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ABSTRACT  

The current boilers at the Brunna plant were installed in 1979 using oil and solvents to 

produce steam for the production and heating of the plant. To reduce the carbon dioxide 

emissions in compliance with Fresenius Kabi strategy a new biofuel boiler is about to be 

installed. Since the steam demand has been reduced during the years and it’s expensive to 

install a new boiler this study has been performed to calculate the actual steam demand for 

the plant at different scenarios. A smaller boiler requires a lower investment, achieves higher 

efficency and contributes to reduced carbon dioxide emissions. This report is intended to 

supply the management with information so that a decision regarding investments and 

employees can be made. The result is presented as different possible scenarios that are of 

great importance when deciding which boiler effect that is needed. Destillation, heating and 

the production have a major impact and must be considered when installing a new boiler. 

The results show that a boiler should be between 2-4 MW net effect depending on which 

scenario that is most likely to occur.  

Key Words: Boiler, duration diagram, biofuel, optimization, energy saving, pellets 

Nyckelord: Panna, varaktighetsdiagram, biobränsle, optimering, energieffektivisering, 

pellets 
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FÖRORD 

Denna rapport är ett examensarbete i energiteknik på högskoleingenjörsutbildningen 

energiteknik vid Mälardalens högskola i Västerås.  Arbetet har genomförts i samarbete med 

Fresenius Kabi i Brunna. 

Jag vill tacka Fresenius Kabi och framförallt Hans Thelander som varit till stor hjälp under 

hela arbetets gång med information och faktagranskning av rapporten. Vill också passa på att 

tacka min examinator Anders Avelin och min externa handledare Jan Sandberg som har varit 

till stor hjälp med rådgivning och utformning av rapporten. 

Joacim Forsström Skeppar 

Västerås 
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SAMMANFATTNING  

Pannanläggningen i Brunna består av två stycken pannor på 6 och 8 MW som installerades år 

1979 och förbränner olja samt lösningsmedel för att producera ånga. För att minska 

koldioxidutsläppen, uppnå en lägre driftkostnad och förnya anläggningen så ska en ny 

pannanläggning installeras. Eftersom effektbehovet idag är mindre än när anläggningen först 

byggdes så kan en mindre panna  bli ett bättre alternativ än nuvarande storlek. 

Syftet med rapporten är att ta fram ett underlag som kan användas vid beslut av investering 

till en ny panna och andra energieffektiviseringar som är lönsamma att genomföra. För att ta 

fram ett trovärdigt underlag så har data inhämtats från anläggningen i form av avläsningar 

från driftpersonalen och data från miljö- energiredovisningsprogrammet MRS Viewer. 

Tidigare rapporter och förstudier har också använts för att visa den påverkan som föreslagna 

åtgärder potentiellt har på anläggningen och hur åtgärderna kan motiveras ytterligare när det 

innebär att installationseffekten för en ny anläggning blir mindre. 

Rapporten visar att destillationsanläggningen och uppvärmningen är de två största 

ångförbrukarna och att det finns en stor potential till effektiviseringsåtgärder inom dessa 

områden. Totalt står dessa ångkonsumenter för hela 78 % av ångförbrukningen under ett 

normalår baserat på 2015 års produktionssiffror. 

Resultaten visar att nettoeffekten hos en ny anläggning bör ligga på mellan 2 och 4 MW 

beroende på framtida produktion, vilka effektiviseringsåtgärder som vidtas och hur 

uppstarten av anläggningen skall genomföras. 

En anläggning som förväntas producera 260 ton fosfolipider och samtidigt stå för all 

uppvärmning bör rimligen ha en effekt på mellan 3 och 4 MW för att klara av ångbehovet 

under större delen av året beroende på hur mycket start och stopp av dem gamla pannorna 

som man accepterar.  

En anläggning där man helt kan bortse från uppvärmningen av anläggningen skulle klara sig 

med en nettoeffekt på max 3 MW och då ändå ha en viss säkerhetsmarginal. Denna lösning 

gör det enklare att förutse effektbehovet och anläggningen kan därför dimensioneras mer 

exakt och därmed uppnå en högre verkningsgrad. 
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

I juni år 2017 så röstade riksdagen i Sverige igenom ett nytt klimatpolitiskt ramverk där ett av 

målen är att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 

(regeringen, 2017-06-12). Då Sveriges industri idag utgör ungefär en tredjedel av detta 

(regeringen, 2017-08-22) innebär det att det krävs en omställning mot mer klimatneutrala 

alternativ. Fresenius Kabi har som mål att reducera sitt globala fotavtryck med 15 % i Sverige 

fram till och med år 2018 (Fresenius Kabi) och pannanläggningen i Brunna är en betydande 

del av detta. 

