmänhet kopplas den så att den värmer fjärrvärmereturen. I Lycksele 
är efterfrågan på fjärrvärme begränsad, och det vore därför att föredra om energin kunde bidra till 
ökad elproduktion. Spillvärme från processer används ibland i industrin till att utvinna elektricitet 
enligt principen för en värmemaskin. I detta arbete undersöks potentialen i att kombinera dessa 
tekniker med en eventuell rökgaskondensering, genom att tekniska och ekonomiska förutsättningar 
för detta kartläggs. Förhoppningen är att hitta en kombination som ger effektivare energianvändning 
och därmed miljömässiga och ekonomiska vinster. Eftersom Skogsbacka eldas med biobränsle fås 
elcertifikat för den ökade elproduktionen. Det ger extra stor chans att investeringar för nya sätt att 
producera el i anläggningen kan bli ekonomiskt lönsamma. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att utreda möjligheterna för och nyttan med att installera utrustning för 
att utvinna el ur den låggradiga värme som skulle kunna tillvaratas vid rökgaskondensering på 
Skogsbacka kraftvärmeverk. 
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2. Presentation av Kraftvärmeverket och dess rökgaskondensering 

Lyckseles kraftvärmeverk Skogsbacka producerar  cirka 55 GWh el per år, samtidigt som det förser 
Lycksele med fjärrvärme. I verket eldas med biobränslen och därför fås miljöcertifikat för den 
producerade elen. Skogsbackas elcertifikat utlöper 2015, vilket kommer att ge en rejäl minskning av 
intäkterna från anläggningen. Detta vill man kompensera genom att återvinna värmen som släpps ut 
med rökgaserna och ta tillvara mer av den låggradiga värmen. De värden som presenteras i detta 
kapitel avser ett genomsnittligt driftfall. 

 

2.1 Ångpanna 

Skogsbackas panna kommer från Foster Wheeler och är en cirkulerande fluidbädd med en 
märkeffekt på 46.5 MW. Fluidbädden består av sand som hålls i rörelse med hjälp av luft som blåses 
in genom dysor på olika nivåer nertill i pannan. I bädden varierar temperaturen kring 820°C. Sandens 
goda värmelagringsegenskaper hjälper till att hålla en jämn temperatur, även om bränslets kvalitet 
varierar. Rörelsen i pannan gör att den värmeöverförande ytan är stor och reaktioner sker snabbt.  

Det sker ett kontinuerligt utbyte av sanden, eftersom aska och grövre partiklar töms ut vid bottnen 
och ny sand då måste fyllas på från en sandsilo i pannhallen. Fylls inte rätt sand på kan felaktig 
kornstorlek orsaka sintring i pannan. Bränslet fylls på via en silo, med cirkulerande botten som 
automatiskt matar ut en lagom mängd vidare till pannan. Bränslet är en blandning av biobränsle som 
grot, flis och torv. Olja används endas vid uppeldning av pannan. Förbränningstemperaturen gör att 
halten av kväveoxider hålls så låg som möjligt. (Niemi 4) 

2.2 Matarvatten 

Matarvattentanken innehåller det vatten som håller systemet igång. I en economiser förvärms 
matarvattnet med utgående rökgaser från pannan, innan det går till domen där det värms till ca 
300°C och ånga separeras från vattnet. Utgående ånga passerar överhettare så att den ånga som 
levereras till turbinen håller temperaturer uppemot 520°C och ett tryck på 88 bar. Ångflödet är cirka 
17 kg/s vid maxlast. Om turbinen skulle slås ut finns möjlighet att kondensera ångan direkt mot 

fjärrvärmen. (Byström) 

2.3 Turbin  

Turbinen på Skogsbacka är en Marc 4-H och kommer från företaget MAN-Turbo. Den är en 
mottrycksturbin som producerar ca 7 MW el vid ett genomsnittligt driftfall. Varav nära 1 MW går till 
intern energiförbrukning till verkets pumpar, kompressorer, tryckluft och så vidare. Turbinen är 
uppbyggd av ett aktionssteg följt av ett flertal reaktionssteg. Fyra olika ånguttag nyttjas. För att 
maximera elproduktionen bör trycket vid turbinens utlopp vara så lågt som möjligt. Trycket vid 
utloppet blir beroende av kondenseringstemperaturen, som bestäms av kylningen till 
kondensattankarna. Alltså, i Skogsbackas fall, temperaturen på fjärrvärmeflödet. Kondensatet värmer 
fjärrvärmenätet, vilket behöver en framledningstemperatur på 75°C, för motsvarande 
genomsnittsfall. Detta motsvarar ett kondenstryck på ungefär 0,4 bar. För att kunna gå ännu lägre i 
tryck med turbinen sker värmningen i två steg, så att fjärrvärmereturen, som i medeltal håller 43°C, 
först värms av ett kondensat med tryck på 0,2 bar till ungefär 61°C och sedan går vidare till nästa 
kondensattank där det värms till framledningstemperaturen 75°C. 
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Vid 4,2 bar och 0,9 bar tas ånga ut i mindre mängd och skickas till en tredje kondensattank. Denna 
högre värme kan användas när en högre temperatur behövs, eller för hjälpånga till exempel till 
luftförvärmning. 

Fjärrvärmenätet är också kopplat till en ackumulatortank som används som lagring och buffert till 
fjärrvärmen. Den laddas i och ur från framledningen efter behov. Det extra varma kondensatet från 
kondensator 3 används till att hålla värmen i ackumulatortanken på rätt nivå.  

 

2.4 Rökgasrening och -kondensering 

Rökgasen som gått ut ur pannan förvärmer matarvattnet och luften till pannan. Efter detta håller 
rökgaserna en temperatur på ca. 135°C. Om denna temperatur sjunker kan det bli risk för kondens i 
skorstenen, därför regleras värmeuttaget genom att man också kan förvärma luften med ånga. 
Röken passerar sedan ett elfilter där partiklar separeras ut. En del rökgaser kan också ledas tillbaka 
till pannan för att reglera förbränningen. Elfiltrets funktion illustreras i Figur 1.  

 

Figur 1: Elfiltrets funktion. Elfiltret består av emissionselektroder och utfällningsplåtar. 
Emissionselektroderna alstrar en högspänning och laddar partiklarna som kommer in i filtret, och 
fältet med de positiva laddningar som elektronerna emitterar. Detta gör det möjligt att separera 
gasens partiklar i positiva och negativa joner. Utfällningsplåtarna är jordade och fångar därmed upp 
de jonerna som har samma laddning som spänningen. Emissionselektroderna fångar själva upp de 
motsatt laddade jonerna. Hammare bankar på plåtarna och emissionselektroderna så att 
föroreningspartiklarna rasar ned i uppsamlingsbehållare. På detta sätt renas gasen från partiklar. 
(Renluftsteknik i Göteborg AB) 

I biobränsleeldade kraftverk finns generellt mycket fukt i rökgaserna, beroende på att bränslet i sig är 

fuktigt, samt innehåller väte som tillsammans med syre bildar vattenmolekyler under förbränningen. 

Även om utgående rökgaser förvärmer olika delar i processen, som tidigare beskrivits, håller de ändå 

en temperatur på 135°C när de sänds till skorstenen. Värmeenergin hos röken, och framför allt från 

det förångade vattnet i röken, kan tas tillvara genom att installera rökgaskondensering. När 

rökgaserna kyls ned till lämplig kondenseringstemperatur i rökgaskondenseringsutrustningen 

kondenseras fukten i röken ut. Tekniken ger också rening av rökgaserna, eftersom vissa föroreningar, 

så som svavelsyra, fälls ut med kondensatet.  

Vattendaggpunkten som ångan i röken kondenserar vid beror, förutom av trycket, av bränsletyp, 

fukthalt i bränslet och luftfaktor vid förbränningen. (Alvarez 502) Enligt konsultfirman Green Exergy 

kommer daggpunkten för Skogsbackas rökgaskondensering att ligga nära 65°C. Det innebär att 

kondensatet kommer att kunna höja temperaturen på ett annat flöde, till exempel 
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fjärrvärmereturen, till som mest 65°C. Enligt beräkningar som gjorts av Green Exergy finns potential 

för Skogsbacka att tillvarata i medeltal 5 MW i form av värme från rökgaserna.  

Rökgaskondenseringen på Skogsbacka skulle komma att ske med hjälp av en direktvärmeväxlare. I 

värmeväxlaren fuktas röken med hjälp av kondensatet, så att den mättas. Sedan kyls den mot 

fjärrvärmereturen. (Leonarde) Även andra tekniker finns, så som scrubber i kombination med en 

extern värmeväxlare, vilket är en utbredd teknik då extra rening krävs. (Naturvårdsverket 11) 

Kondensatet skickas slutligen till reningsprocess eller till recipient eller dagvatten, beroende på vilka 

halter av föroreningar det förväntas innehålla. 
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3. Grundläggande teori kring värmemaskiner 
En maskin som producerar arbete, mekaniskt eller elektriskt, genom att drivas av en värmekälla 

kallas värmemaskin. Teoretiskt maximum för hur mycket arbete som kan tas ut ur ett flöde mellan en 

värmekälla och en värmesänka beror på hur stora temperaturdifferenser som finns mellan dem. 

Detta maximum, som endast kan nås vid reversibla processer, kallas Carnotverkningsgrad och 

beräknas enligt Formel 1. (Alvarez 315) 

 � = �����
��

 

Formel 1: Carnotverkningsgrad. Verkningsgraden betecknas �. ��är temperaturen i Kelvin på den 
varmare värmekällan och �	 på den kallare.  

I verkliga, irreversibla processer kommer verkningsgraden att bli lägre. Men Carnotverkningsgraden 

används ändå i denna studie för att bedöma potentialen i olika placeringar av en värmemaskin. 

3.1 Rankinecykeln 
Både kraftvärmeverket och de ORC-aggregat som presenteras i studien arbetar enligt samma princip, 

nämligen den så kallade Rankinecykeln. Skillnaden är att kraftvärmeverkets process baseras på 

vattenånga vid högt tryck och temperatur, medan ORC-aggregatens arbetsmedier är organiska 

ämnen som har mycket lägre kokpunkt. Processen visas i TS-diagrammet i Figur 2.  

 

 

Figur 2: TS-diagram för en Rankinecykel. Mellan punkt 1 och 2 höjs trycket på arbetsmediet med hjälp 
av en pump. Från 2 till 3 upptas värme från en värmekälla. Arbete tas ut i en turbin eller generator 

mellan 3 och 4. Slutligen kondenseras arbetsmediet mot en värmesänka och processen kan börja om. 
(Gramoll, Kurt) 

Det arbete som värmemaskinen kan utvinna betecknas ”W turb, out” i Figur 2. 

Hur mycket el som kan produceras av turbinen beror alltså på tryck och temperatur innan turbinen 

samt i kondensattankarna. När rökgaskondensering och/eller externa elproduktionsaggregat kopplas 

till kraftverksprocessen på olika sätt ändras dessa förutsättningar. Dessutom kommer fördelningen 

mellan de olika turbinavtappningarna att ändras. Kapitlen 6 och 8 fokuserar på hur produktionen från 

turbinen kan påverkas av olika förändringar som föreslås. 
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För de värmemaskiner som studien nämner antas att trycknivåer eller flöde av arbetsmediet inte 

ändras, därför diskuteras bara yttre temperaturer på värmekällan, respektive värmesänkan. 
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4. Presentation av ORC-aggregaten Powerbox och FlexiGen 

Elproduktion av låggradig värme nyttjas på många håll inom kraftvärmeproduktion, hos industrier 
med stora mängder spillvärme och i kombination med fartygsmotorer. Samtidigt är det ett område 
under utveckling. I strävan efter att utnyttja energin till max, på mest effektiva sätt, och i takt med 
att energipriser stiger blir det mer och mer lönsamt att ta till vara tidigare outnyttjad potential. En 
beprövad teknik som flera företag idag utnyttjar är Organic Rankine Cycle, ORC, vars princip beskrevs 
ovan. Alternativa tekniker finns också under utveckling. Företaget Climeon, som utveckar den nya 
tekniken C3 har väckt intresse och deras teknik presenteras i slutet av detta avsnitt. Dessutom har 
två leverantörer av ORC-aggregat, Opcon och Entrans, kontaktats. Vad som särskiljer de olika 
företagens teknik beskrivs nedan. 

4.1 Opcon 
Opcons aggregat Powerbox använder ammoniak eller R410a som arbetsmedium till sina 

lågtemperaturslösningar, som klarar att utvinna el ur spillvärme ned till 55 grader. För de 

temperaturer som är aktuella för Lyckseles del vore ammoniak det lämpligaste valet. (Österman) 

Ammoniak har en låg förångningstemperatur, det kokar redan vid -33,3°C vid atmosfärstryck. 

Nackdelar med ämnet är att det är frätande, giftigt, brandfarligt och farligt för miljön vid utsläpp. (AGA 

Gas AB) 

 Figur 3 visar vilket elutbyte en Powerbox kan ge för olika temperaturer på värmeflöde och vid olika 

temperaturer på värmesänkan. 

 
Figur 3: Elproduktion av Powerbox vid olika förutsättningar. Kurvorna visar elproduktion för en viss 

temperatur på varmvattenflödet, vid olika kyltemperaturer. Till höger baseras värdena på ett 
varmvattenflöde på 450 och till vänster på 250 m3/h. Kylvattenflödet är 700 m3/h i båda graferna. 

(Opcon AB) 

 

4.2 Entrans 

En annan leverantör av samma koncept är Entrans. Deras aggregat FlexiGen kan dessutom lätt vända 
sin arbetscykel och därmed bli en värmepump vid behov. FlexiGen använder R-134a som 
arbetsmedium. R134-a är ett vanligt förekommande kylmedium, vars kemiska namn är 
Tetraflouretan. Den har något högre kokpunkt än ammoniak; -26,3°C. Ämnet är inte klassat som 
brandfarligt. I jämförelse med ammoniak är ämnet inte lika farligt för människan och är heller inte 
lika skadligt för naturen och därmed minskas faran vid till exempel läckage. (AGA Gas AB) FlexiGen är 
byggd så att den möjliggör två värmekällor, vilket visas schematiskt i kretsmodellen i Figur 4. Detta är 
en stor fördel bland annat då tillgång finns till spillvärme vid flera temperaturer. 
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Figur 4:Schematisk uppbyggnad av ORC-aggregatet FlexiGen. (Entrans AB) 

I Figur 5 visas vilket elutbyte man kan vänta vid olika förångnings- och kondenseringstemperaturer.  