Pannanläggningen i Brunna består idag av två stycken ångpannor som förbränner olja och 

det lösningsmedel som inte kan återanvändas i produktionen av fosfolipider. Pannorna är av 

storleken 6 respektive 8 MW och har tidigare också använts till fjärrvärmeproduktion i 

Brunna/Kungsängen. Idag förvaras oljan som förbränns av ångpannorna i en cistern på 2500 

m3 som saknar sekundärt skydd och bryter därmed mot de krav som finns på cisterner 

(Upplands-Bro kommun, u.d.) Förutom riskerna med att sakna ett sekundärt skydd så 

innebär förbränningen av olja och lösningsmedel en större klimatpåverkan än vad ett 

biobränsle gör mätt i koldioxidekvivalenter.  

En tidigare genomförd förstudie har utrett en konvertering till naturgas, det ger en enkel 

förbränning, innebär mindre underhåll och en reducering av nuvarande koldioxidutsläpp. 

Den lösningen innebär dock att man fortsätter använda fossila bränslen och att pannorna 

som börjar bli utslitna fortfarande kommer att användas. 

Lösningsmedlet är en restprodukt från produktionsprocessen och måste skickas iväg för 

destruktion om det inte används till förbränning. Att konvertera nuvarande pannor för att 

istället samförbränna trä-biobränsle och lösningsmedel har tidigare utretts men anses inte 

vara genomförbart på grund av explosionsrisken. En ny pelletsanläggning ska därför utredas 

för att undvika kostnader för destruktion av lösningsmedel, minska driftkostnaderna, bidra 

till minskade koldioxidutsläpp och samtidigt förnya anläggningen. 

I denna studie kommer ångbehovet kartläggas och varaktighetsdiagram att tas fram för att ge 

dimensioneringsunderlag och egenskaper som krävs vid installation av en ny pelletspanna. 

Kartläggningen kan också användas som underlag vid effektiviseringar som gör att 

installationseffekten kan reduceras ytterligare.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta fram dimensioneringsunderlag och egenskaper som är 

nödvändiga hos en ny pelletspanna genom att kartlägga ångbehovet och dess variationer. 

Arbetet ska också ta fram underlag till förbättringar som kan genomföras för att minska 

anläggningens ångkonsumtion och därmed storlek på pannanläggning.  

Resultatet av denna studie kommer att användas för att välja en lämplig storlek av 

pannanläggningen, det görs för att det finns begränsat med utrymme tillgängligt för 

installationen och för att uppnå en lägre investeringskostnad som motiverar en investering. 

En anpassad anläggning minskar också driftkostnaderna och bidrar till lägre 

koldioxidutsläpp. 

1.3 Avgränsning 

Fresenius Kabis anläggning i Brunna är världens enskilt största producent av fosfolipider för 

farmaceutiskt bruk och är helt självförsörjande av ånga som används till både process och 

uppvärmning av byggnader. Detta arbete ska kartlägga ånganvändningen för att användas till 

projektering av en ny ångpanna, även dagens produktion ska jämföras med prognoser 

framöver för att dimensionera den nya anläggningen. Inga ytterligare studier kring hur 

installationen praktiskt ska genomföras, installationskostnader eller typ av panna kommer 

att genomföras. 

Tidigare förstudier används för att ge andra driftscenarion för en ny anläggning och 

energieffektiviseringarna kan då leda till en mindre installationseffekt för pannanläggningen 

utöver den energieffektivisering som förbättringen skulle innebära.  
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2 METOD 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssätt, strategier och tekniker som använts i studien. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Detta arbete började med att kontakt togs med FK för att etablera ett samarbete kring en ny 

pannanläggning. Därefter så genomfördes en litteraturstudie för att ge en bättre förståelse 

kring för- nackdelar med pellets, dess utveckling och liknande projekt.  

För att åstadkomma en minskad klimatpåverkan har denna studie utförts för att 

dimensionera en helt ny pannanläggning som förbränner pellets. Detta arbete har 

genomförts genom att samla in data från anläggningen i form avläsningar, tidigare 

mätningar, rapporter och även räknat på den potential som finns i olika åtgärdsförslag som 

presenterats. 

2.2 Insamling av data 

Många av de avläsningar som görs på FK läggs in manuellt i Microsoft Excel och görs en gång 

per dag för pannanläggningen och månadsvis för hela anläggningen. Detta ger ett underlag 

för den totala energianvändningen, men är sämre för att identifiera effekttoppar och 

svängningar i förbrukningen. 

Särskilda mätningar av värmeväxlare har gjorts under studien av driftpersonal för att 

uppskatta effekten som krävs vid en viss utetemperatur till uppvärmning av byggnaderna, 

detta har sedan beräknats för varje timme under hela året utifrån siffror från SMHI. 

Schneider Electric har i en förstudie gjort mätningar på ventilationsaggregaten år 2015 och 

föreslog då ett antal energieffektiva åtgärder och FK har också genomfört flera utav förslagen. 

Analysen som togs fram i samband med detta har varit mycket användbart och ger flera 

åtgärdsförslag som skulle minska energianvändningen. 

Data har också hämtats från MRS Viewer som är ett miljö- energiredovisningsprogram som 

FK använder sig utav och ger en bättre upplösning av hur förbrukningen på anläggningen ser 

ut eftersom datan har här hämtats ut timvis för hela år 2015. Tillsammans med andra 

avläsningar, uppskattningar och beräkningar har det utgjort underlag till analyser och 

dimensioneringsförslag som arbetats fram och presenterats i denna rapport.  

En tidigare rapport som skrevs tillsammans med energimyndigheten av Hans Thelander har 

använts för att ta fram produktionssiffror och ytterligare åtgärdsförslag som leder till en 

effektivare energianvändning. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

Detta kapitel ska ge läsaren en bakgrund och bättre förståelse för utförd studie. Det inleds 

med att beskriva vad pellets är för något och fortsätter sedan med den nuvarande 

marknadssituationen. Sedan beskrivs också skatteregler och statliga stödsystem som 

påverkar användandet och investeringar i nya anläggningar. Tidigare studie för 

dimensionering av pannanläggning har också gåtts igenom. 

3.1.1 Pellets 

Pellets är ett trädbränsle som förädlats genom att trä först malts ner och sedan pressats 

tillsammans med ett bindemedel och gör att produktionskostnaden därför är högre än för ett 

oförädlat trädbränsle. Till skillnad från oförädlade trädbränslen innehåller pellets då mindre 

fukt vilket ger fördelen att man klarar av att ligga på en lägre effekt utan att elden slocknar 

och drifttimmarna över ett år blir därför fler än med ett obehandlat trädbränsle. Några andra 

fördelar som man kan se jämfört med ett oförädlat trädbränsle är att det har: 

‐ Högt och jämnt energiinnehåll per viktenhet 
‐ Färre transporter  
‐ Mindre lagervolym krävs 
‐ Mindre slitage av eldningsutrustningen 
‐ Färre driftstörningar   

Jämfört med olja så krävs det ca 2-2,3 ton träpellets för att ersätta en kubikmeter olja 

(Värmeforsk, 1995). 

3.1.2 Koldioxidekvivalenter och utsläppsrätter 

Koldioxidekvivalenter är ett uttryck för att översätta olika gasers påverkan av den globala 

uppvärmningen till en och samma skala. Anledningen till detta är att olika växthusgaser har 

olika stor påverkan på växthuseffekten (Lydén, 2016) 

EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett system som ska minska utsläppen av 

växthusgaser, detta görs genom att sätta en max begränsning av hur stora de totala utsläppen 

från företagen som är med i systemet får vara. Denna gräns sänks successivt och tvingar 

företagen att konkurrera om ett minskat antal utsläppsrätter eller konvertera till bränslen 

som kräver färre utsläppsrätter. Varje utsläppsrätt ger rätt att släppa ut motsvarande 1 ton 

koldioxidekvivalenter och utsläppen från de anläggningar som ingår i handelssystemet 

motsvarar 37 % av Sveriges nationella klimatutsläpp (Naturvårdsverket, 2015) 