 

Figur 5:Verkningsgrader för FlexiGen vid olika  förångnings- och kondenseringstemperaturer Grafen 
är tagen från Entrans hemsida och de skriver där att det bör noteras att: ”Om värmesänka och 

värmekälla är vätskor är förångningstemperaturen ca 10-13°C lägre än värmekällan och 
kondenseringstempraturen ca 7-12°C högre än värmesänkan.” . (Entrans AB) 

4.3 Climeon 
Climeons C3 är ett nyutvecklat och patentsökt koncept för elproduktion ur lågvärdig värme. C3 står 

för Carbon Carrier Cycle och arbetsmediet är en blandning av CO2 och en amin. Aminen och 

koldioxiden reagerar kemiskt och binds till varandra. Denna reaktion sker mycket snabbt och under 

lågt tryck. Senare i processen separeras ämnet i sina två beståndsdelar igen under det att värme tas 

upp från värmekällan. Koldioxiden sänds genom en turbin där el genereras medan tryck och 

temperatur på gasen sänks betydligt. Processen i sin helhet beskrivs utförligare av figurerna i Bilaga 

2. Systemet som baseras på den exoterma, kemiska reaktionen, blir enkel och kostnadseffektiv samt 
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kommer närmare Carnotverkningsgraden än övriga existerande tekniker.  Dock är tekniken ännu 

under utveckling och företaget ClimeOn har i dagsläget tagit fram en standardmodell som arbetar 

med en värmekälla på 90°C och en värmesänka på 20°C. När större avvikelser från detta 

temperaturintervall ska utnyttjas behöver processen anpassas, vilket kräver tid och 

utvecklingskostnader. (Samuelsson)  
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5. Metod 
Mätdata från Skellefteå Krafts driftövervakningssystem har använts som underlag. Mätvärden finns 

timvis som medelvärde för alla dygnets 24 timmar. Loggade värden från perioden 2012-01-01 – 

2012-12-31 har använts. Detta är samma period som Green Exergy använt som underlag i 

beräkningarna av rökgaskondenseringen. Beräkningar har gjorts i Excel. För att finna förändringar i 

tubinproduktion användes ett internt beräkningsverktyg i Excel som tagits fram speciellt för 

Skogsbacka kraftvärmeverk, för att simulera effekten av älvskylaren. Verktyget beräknar förändringar 

i turbinens elproduktion, panneffekt och bränsleförbrukning. Fördelningen i flöde mellan de olika 

turbinavtappningarna, till kondensattankarna VK1 och VK2, var satt till ett fast värde, 55 %, i 

beräkningsverktyget. Därför har uppmätt flöde i de två sista stegen används för att beräkna en 

procentuell fördelning mellan de båda, som sedan används som indata till beräkningarna. För de 

driftfallsexempel som presenteras nedan har en genomsnittlig fördelning beräknats utifrån mätdata 

för motsvarande tidpunkter. Vid simuleringar av kylning och återvärmning av fjärrvärmen användes 

olika procentuella värden på fördelningen beroende på returtemperaturens storlek. Försök gjordes 

med att beräkna en turbinkonstant för respektive del av turbinen med hjälp av mätdata för en 

tidpunkt och beräkningsverktygets uppskattningar av massflöden och tillstånd vid motsvarande 

tidpunkt. Konstanterna visade sig dock variera beroende på vilka mätdata som valdes. Därför 

användes följande approximationer för att beräkna fördelningen: För returtemperaturer upp till 40°C 

valdes genomsnittet för intervallet, vilket var 72 %. För högre värden gjordes en linjär approximation 

till sambandet mellan returtemperaturen och fördelning mellan VK1 och VK2. För intervallet 40-44°C 

användes sambandet 
 = −0,0341� + 2,0467 och över 44°C användes 
 = 0,0158� − 0,19, där y 

står för fördelningen i % mellan tanken VK1 och totaleffekten och x står för temperaturen i celsius. 

Den linjära approximationen blir inte en särskilt bra approximation av mätvärdena, men är i alla fall 

bättre än en konstant. 

I Excel har också en ekonomisk uppskattning gjorts, med hjälp av ungefärligt underlag för bränslepris, 

elförsäljning och elcertifikat. För bränslepriset har ett värde på 200 kr/MWh använts schablonmässigt 

för alla beräkningar. Detta eftersom de faktiska priserna är hemliga. Elpriserna varierar vid olika 

tidpunkter på dagen, på året och mellan olika år. Här har därför medelpriser valts.  

Elintäkten antas bli 386 kr/MWh, vilket är medianpriset för perioden2008-2013, enligt statistik från 

NordPool. Månadsmedelpriser för Sverige och för område SE2 har använts. Sommarpriserna har inte 

undantagits. Genomsnittet för samma period är 425 kr/MWh, men de flesta månadsmedelvärden 

ligger under detta pris, vilket framgår i bilaga 1. Därför har medianvärdet valts. (Nord Pool Spot AB) 

Elcertifikaten har satts till 250 kr/MWh, vilket är ett genomsnittsvärde för januari 2008 – december 

2012. Detta enligt statistik från Cesar, Svenska Kraftnäts system för elcertifikat och 

ursprungsgarantier. (Svenska Kraftnät) Den samlade elintäkten är beräknad utifrån att elcertifikat fås 

för ny elproduktion, men inte för elproduktion från turbinen. 

Bilaga 1 innehåller prisuppgifter från Nordpool och Cesar, och ger en översikt över hur priset har 

varierat under perioden. Där kan ses att elpriset varierat mycket och den antagna intäkten på 386 

kr/MWh ger därför en osäkerhet. Som jämförelse kan nämnas att medelpriset för de senaste 12 

månaderna, maj 2012-april 2013, är 298 kr/MWh.  

5.1 Driftfall 
Följande data baseras på mätvärden från Skogsbacka under 2012. Eftersom Skogsbacka stänger för 

underhåll under sommaren har perioden 2012-06-18 kl. 08:00 till 2012-08-31 kl. 12:00 undantagits 
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från beräkningarna. Det ger en drifttid på 7003 timmar under 2012. Figur 6 visar hur många timmar 

som pannan körts vid en viss effekt. Årets timmar har delats lika mellan driftfallen hög, medelhög och 

låg effekt, vilket också är utmärkt i figuren. Medelvärden för effekten vid de tre driftfallen används i 

simuleringen med beräkningsverktyget för turbinen. Indelningen i driftfall presenteras i Tabell 1 

nedan. Hur stor effekt som beräknas kunna återtas i rökgaskondenseringen vid olika laster visas i 

figur 7. 

 

Figur 6: Antal drifttimmar vid en viss panneffekt under år 2012. Effekten i MW visas på x-axel, y-axeln 
visar antal drifttimmar under året. 

 

Figur 7:Effektbidrag från rökgaskondenseringen vid olika fjärrvärmelast. På x-axeln visas utgående 
fjärrvärmeeffekt, på y-axeln beräknad effekt från rökgaskondenseringen vid samma tidpunkt. 

Som framgår av Figur 7 varierar effekten som är möjlig att återta i rökgaskondenseringen med 

fjärrvärmelasten, och därmed även med panneffekten, på ett sätt som kan approximeras med 

formeln för den streckade linjen i figuren. Sambandet baseras på siffror från Green Exergys 

beräkningar. Vid höga effekter är avvikelserna dock upp mot 2 MW. Detta eftersom den återtagna 

effekten beror av flera faktorer, som fukthalt i bränslet och temperaturen på kylvattnet till 

kondenseringen. I de exempelfall som beskrivs iTabell 1 har rökgaskondenseringseffekten beräknats 

enligt formeln i Figur 7. VK1 och VK2 är effekten till kondensattank 1 respektive 2, RGK är 

kondenseringseffekt från rökgaskondenseringen och temperaturerna är värden före, mellan och 

efter kondensattankarna.  
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Tabell 1: Typiska driftfall, baserat på uppdelningen av årets drifttimmar i figur 6. 

Driftfall Låg Medel Hög  

Antal timmar 2334 2335 2334  

Panneffekt 0-20,88 20,88-29,91 29,91-51,13 MW 

Medelvärden till beräkningar 

Panneffekt 16,22 25,56 38,07 MW 

Fjärrvärme ut 10,89 16,87 25,15 MW 

Elproduktion 3,43 7,05 10,87 MW 

Tframledning 74,01 75,91 86,32 C 

Tretur 37,03 42,64 48,02 C 

VK1 7,28 9,23 14,47 MW 

VK2 2,82 6,94 10,64 MW 

Tmellan 64,34 62,06 70,41 C 

 

RGK  3903 6191 9356 MW 
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6. Rökgaskondenseringens placering 
Rökgaskondenseringen antas här användas för att värma fjärrvärmereturen. Dess placering i 

förhållande till kondensattankarna kommer då att inverka på turbinens produktion. I detta avsnitt 

avses att bedöma mest fördelaktiga placering av värmningen från rökgasenergin.  

Med tanke på att temperaturen kan höjas till som mest 65°C med hjälp av rökgaskondenseringen är 

två placeringar tänkbara, antingen före kondensattankarna eller efter den kondensattank som har 

lägst tryck. De två placeringarna, a och b, visas schematiskt i Figur 8. 

 

Figur 8: Alternativ till placering av rökgaskondenseringen i förhållande till kondensattankarna. 

Påverkan på turbinproduktion för de båda placeringarna har uppskattats med hjälp av det tidigare 

nämnda beräkningsverktyget. Resultaten gäller vid de förutsättningar som visats i Tabell 1. Tabell 2 

nedan visar det resultat som skulle fås på årsbasis genom att koppla in rökgaskondensering enligt 

alternativen i Figur 8. Som ses av tabellen ger båda lösningarna en billigare drift än utan 

rökgaskondenseringen, eftersom mindre bränsle behöver förbrukas. Uträkningen gäller då inga 

elcertifikat fås för turbinens elproduktion. 

Som ses av driftfallen i Tabell 1 kan temperaturen mellan kondenstankarna väntas ligga nära eller 

över 65°C under en stor del av året. Eftersom rökgaskondensatet inte kommer upp i högre 

temperaturer än så blir det i praktiken sällan som man kan dra nytta av inkopplingen enligt förslag b). 

Vilket också framgår av Fel! Ogiltig självreferens i bokmärke., där a) ger fördelaktigaste 

nettobidraget. Dock kommer inte inkoppling a) heller att kunna nyttjas fullt ut, utan kan behöva 

kopplas bort vid mycket låg last. Detta eftersom det är nödvändigt att hålla en högre panneffekt för 

att hålla ångtemperaturen över 410°C för att kunna driva turbinen. (Alternativet är att koppla bort 

turbinen och direkt kondensera ångan mot fjärrvärmen.) 

I fortsatta beräkningar betraktas rökgaskondenseringen som placerad enligt förslag a).  
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Tabell 2:Resultat vid inkoppling av återvärmning med rökgaskondenseringsenergi enligt 
placeringsförslagen a) och b). Att avstå från rökgaskondensering motsvarar resultatet i kolumnen 
”Original”. 

Driftfall  

 

Låg Medel Hög 

Indata sort Indata 
 

indata 
 

indata 
 

Fjärrvärmeeffekt kW 10890 
 

16870 
 

25150 
 

Framledningstemperatur fv C 74,01 
 

75,91 
 

86,32 
 

returtemperatur fv utan kylning C 37,03 
 

42,64 
 

48,02 
 

Elpris kr/MWh 386 
 

386 
 

386 
 

Bränslepris kr/MWh 200 
 

200 
 

200 
 

verkningsgrad panna % 90,0% 
 

90,0% 
 

90,0% 
 

Rökgaskondensering kW 
      3 

903,4    
 

      6 191,4    
 

      9 356,4    
 

Resultat beräkningar   
Origina

l a) b) original a) b) original a) b)  

Driftfall  nr 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ångtemperatur C 445 407 440 495 463 487 519 500 519 

Inkommande temp VK1 C 37,03 46,62 37,03 42,64 51,47 42,64 48,02 58,33 48,02 

Inkommande temp VK2 C 63,60 61,54 65,00 61,54 66,65 65,00 70,02 78,74 69,73 

Fördelning VK1/total 72,1% 54,7% 72,0% 57,0% 62,3% 59,3% 57,6% 73,2% 56,9% 

 
  

 
    

 
    

 
  

Elproduktion kW 3 171 1 348 2 821 7 713 4 844 6 955 11 770 7 678 11 772 

Panneffekt kW 15 106 9 966 14 316 25 988 18 327 23 891 38 767 27 690 38 748 

bränsleförbrukning MWh MWh 16,78 11,07 15,91 28,88 20,36 26,55 43,07 30,77 43,05 

internelförbrukning MWh 
 

  
 

    
 

    
 

  
Tillgänglig 
rökgaskondensering kW   2 823 3 742   4 478 5 666   6 769 9 356 

Använd effekt från RGK kW   2 823 422   4 478 1 373   6 769 0 

 
  

 
    

 
    

 
  

Elintäkt kr/timme 1 224 520 1 089 2 977 1 870 2 685 4 543 2 964 4 544 

Bränslekostnad kr/timme 3 357 2 215 3 181 5 775 4 073 5 309 8 615 6 153 8 611 

Netto bidrag kr/timme -2 133 -1 694 -2 092 -2 798 -2 203 -2 624 -4 072 -3 190 -4 066 
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7. Möjliga placeringar av elproduktionsenhet 
Följande placeringar har undersökts för ORC eller C3-aggregat. För att kunna få en uppfattning om 

deras potential beräknas också utbytet från en Carnot-process vid samma temperaturdifferenser 

enligt Formel 1. Uppställningarna har diskuterats med leverantörerna av de olika teknikerna. 

7.1 Placering mellan rökgaskondenseringen och fjärrvärmereturen 
Upprinnelsen till denna studie var idén att placera en ORC-enhet för elproduktion i anslutning till 

rökgaskondenseringen, men samtidigt värma fjärrvärmereturen med överskottsvärmen. På så sätt 

skulle all energi tas till vara. Kopplingen visas i Figur 9. 

 

Figur 9: Inkoppling av ORC-enheten mellan rökgaskondenseringen och fjärrvärmereturen. 

Placeringen i Figur 9 är inte en lovande uppställning enligt varken ORC eller C3 leverantörerna. 

Temperaturdifferensen är för låg för att ett uttag ska vara lönande med någon av teknikerna. I det 

ideala fallet, med en Carnot maskin, skulle verkningsgraden kunna bli 5%. 

För att kunna nyttja energin från rökgaskondenseringen för elproduktion på ett lönsamt sätt måste 

temperaturdifferensen bli större. Fjärrvärmereturen på dryga 40°C kan fungera som värmesänka om 

man har tillgång till en värmekälla på minst 100°C. (Österman) Detta framgår också av  Figur 3 i 

presentationen av Opcons teknik. Motsvarande behövs en mycket låg temperatur om varmvattnet 

från rökgaskondenseringen ska kunna nyttjas. Opcon har levererat en Powerbox till Stora Ensos 

massabruk i Skutskär som arbetar vid spillvärmetemperaturer kring 67°C och kyls mot havet. Vid 

varmvattenflöden på 400 m3/h och låga temperaturer, kring 1°C, produceras nära 650 kW från 

applikationen i Skutskär, enligt Henrik Österman på Opcon. Sommartid når havstemperaturerna upp 

mot 18-20°C och då har Powerboxen möjlighet att producera endast 150 kW vid samma höga flöde. 

(Österman) I jämförelse med produktblad från Opcons hemsida ses att ca 150 kW behövs för driften av 

Powerboxen i Skutskär, vilket gör vinsten försumbar under högsommaren. (Opcon AB) Temperaturen 

på spillvärmeflödet i Skutskär är någorlunda jämförbar med vad rökgaskondenseringen på 

Skogsbacka skulle kunna värma ett motsvarande flöde till, enligt beräkningarna. Som slutsats av 

detta vore kyltemperaturer under 20°C nödvändigt för att möjliggöra en direkt inkoppling mot 

rökgaskondenseringen. Rekommendationen från Opcon är temperaturer ned mot 0°C. 

7.2 Värmeupptagning direkt från den heta röken. 
Ett annat sätt är att höja temperaturdifferensen vore att hitta en varmare värmekälla. Rökgaserna är 

cirka 135°C när de skickas till skorstenen/rökgaskondenseringen. Om en elproducerande enhet kan 
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sättas i samband med kylningen av rökgaserna i ett tidigare steg blir temperaturdifferensen större 

och därmed finns en möjlighet att uppnå större verkningsgrad. Ett exempel på detta visas i Figur 10. 