Varje kubikmeter eldningsolja 1 bidrar med 2,69 ton CO2/m3 vid förbränning (Preem, 2004-

07-23). Pellets släpper även det ut koldioxid men ingår i kretsloppet och anses därför inte ge 

något nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären (neova, ud) 
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3.1.3 Marknadsutveckling internationellt 

Statistiskt sett är användningen av pellets inom EU något som ökar och blir en allt viktigare 

del i arbetet med att minska de globala utsläppen. Mellan år 2014 - 2015  ökade 

förbrukningen med 7,8 % till ca 20,3 miljoner ton pellets. Produktionen av pellets ökade 

också den med 4,7 % till totalt 14,1 miljoner ton pellets (AEBIOM, 2016)Utanför EU har 

utvecklingen varit sämre vilket kan ses nedan enligt figur 1 som illustrerar konsumtion och 

produktion av pellets globalt år 2014 och 2015.  

Under en tioårsperiod har världsproduktionen av pellets femdubblats, från 5,2 miljoner ton 

2005 till 29,7 miljoner ton 2015 (svebio, 2017-02-27). Kina har en plan på att under en 

femårsperiod mellan 2016-2020  dessutom öka sin användning av pellets från 8 till 30 

miljoner ton pellets och briketter(Shen, 2016).  

 

Figur 1Produktion och förbrukning av pellets globalt med transportvägar (AEBIOM, 2016). 
Återgiven med tillstånd 
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3.1.4 Marknadsutveckling Sverige 

Användningen av pellets i Sverige har ökat betydligt enligt figur 2 sedan 1997 men har under 

de senaste åren bromsats in på framförallt villamarknaden där antalet pelletspannor minskar 

till förmån för fjärrvärme och värmepumpar. År 2016 beräknades 39,1 % av pelletsen ha 

levererats till anläggningar på mer än 2 MW (pelletsförbundet, 2017).  

 

 

Figur 2Marknadsutveckling av pellets i Sverige (ton) (Löfgren, 2017) .S.7 Återgiven med tillstånd  

3.1.5 Drifterfarenheter av pellets 

Pellets är ett koldioxidneutralt fast bränsle med en mer komplicerad inmatning av bränsle än 

vad olja ofta innebär. Inmatningssystemet bör därför vara väl genomtänkt och slitstarkt för 

att inte orsaka problem som annars kan uppkomma. Att rätt bränslekvalitet uppnås för vald 

panna är viktigt för att inte orsaka onödiga driftstörningar. (Bubholz, Bucht , & Kvist, 2014). 

Ett fast bränsle kräver ofta en större insats av driftpersonalen för underhållsarbeten och 

planering av driften på grund av att pellets har ett lägre energiinnehåll och inte praktiskt kan 

lagras i lika stor volym som olja. 

3.1.6 Skatteregler och stödsystem 

De lägre energi- och koldioxidskatterna som gäller för industriell verksamhet har minskats 

och år 2018 försvinner ”rabatten” helt för koldioxidskatten. Detta gör att allt fler företag byter 

till biobränslen som exempelvis pellets då de är helt skattebefriade från både energi- och 
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koldioxidskatt. Företag som är med i handelssystemet av utsläppsrätter omfattas inte av 

dessa regler (skatteverket, u.d). 

Klimatklivet är en satsning som regeringen infört för att minska koldioxidutsläppen och 

under perioden 2015-2020 så ska 4 miljarder användas till åtgärder som ger största möjliga 

utsläppsminskning per investerad krona. Klimatklivet omfattar däremot inte åtgärder som 

ingår i handelssystemet för utsläppsrätter och elcertifikat vilket gör att pannanläggningen i 

Kungsängen i dagsläget inte är aktuell för detta stöd (Länsstyrelsen västra götalands län, 

2017) 

3.1.7 Dimensionering av ny fjärrvärmepanna  

År 2013 så gjordes en studie för att dimensionera en ny fastbränslepanna till Craboverket i 

Fagersta som används till fjärrvärmeproduktion och utredde också om det skulle vara 

ekonomiskt att också använda den till elproduktion. Studien som utfördes påminner mycket 

om denna då det rör sig om en äldre anläggning där förutsättningarna från att den först togs i 

drift har förändrats genom åren och inte längre har samma energianvändning (Johansson, 