Om kopplingen görs mot ett litet delflöde, som i Figur 10, kommer en höjning av verkningsgraden 

fortfarande inte ge stora mängder el, då uttaget görs från en mindre energimängd. Den enda av 

tillverkarna som ville undersöka förslaget vidare var ClimeOn, som såg en potential i att bygga sin C3-

teknik som en integrerad del i rökgaskondenseringen. I sitt standardutförande är deras maskin 

utformad utifrån att den varma sidan är 90°C, vilket kan nås med hjälp av rökgaserna. I samarbete 

med företaget Radscan Intervex, som levererar rökgaskondenseringsutrustning, lämnade ClimeOn 

ett förslag där deras maskin försörjs helt av värme från rökgaskondenseringsprocessen. Värme och 

kylning till C3-tekniken levereras i detta förslag av rökgaskondenseringsutrustningen. Samtidigt 

värms fjärrvärmereturen. Bilaga 3 visar de resultat som driften skulle ge vid fyra olika driftfall, enligt 

uppskattningar och beräkningar från Radscan Intervex. Även beräkningar för motsvarande påverkan 

på elproduktion från turbinen finns i Bilaga 3. 

7.3 Inkoppling mot älvskylaren 
Ett sätt att öka temperaturdifferensen vore, som nämnts, att hitta en annan kylning än 

fjärrvärmereturen. Ju lägre kyltemperatur som kan fås, ju bättre. Ett bra alternativ vore att kunna 

kyla med sjö- eller älvvatten. I närheten av Skogsbacka kraftvärmeverk finns inte något vattendrag, 

och därmed går det inte att använda som kylning i kombination med rökgaskondenseringen. 

Däremot finns det installerat en kylanläggning i anslutning till att fjärrvärmenätet passerar Umeälven. 

Figur 10: Förslag till inkoppling av elproduktionsenhet i rökgaskylningsprocessen, via en stegvis 
kylning av rökgaserna. 
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Där kan både returflödet och framledningen kopplas in och kylas direkt mot älven. Detta kan också 

vara en passande plats för att koppla in elproduktionsenheten. Inkoppling kan då göras mot antingen 

fjärrvärmens retur- eller framledning. 

7.3.1 Inkoppling mot returledning 
Genom att använda fjärrvärmereturen som värmekälla sänks returtemperaturen och eftersom älven 

under största delen av produktionsåret håller en låg temperatur blir också temperaturdifferensen 

större. Denna möjlighet illustreras i Figur 11. För lösningen i Figur 11 når Carnotverkningsgraden 10 % 

med en älvstemperatur på 11°C. Under stora delar av året ligger älvens temperatur lägre. Både 

Powerbox och FlexiGen kräver en värmekälla på cirka 55°C. Tillverkarna Opcon och Entrans uppger 

också att man som generell riktlinje bör ha en temperaturdifferens på 60°C tillgängligt för att ha 

förutsättningar för en ekonomiskt lönsam investering. (Österman; Wessmann) För den nya tekniken 

C3 kan högre verkningsgrader nås, och man menar därför på Climeon att det kan vara intressant 

även med temperaturskillnader på 40°C. Teoretiskt sett kan också värmekällor ned mot 43 grader bli 

möjliga att nyttja. Dock är tekniken så ny att de modeller som finns framtagna i dagsläget arbetar vid 

högre temperaturer generellt och om dessa temperaturintervall ska användas måste det till en 

specialanpassad process där man kan behöva en variant av reagensmediet, aminen. Detta är möjligt 

att utprova för rätt reagenstemperaturer, men finns inte leveransklart i dagsläget. (Samuelsson) 

Inkopplingen i Figur 11 är därmed inte praktiskt genomförbar. 

 

Figur 11: Principschema då utrustning för elproduktion kombineras med den befintliga älvskylaren 
och fjärrvärmereturen. 

7.3.2 Inkoppling mot fjärrvärmens framledning 
Eftersom älvskylaren också lätt kan kopplas mot fjärrvärmeframledningen finns möjligheten att 

utnyttja en större temperaturdifferens. En sådan koppling visas i Figur 12. Carnotverkningsgraden blir 

18 % med en älvstemperatur på 11°C ,vilket är en ungefärlig temperatur under vår och höst, och 

framledningstemperaturen 75°C. För stora delar av drifttiden för värmeverket ligger dock 

älvstemperaturen lägre. Under vintern är också framledningstemperaturen ofta högre. Detta ger en 

större verkningsgrad vintertid. 

Den del av värmen som kyls bort i älven kan kompenseras genom det som kan återtas i form av 

spillvärme från rökgaskondenseringen. Återkopplingen av fjärrvärmen till rökgaskondenseringen och 

övrig uppvärmning kan ske enlig Figur 12. Detta ger dock inte riktigt samma resultat som om 

elproduktionen skulle ske direkt från spillvärme ur röken, eftersom lösningen i Figur 12 leder till en 
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omfördelning av ångan mellan de båda kondensattankarna. 

 

Figur 12: Översiktsbild av inkoppling av elproduktionsenheten mellan fjärrvärmeframledningen och 
älvskylaren. 

Med utgångpunkt i att den effekt som kyls bort vägs upp av effektbidraget från 

rökgaskondenseringen har året delats upp i driftfall enligt Tabell 3. Effekten får inte vara så stor att 

den totala lasten blir större än pannans maximala värmelast. Gränserna för detta kan avläsas i 

diagrammet i figur 13. Den totala fjärrvärmelasten skulle ungefär komma att motsvara det gröna och 

blå området i Figur 13 tillsammans. Det blå området visar den tänkta kyleffekten till ORC-aggregatet. 

Detta motsvarar rökgaskondenseringseffekten upp till dess att den totala fjärrvärmelasten blir 34 

MW, vilket har satts som maxgräns. Eftersom lasten ökar kommer även rökgaskondenseringseffekten 

att öka, vilket gör att underlaget för kylning i själva verket är något större än i Tabell 3. På samma sätt 

blir den tillgängliga effekten för kylaren något högre för de högsta lastfallen, eftersom effekten som 

inte utnyttjas från rökgaskondenseringen gör att lasten blir mindre än vad som anges i Figur 13. 

Därmed finns mer utrymme för kylning innan maxlast nås. Kyleffekten i Tabell 3 motsvarar det 

genomsnittliga bidraget från rökgaskondenseringen under perioden, dessa genomsnitt har används i 

beräkningarna. Framledningstemperaturen i tabellen är genomsnittet under motsvarande period, 

medan älvstemperaturen är en uppskattning utifrån hur lasten fördelar sig över året.  
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Figur 13: Årsfördelningen av tillgänglig effekt för ORC-aggregatet vid kylning mot älven (blå) baserat 
på hur stor den tillgängliga rökgaskondenseringseffekten är vid olika panneffekt (grön). Den totala 
fjärrvärmelasten är begränsad till cirka 34 MW, vilket gör att effekten som kan användas som 
underlag för elproduktion är liten vid höga laster. De röda områdena i figuren representerar spetslast 
som måste täckas med andra pannor. 

I Tabell 3 visar vilken elproduktion lösningen skulle kunna ge. I beräkningarna har ett fast flöde till 

Powerbox respektive FlexiGen använts. Detta innebär att den utgående temperaturen från 

värmesidan fortfarande är rätt hög när den leds tillbaka till fjärrvärmenätet. En kyleffekt på 5 MW 

leder till exempel till en temperatursänkning på 21,5°C när vattnet passerar Powerboxen. I praktiken 

skulle flödet anpassas för att få en önskad kyleffekt. 

Med dessa höga flöden skulle alltså fjärrvärmereturens temperatur komma att höjas något. I 

praktiken skulle flödet kunna regleras ned, men det försämrar också verkningsgraderna för ORC-

maskinerna. Henrik Österman anger 120 m3/h som en undre gräns för Opcons applikation. 

Tabell 3: Producerad effekt av ORC-aggregaten vid kylning mot älven. Powerboxens effekt är 
beräknad baserat på ett konstant flöde till kylkretsen på 700 m3/h. Flödet till den varma sidan är 
också satt konstant till 200 m3/h, vilket motsvarar 55,6 kg/s. Produktionen för FlexiGen baserar sig på 
flödet 60 kg/s. Resultaten för ORC-aggregaten har beräknats av Henrik Österman på Opcon och 
Joakim Wessmann hos Entrans. 

Drifttimmar Framlednings-
temperatur (°C) 

Kyleffekt 
(MW) 

Ungefärlig 
älvstemp. 
(°C) 

Elprod. Netto 
FlexiGen 

Nettoeffekt 
Powerbox 

2349 74,1 3,09 11 175 kW 100 kW 
2341 75,9 4,82 1 331 kW 400 kW 
1741 86,3 5,99 1 455 kW 530 kW 
547 86,3 3,23 1 260 kW 200 kW 

 

Temperaturintervallet i lösningen i Figur 12 är också nära det som används i ClimeOns 

standardmodell. Trots att temperaturerna ligger ganska nära de som ClimeOns standardmodell är 
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byggd för kommer det sannolikt vara nödvändigt att anpassa utrustningen. En uppskattning av 

effekten från ett C3-aggregat har inte gjorts. 

Att kyla bort en del av energin från framledningen gör att lasten på fjärrvärmenätet totalt blir högre. 

(Transport av värme till älven för kylning medför också kulvertförluster, vilket dock inte har tagits 

med i beräkningarna.) Detta kräver en ökad panneffekt, vilket medför ökad elproduktion i tubinen, 

då mer ånga passerar. Sambandet visas i Figur 14 och är i stort sett linjärt. I kapitel 8 undersöks om 

bidraget från turbinen kommer att medföra en vinst vid en ORC-koppling mot älven. 

 

Figur 14: Elproduktion i turbinen vid olika panneffekt, baserat på data från driften under 2012.Y-axeln 
anger elproduktion i MW, x-axeln visar panneffekten i MW. 

 

7.4 ORC som Värmelast/Värmepump 
En typisk inkoppling, som företaget Entrans har erfarenhet av och rekommenderar, är att koppla in 

ett ORC-aggregat som last på fjärrvärmenätet. Placeringen av ORC-enheten som 

värmelast/värmepump visas i Figur 15. Eftersom temperaturdifferensen mellan fjärrvärmens 

framlednings- och returtemperatur är lägre än vad som är lämpligt för en ORC-applikation skulle 

lösningen kräva ytterligare en värmekälla vid högre temperatur. Denna typ av inkoppling är en god 

lösning vid värmeanläggningar utan kraftproduktion, där högre temperaturer finns tillgängliga från 

pannan och vanligtvis shuntas till lämplig temperatur för framledningen. (Wessmann) Denna drift är 

dock inte aktuell för ett kraftvärmeverk av Skogsbackas typ, då verkningsgraden på turbinen är högre 

än för ORC-kretsen och det därför är fördelaktigare att leda ångan genom turbinen än att ta ut den 

vid högre temperaturer. 
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Figur 15: Principskiss för inkoppling av ORC-enhet som värmelast/värmepump. 

ORC-aggregatet FlexiGen från Entrans har möjlighet att ställa om driften till en värmepump. Denna 

lösning ger mer flexibilitet och rekommenderas av Entrans att använda i kombination med drift som 

värmelast, som ett bra sätt att klara toppar i värmebehovet. Vad gäller elförbrukningen uppger 

Entrans en COP-faktor på cirka 8. För Lyckseles del är dock inte värmetillskottet en viktig aspekt, 

eftersom det är mycket få timmar då spetslast behövs.  

7.5 Sammanfattning av avsnittet 
Alternativen i avsnitt 7.1 och 7.4 förkastas. 

Förslaget i avsnitt 7.2, att integrera ClimeOns teknik med rökgaskondenseringen, är praktiskt 

genomförbar och skulle leverera upp mot 150 kW el enligt det lämnade förslaget från Radscan och 

Climeon. All vidare analys av förslaget finns i bilaga 3. 

Förslaget i avsnitt 7.3.2, att elproduktionsenheten kopplas in mellan ett delflöde från fjärrvärmens 

framledning och älven, vore också praktiskt möjligt. I det fallet ”förbrukas” en mängd energi ungefär 

motsvarande den som tillförs fjärrvärmereturen från rökgaskondenseringen. Analys av förslag 7.3.2, 

ORC-alternativet, finns i nästa kapitel. 
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8. Analys av ORC-alternativet 
För inkopplingen i kapitel 7.3.2 antas att ORC-kretsen kopplas som en last mot fjärrvärmenätet med 

ett maximalt flöde av 60 kg/s. ORC-kretsen kyls av älvvatten. 

Resultaten för inkoppling av ORC-aggregaten visas i Tabell 4 nedan. Resultatet summerat över ett år 

redovisas i Tabell 5. Som framgår av tabellerna är de båda aggregaten i stort sett likvärdiga. 

Resultatet blir en intäkt på 18,5 miljoner och en bränslekostnad på 37,2 miljoner. 

Tabell 4:Resultat vid inkoppling av ORC vid älvskylaren, baserat på följande förutsättningar: För FlexiGen beräknas ett flöde 
på 60 kg/s och för Powerbox 55,56 kg/s. Indata för driftfall 1 och 2 motsvarar låg- och medellastfallen som presenterats i 
kapitel 5.1. Indata för driftfall 3 och 4 baserar sig på det höglastfall som presenteras i 5.1. Dock har höglasttimmarna delats 
upp i två delar, motsvarande timuppdelningen i driftfall 3 och 4. 

Resultat beräkningar   
Flexi -
Gen 

Power -
box 

Flexi -
Gen 

Power -
box 

Flexi -
Gen 

Power -
box 

Flexi -
Gen 

Power -
box 

Driftfall  nr 1   2   3   4   

Ångtemperatur C 437 437 489 489 519 519 512 512 

Effekt till ORC 
 

3 090 3 090 4 820 4 820 5 990 5 990 3 230 3 230 

Returtemp. C 48 48 47 47 52 51 55 54 

Temp innan VK1 C 55 55 55 54 61 61 64 63 

Fördelning VK1/total 72,0% 72,0% 72,0% 72,0% 72,0% 72,0% 72,0% 72,0% 

Elproduktion kW 2 544 2 548 6 914 6 921 10 002 10 011 8 857 8 865 

Panneffekt kW 13 810 13 814 24 413 24 420 34 714 34 723 31 388 31 396 

bränsleförbrukning  MWh 15 15 27 27 39 39 35 35 

Elproduktion ORC kW 175 100 331 400 455 530 260 200 
Tillgänglig 
rökgaskondensering kW 3 678 3 678 5 812 5 812 8 426 8 426 7 662 7 662 

Använd effekt från RGK kW 3 678 3 678 5 812 5 812 8 426 8 426 7 662 7 662 

Elintäkt kr/timme 1 093 1 047 2 879 2 926 4 150 4 201 3 584 3 549 

Bränslekostnad kr/timme 3 069 3 070 5 425 5 427 7 714 7 716 6 975 6 977 

Årsintäkt mkr 2,568 2,460 6,740 6,849 7,225 7,315 1,961 1,941 

Årskostnad mkr 7,209 7,211 12,700 12,704 13,430 13,434 3,815 3,816 

 

Tabell 5: Årssummering av resultaten för  driftfallen i tabell 4. 