2013). Med pellets får man också högre utsläpp om pannan går på en lägre effekt än vad den 

är utformad för till skillnad från en oljeeldad panna. (Rector, J Miller, Snook, & Ahmadi, 

2017). I en studie gjord på eldrörspannor har man kunnat se att dem mindre pannorna 

tillsammans med PID reglering inte ger någonmärkbar effekt på anläggningar med 

varierande ångbehov. (Tognoli, Rinaldi, & Najafi, 2017). Man bör komma ihåg att det är 

vattenrörspannor i nuläget på Fresenius Kabi idag men att principen kring dimensionering 

av pannstorlek och reglering är densamma som i studien med eldrörspannor. 

3.1.7.1. Metodik 

I studien har man tagit fram flera varaktighetsdiagram där man tittade på pannans 

drifttimmar, effekter och tillgänglighet som har varit en central del i arbetet med att 

dimensionera en ny anläggning. I studien ingår flera olika scenarion som kan påverka det 

nuvarande värmeunderlaget och varaktighetsdiagram har tagits fram även för dessa.  

3.1.7.2. Skillnader och likheter 

En skillnad är att anläggningen i Fagersta endast skulle komplettera den nuvarande 

fastbränsleanläggningen och användas under sommartid då låglasten på den andra 

fastbränsleanläggningen var för stor och man tvingades förbränna olja under denna period 

(Johansson, 2013). Systemet är troligen också trögare på grund av att det är betydligt större 

och inte påverkas av snabba produktionsprocesser på samma sätt som Fresenius Kabis 

anläggning gör.  

Studien behandlar dimensioneringen av en ny pannanläggning och på det sättet är studierna 

väldigt lika även om förutsättningarna skiljer sig åt. I studien som gjordes på Craboverket ska 

den nya pannan fungera som komplement till den övriga anläggningen och för Fresenius 

Kabi ska den nya pannan stå för baslasten och lösningsmedel för topplasten. Detta innebär 
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att kraven på dimensioneringen ser annorlunda ut. Arbetet med datainsamling och 

framtagning av varaktighetsdiagram utgör underlag till en installation av ny pannanläggning. 

 

 

3.1.8 Ångackumulator 

I ett examensarbete som gjordes år 2017 av Rikard Breitkreuz så behandlades installationen 

av en ångackumulator vid Akzo Nobel Stockvik. Studien är intressant då det är en process 

med större momentana uttag och som då jämnar ut ångförbrukningen på anläggningen. 

Genom att använda en ångackumulator ses fördelar som: jämnare produktion, minskat 

slitage, bättre utnyttjandegrad av lokala bränslen, minskat koldioxidavtryck, produktion vid 

optimerad verkningsgrad, panna med lägre effekt, längre livstid och lägre life cycle cost. 

Eftersom produktionen hos FK också har relativ kraftiga variationer på grund av 

produktionen kan en ångackumulator vara en bra lösning för att undvika oförbränt 

biobränsle.  

I fallet på Akzo Nobel beräknades en ångackumulator ge 10 % lägre driftkostnader genom 

minskad oljeförbrukning (Breitkreutz, 2017). På grund av att effekten är betydligt mindre på 

FK anläggning än i fallet på Akzo Nobel och troligen inte har samma behov av 

ackumulatortank. Det är troligt att en fastbränslepanna har en trögare reglering och då kan 

ångackumulatorn vara ett alternativ om inte produktionen kan acceptera en långsammare 

reglering. 
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4 AKTUELL STUDIE 

Anläggningen är uppdelad i ett antal större förbrukare och har därför delats upp. Här är 

också en bild över hur anläggningen ser ut byggnadsvis.

 

Figur 3 Schematisk bild över anläggningen med byggnadsnummer 

4.1 Uppvärmning  

Uppvärmningen av anläggningen är uppdelad i två större system och sedan har byggnad B13 

en separat uppvärmning via elpatroner och B4 en egen mindre värmeväxlare för att 

värmeväxla ånga. 

4.1.1 Uppvärmning B3, B5, B6, B9 

Byggaderna B3, B5, B6 och B9 värms alla genom att ånga passerar två stycken värmeväxlare i 

undercentralen B3 som sedan cirkulerar för att värma byggnaderna via ventilationsluften. 