 FlexiGen Powerbox  

Elproduktion 46538 46668 MWh 
Bränsle 185,77 185,83 GWh 
intäkt 18,494 18,565 mkr/år 
kostnad 37,154 37,165 mkr/år 
 

Produktionen med inkopplad ORC-krets jämförs med resultatet utan ORC-krets, men med inkopplad 

rökgaskondensering. Vid summering av resultaten i tabellen i kapitel 6 blir årsproduktionen för fallet 

med rökgaskondensering 32378 MWh el med en bränsleförbrukning på 145,2 GWh. Elintäkten blir 

alltså 12,5 miljoner kronor per år och bränslekostnaden 29,0 miljoner när endast rökgaskondensering 

kopplas in. Kostnaden för ORC-förslaget är cirka 8,2 miljoner mer, medan intäkten bara blir 6 

miljoner mer. I siffrorna ovan är NOx-avgifter inte medräknade. Eftersom den beror på mängden 

utsläpp kommer avgiften att vara lägre i fallet med bara rökgaskondensering. En uppskattning av den 

nya NOx-avgiften visas i Tabell 6. Enligt beräkningarna skulle ökningen kunna uppgå till 0,6 miljoner 
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per år, jämfört med om endast rökgaskondensering används. (se Tabell 6.) En grov uppskattning av 

kostnaden för Opcons utrustning för detta fall är 10-15 miljoner plus installationskostnader. (Olson) 

Kostnaden för en lösning med FlexiGen skulle vara jämförbart stor, då Joakim Wessman på Entrans 

uppger ett ungefärligt pris på 10-15000 kronor per installerad kW. 

Tabell 6: Uppskattning av ökning av NOx-avgifter. Siffrorna baseras på en kalkylmodell som tagits fram av Emil 
Holmfridsson på Skogsbacka. (Holmfridsson) 

Driftfall 1 2 3 4 Summa  

Timmar 2349 2341 1741 547 6978  

Merkostnad NOx kr/timme 64 95 114 64  

Årsbidrag, kr 150336 222395 198474 35008 606213 

 

Sammantaget pekar resultaten mot en förlust om aggregatet körs som föreslagits i kapitel 7.3.2, 

jämfört med direkt användning av värmen från rökgaskondenseringen. 

 

8.1 ORC-last vid älven under tiden älvskylaren normalt körs  
Istället för att lägga ORC-kretsen som en extra last under hela den tid rökgaskondenseringen används 

kan man betrakta den tiden som älvskylaren körs idag som driftperioden för ORC-kretsen. Energin 

blir då att betrakta som gratis, eftersom den skulle kylts bort i alla fall. (Denna lösning är helt 

oberoende av huruvida rökgaskondensering finns installerad på värmeverket.) 

Älvskylaren används idag dels då höga elpriser gör det lönsamt och dels då fjärrvärmelasten blir för 

låg för att man ska kunna driva turbinen. Under vår och höst används kylaren flitigt. Vilket beror det 

på att man då vid låga fjärrvärmelaster slipper koppla bort turbinen. Att koppla i och ur turbinen gör 

annars att man ofta får mer driftproblem och troligen ökas slitage och underhållskostnader. 

(Byström) 

Den kalkylmodell som används på Skogsbacka för att bedöma om det kan löna sig att elda mera för 

att sedan kyla mot älven visar att den ökade elproduktionen gör det lönsamt vid ett elpris högre än 

cirka 690 kr/MWh vintertid. Siffran gäller för en kyld effekt på 3 MW och då inte elcertifikat fås för 

den producerade elen. Priset som behövs varierar beroende på flera faktorer, såsom bränslepriset, 

bidrag från elcertifikaten och gällande avgifter för utsläpp av kväveoxider.  

I praktiken är en viss andel kylning redan inräknad i den statistik som använts som underlag. Om 

statistik över den kylda effekten användes skulle det bli möjligt att göra en uppskattning av intäkten 

om aggregatet köptes in för att tillgodogöra sig en del av den energi som är nödvändig att kyla bort 

för att hålla uppe lasten till turbinen under vår och höst. Ett grovt överslag presenteras här nedan. 

Med antagandet att returtemperaturer under 42°C betyder att kylaren kopplats in skulle det utgöra 

en period på nära 2900 timmar. (Mesta tiden som kylning sker används bara kylning mot 

returledningen, varför denna period är rejält tilltagen för att beräkna vilket utbyte som kan fås när 

kylning tas från framledningen.)Eftersom dessa timmar återfinns under vår och höst antas att 

nettoproduktionen kommer likna den för driftfall 1 i tabellen ovan, det vill säga 175 kW för den 

tillverkare som utlovar bäst drift med dessa förutsättningar. Här antas att en effekt på 3 MW kyls 

bort som last. (Som jämförelse kontrolleras aktuellt kylbidrag från framledningen under dagen 23 

maj 2013 och siffran visar sig uppgå till strax under 3 MW. Mätvärden för bortkyld effekt till 
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älvskylaren under maj visar att effekten sällan når motsvarande nivåer. Trots att siffran 3 MW alltså 

är rejält i överkant att använda som genomsnittssiffra väljs den för dessa överslagsberäkningar. Detta  

för att förenkla, då det är samma effekt som används i driftfall 1 ovan.) Med dessa antaganden och 

de elprisnivåer som tidigare använts skulle då en ökad intäkt fås på 322770 kr/år.1 Då antas att 

kylning aldrig kommer användas vintertid, med utgångspunkt i prisindikationen ovan. 

För att utvärdera detta enligt nuvärdesmetoden används Formel 2 nedan. (e-conomic Sverige AB) En 

ränta på 9 % väljs, eftersom det är Skellefteå Krafts avkastningskrav på investeringar. (Lundmark) 

Som ekonomisk livslängd väljs en period n på 15 år. Med dessa siffror fås ett nuvärde på 2,6 miljoner, 

vilket inte är lönsamt då investeringen överstiger 10 miljoner. 

Formel 2: Nuvärde. I formeln står a för årsintäkt, p är räntan och n tidsperioden i år. 

�� = � ��
(1 + �)�

!

�"#
 

Resultatet av nuvärdesanalysen ovan ska ses som mycket osäker. En noggrannare analys kan göras 

baserat på verkliga mätdata över bortkylda effekter, men överslaget ger inte goda utsikter för att en 

sådan investering skulle bli lönsam. Siffran 0,3 miljoner i intäkt kan väntas minska, eftersom perioden 

kylning tas från framledningen är mycket mindre än den period som älvskylaren totalt används. Först 

när returen kyls maximalt, kopplas framledningen in som ytterligare kyllast. Därför blir antalet 

timmar då kyllast tas från framledningen mindre än 2900. Vidare är flödet från framledningen till 

älvskylaren oftast lägre än 60 kg/s, vilket kommer att försämra verkningsgraden för aggregaten. Det 

är också troligt att kylflödet periodvis är mindre än ORC-aggregatets lägsta krav. 

 

  

                                                           
1 2900 timmar*0,175 MWh*(386+250) kr/MWh = 322770 kr 
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9. Resultat 
Då den tillämpning av ORC-aggregaten som beskrivs i kapitel 7.3.2 används är resultatet som Tabell 7 

visar. Som framgår av tabellen beräknades ORC-aggregaten leverera drygt 2000 MWh el. 

Tabell 7 Levererad energi från FlexiGen och Powerbox vid drift enligt förutsättningarna som beskrivits i kapitel 7.3.2. 

Driftfall timmar/år FlexiGen Powerbox 

1 2349 175 100 kW 

2 2341 331 400 

 3 1741 455 530 

 4 547 260 200 

 

  

2120 2203 MWh 

 

Vid den analys som gjordes i kapitel 8 fanns ett resultat för systemet som helhet. Detta redovisas i 

Tabell 8. Som tabellen visar beräknades rökgaskondenseringen inte vara ekonomiskt lönsam för 

Skogsbackas produktion, vare sig värmen användes direkt, eller omvandlades till el. 