Vid underhållsstopp av pannanläggningen så värms detta system upp utav tre stycken 

mindre elpannor. 
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Uppvärmningen av byggnaderna är direkt beroende av utetemperaturen och effekten varierar 

därför med den. För att uppskatta hur mycket effekt som används till B3, B5, B6 och B9 så 

har avläsningar av effekten gjorts vid olika temperaturer och sambandet där emellan har 

antagits vara linjärt. Vid högre temperaturer än 17°C har behovet antagits vara 150 kWh på 

grund av det kvarstående behovet av tappvarmvatten. Det totala antalet MWh år 2015 

avlästes till 5345 MWh och den summerade effekten efter uppskattning enligt ovan låg på 

4876 MWh och ligger därför något i underkant.  

 
Figur 4 Beräknad effekt för uppvärmning under varje enskild timme år 2015 av byggnaderna B3, 
B4, B5, B6 och B9 

4.1.2 Uppvärmning B1, B7, B15 

Byggnaderna B1, B7 och B15 värms genom att ånga går via en värmeväxlare i B1 och sedan 

distribueras vidare till dessa byggnader. Den totala uppvärmningen för detta har gjorts 

genom att graddagskorrigera den förbrukning som mättes uppför år 2014 (Thelander, 2015) 

och sedan antagit att förhållandet ser likadant ut idag och korrigerat det enligt 2015 års 

siffror.   
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4.2 Produktion 

4.2.1 Destillationsanläggning 

Denna process används för att återanvända den stora mängd lösningsmedel som används hos 

produktionen i anläggningen. Istället för att köpa in nytt lösningsmedel så omdestilleras 

därför en stor del av lösningsmedlet för att återanvändas. 

 
Figur 5 Effekten som levererats till destillationsanläggningen via ånga år 2015. Effekten varierar 
beroende på hur kolonnerna driftas, i mitten av diagrammet är det noll på grund av sommarens 
underhållsstopp. 

I ovanstående figur har effekterna uppskattats genom att avläsa trendkurvor och därigenom 

uppskattat hur många ton ånga som levererats per timme. Genom trendavläsning har den 

totala mängden ånga uppskattats till 16278 ton och den avlästa totalmängden är 16643 ton. 

Denna figur visar alltså på en något mindre förbrukningen än vad det egentligen varit.  
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Att anläggningen varierar i effekt beror på hur man kör aceton respektive etanolkolonnen, 

där aceton på grund av sin kapacitet för det mesta är i drift vilket syns tydligt i figur 5 genom 

att effekten nästan aldrig går ner till noll. Destillationsanläggningen är den största enskilt 

största ångförbrukaren på anläggningen.   
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4.2.2 Indunstning 

Detta är ett processteg som används för att koncentrera upp fosfolipiden och som använder 

värmeenergin från ångan för att avdunsta lösningsmedel.  

4.2.3 Etanolåtervinning tork 

Detta görs för att återanvända en stor del av lösningsmedlet som är kvar och görs genom att 

tillföra ånga i en torkanläggning. 

4.2.4 Rening 

I slutsteget i processen så både kyls och värms produkten och här förbrukas en liten andel 

ånga för uppvärmningen. 

4.3 Förluster 

Verkningsgraden för pannanläggningen har hämtats från MRS Viewer och är 87 %. Det ger 

att 13 % av all tillförd energi försvinner som förluster. När all ångförbrukning för 

uppvärmning, produktion och produktionsförluster har räknats in så återstår det ca 4 % som 

antas vara distributionsförluster och andra småförbrukare. 
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5 SCENARION 

5.1 Nuvarande ånganvändning 

Den totala ånganvändningen är hämtad utifrån 2015 års uppmätta data från FK miljö- och 

energiredovisningsprogram MRS Viewer och används för att FK målbild är satt med detta 

som utgångsläget. Figur 6 nedan visar på ett tydligt sätt den stora påverkan som 

destillationsanläggningen och uppvärmningen har på den totala ånganvändningen och 

åtgärder inom dessa områden är något som har potential att ge stort utslag på den totala 

energianvändningen.  

 
Figur 6 Fördelning i procent mellan olika ångförbrukare av den totala ångförbrukningen år 2015 

Tabell 1 nedan visar antalet MWh ånga som förbrukas per år av varje konsument. 