Tabell 8 Slutresultaten för anläggningen vid inkoppling av rökgaskondensering, antingen enskilt eller tillsammans med ORC-
aggregat på det sätt som beskrivits i kapitel 7.3.2. 

 
Enbart RGK FlexiGen Powerbox 

 Elproduktion 32377 46538 46668 MWh 

Bränsle 145,20 185,77 185,83 GWh 

intäkt 12,498 18,494 18,565 mkr/år 

kostnad 29,041 37,154 37,165 mkr/år 

Årsresultat -17 -19 -19 mkr/år 

 

För en lösning där C3 användes fanns nyproduktionen av el bli 456,2 MWh/år. Detta motsvarar en 
intäkt på 290 tusen kr/år. För systemet som helhet blir resultatet detsamma som för fallet med 
enbart rökgaskondensering, enligt bakgrunden i bilaga 3. Detta resultat redovisas i Tabell 8 och 
utförligare i kapitel 6. Med den metod som redovisas i bilaga 3 fanns investeringen ha ett nuvärde på 
2,34 miljoner. 
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10. Diskussion 
Den teoretiskt maximala verkningsgraden för att utvinna arbete (el) beror av temperaturdifferensen 

mellan den varma och den kalla sidan. I flera av de placeringar som föreslås i kapitel 7 är 

temperaturdifferensen för låg för att elproduktionen ska kunna motivera de investeringar som 

behövs för elproduktion, även då elcertifikat erhålls. Om en investering i elproduktion med ORC-

aggregat med rökgaskondenseringen som energikälla ska vara praktiskt behövs en värmesänka nära 

10°C.  

Resultatet av analysen i kapitel 8 pekar mot att förutsättningarna inte finns för att koppla in ett ORC-

aggregat. För förslaget som presenteras i kapitel 7.3.2, där ORC-aggregatet kopplas som en last som 

förbrukar effekten som erhållits från rökgaskondenseringen blir uppskattningen av det ekonomiska 

resultatet mindre än om rökgaskondenseringen skulle kopplas in för att värma fjärrvärmereturen. 

Även då ingen hänsyn tas till förluster.  Möjligheten att använda samma placering av ORC-aggregatet 

men driva det enbart av spillvärme från den period då älvskylaren kopplas in mot 

fjärrvärmeframledningen som en extra last utvärderades med nuvärdesmetoden med en snabb 

överslagsberäkning. Resultatet gav ett negativt nettonuvärde trots att mycket gynnsamma indata 

användes. Det bedöms inte vara värt att utreda den möjligheten vidare. 

Resultatet i bilaga 3 visar en ringa ekonomisk potential för inkopplingen som föreslagits, där 

elproduktionen sker i samband med rökgaskondenseringseffekten. För lösningen i detta förslag är 

värmning av fjärrvärmereturen fortfarande tillgängligt, vilket gör förslaget intressant för platser där 

man installerar rökgaskondensering för att använda värmen i första hand. För Skogsbackas del 

bedöms vinsten bli liten, med de energi- och elcertifikatpriser som antagits. Analysen är långsiktig, 

och samtidigt känslig för ändringar i priserna, vilket gör att slutsatsen kan bli en helt annan med 

andra antaganden. Enligt Mats Lundmark är de priser som använts här i överkant av vad man kan 

räkna med, vilket gör resultatet i bilaga 3 aningen gynnsammare än vad lägre priser skulle ge. 

11. Slutsats 
Slutsatsen av arbetet blir att Skellefteå Kraft AB bör bedöma investeringen i rökgaskondensering på 

Skogsbacka enbart utifrån möjligheten att använda den som värmekälla, då elproduktion med denna 

som energikälla bedöms bli en bonuseffekt i bästa fall. Det gynnsammaste resultatet visar på en 

lönsamhet, men resultatet är varken tillräckligt säkert eller stort för att de stora investeringar som 

behövs ska kunna förespråkas. 

Resultatet ska ses som gällande enbart för Skogsbacka. En motsvarande analys för en annan 

anläggning skulle mycket väl kunna leda till en annan slutsats, då förutsättningarna är annorlunda.  

12. Möjliga förbättringar av utredningen 
De redovisade förslagen för att direkt eller indirekt använda effektbidraget från 

rökgaskondenseringen till elproduktion baseras på preliminära beräkningar av 

rökgaskondenseringseffekten gjorda av konsultfirman Green Exergy. Dessa preliminära resultat 

skiljer sig något från resultaten av noggrannare beräkningar som Green Exergy presenterat vid denna 

studies avslutningsfas. Detta kommer alltså påverka resultatet. Beräkningsmodellerna skulle kunna 

använda på nytt baserat på de nya resultaten, för att få ett noggrannare resultat.  



 

27 
 

De val som gjorts av uppdelningar i driftfall kommer att påverka slutresultatet. Noggrannare resultat 

skulle fås om mätdata från ett flertal år hade använts, istället för att basera beräkningarna på 

mätdata från endast 2012. Här har året delats in i tre driftfall i beräkningarna i kapitel 6 och 8 och i 

fyra driftfall i bilaga 3, vilket ger något olika resultat även för referensfallet med enbart uppvärmning 

av returen av rökgaskondenseringen.  

För beräkningar av panneffekt och turbinens elbidrag har en speciell modell i Excel använts. 

Modellen innehåller vissa förenklingar, men har tidigare visat sig någorlunda korrekt då den använts 

till att uppskatta påverkan på driften av Skogsbacka vid inkoppling av älvskylaren. En viktig parameter 

att ange som indata i modellen är uppdelningen mellan hur stor andel ånga som tas ut i den sista och 

näst sista avtappningen av turbinen. Den kommer därför att ge stor påverkan på slutresultatet. 

Uppdelningen i procent har estimerats genom att använda linjära approximationer till förhållandet 

mellan fördelningen och fjärrvärmens returtemperatur. Variationerna är stora i uppdelning mellan de 

båda avtappningarna för varje returtemperatur, därför är approximationen mycket oprecis och blir 

därför en felkälla i beräkningarna. Att finna ett bättre samband skulle ge bättre resultat, och 

rekommenderas därför om samma Excel-modell ska användas. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Elpriser. 

 

Figur 1. Prisutveckling för elcertifikat i SEK/MWh. 

Priserna i figur 1 har hämtats från Svenska Kraftnäts system Cesar för perioden januari 2008 – 

december 2012. Enligt uppgift ur Cesar är genomsnittet för perioden 250,90 SEK/MWh. (Svenska 

Kraftnät) 

 

Figur 2. Månadsmedel för elpriset under perioden januari 2008 - april 2013. 

Priserna i figur 2 har hämtats från Nordpool. (Nord Pool Spot AB) Fram till och med oktober 2011 

visas priset för Sverige. Från och med november 2011 visas priset för område SE2.  

 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1 000,00

2008
januari

2008
juni

2009
januari

2009
juni

2010
januari

2010
juni

2011
januari

2011
juni

2012
januari

2012
juni

2013
januari

SE
K

/M
W

h

Elpris Nordpoolspot



 

31 
 

Bilaga 2. C3-tekniken från ClimeOn. 

SEKRETESS 

Följande figurer syftar till att förklara C3-tekniken. Figur 1 visar hur de komponenter som ingår i 

systemet hänger ihop. Figur 2 är ett processdiagram, i vilket det framgår hur tryck och temperatur för 

systemet i figur 1 ändras. Där visas också en ORC-process med R-134 som arbetsmedium, mellan 

motsvarande temperaturer på värmekälla och värmesänka. Som synes kommer arbetet för C3-

maskinen att vara större än för tillämpningen med ORC. 

Sekretessbelagd bild1 

Figur 1: C3-systemets komponenter. (Samuelsson) 

Sekretessbelagd bild2 

Figur 2: Processdiagram med hänsyn på tryck och temperatur. (Samuelsson) 

  



 

32 
 

Bilaga 3. Resultat av C3 integrerad med rökgaskondensering. 

SEKRETESS 