Destillationsanläggningen och uppvärmning B3, B5, B6, B9 har tagits fram genom avläsning 

av ångmätare och uteffekt från värmeväxlare. Övriga konsumenter har beräknats utifrån 

tidigare beräkningar (Thelander, 2015) men för 2015 års data och MRS Viewer. 

Totalt 23177 MWh 
Destillationsanläggning 11209 MWh 
Uppvärmning B3, B5, B6, B9 5345 MWh 
Indunstning 1070 MWh 
Etanolåtervinning i tork 274 MWh 
Rening 49 MWh 
Förbränningsförluster 3013 MWh 
Uppvärmning B1, B7 och B15 1009 MWh 
Småförbrukare + distributionsförluster 1208 MWh 

Tabell 1Den totala energianvändningenvia ånga  för samtliga ångkonsumenter i MWh år 2015 
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5.1.1.1. Lösningsmedel förbränning 

Anläggningen i Kungsängen/Brunna köper in stora mängder lösningsmedel för att användas 

i produktionen och som man i största möjliga mån försöker återanvända i 

destillationsanläggningen. Det som inte kan återanvändas skickas istället till förbränning för 

ångproduktion. År 2015 motsvarade mängden lösningsmedel ungefär 8131 MWh brutto och 

7323 MWh netto som motsvarar ungefär 1480 m3 lösningsmedel (MRS Viewer, 2015) . 

För dimensionering av en ny anläggning så kan denna energi utnyttjas vid topplast eller välja 

att under perioder enbart förbränna lösningsmedel. Det finns idag fyra tankar med en total 

volym på 260 m3 och motsvarar en energimängd på ca 1478MWh.  

 
Figur 7 Nettoförbrukning per timme år 2015uppdelat i total nettoproduktion och nettoproduktion 
genom förbränning av lösningsmede. Uppehållet i mitten beror på det årliga underhållsstoppet av 
anläggningen. 

Figur 7 ovan visar att lösningsmedlet år 2015 förbrändes i perioder, vilket innebär att man 

samlat en större mängd lösningsmedel i cisternerna för att sedan förbränna detta och 

producera ånga. Fördelarna med detta är främst att man sparar tid eftersom det är 

tidskrävande process att skifta mellan oljeeldning respektive lösningsmedel, men också för 

att uppnå en effektivare förbränning av lösningsmedlet. 
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5.1.1.2. Varaktighetsdiagram 

För att visa hur ångbehovet ser ut på anläggningen så har data hämtats från 

miljöredovisningsprogrammet MRS Viewer som FK använder sig utav. Där har nettoeffekten 

sorterats i storleksordning per timme i Microsoft Excel enligt nedanstående figur. 

Underhållsstopp och driftstörningar har plockats bort från detta varaktighetsdiagram och 

diagrammet sträcker sig därför upp till 7739 timmar. 

 
Figur 8 Varaktighetsdiagram nettoproduktion ånga år 2015. Visar en toppeffekt på strax över 4,5 
MW och en lägsta effekt på ca 1 MW. 

I diagrammet ses att netto toppeffekten har legat på drygt 4,5 MW. År 2015 hade en panna på 

4 MW nettoeffekt gett en täckningsgrad på 98 %, en panna på 3,5 MW inneburit en 

täckningsgrad på 89 % och en effekt på 3 MW motsvarade 67 %. Figur 9 illustrerar hur 

pannanläggningar på 4, 3,2 respektive 1 MW nettoeffekt skulle se ut i 2015 års 

varaktighetsdiagram. 
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Figur 9 Varaktighetsdiagram för olika panneffekter utifrån 2015 års totala nettoproduktionav ånga 

I tabell 2 är det angivet hur många MWh per år som hade behövt komma från lösningsmedel 

eller annan energikälla beräknat vid en given effekt. Beräkning har gjorts genom att ta den 

totala nettoeffekten minus angiven effekt för pelletspanna, resterande energimängd måste då 

komma från annan energikälla. 

Panneffekt  Förbränning lösningsmedel 
netto [MWh] 

Timmar med förbränning av lösningsmedel 

4 MW  32   173 

3 MW  1076  2521 

2 MW  5275  6024 

1 MW  12415  7739 
Tabell 2 Lösningsmedelförbränning vid olika effekter på pannor beräknat utifrån 2015 års 
ångproduktion 

Tabellen visar att en panneffekt på 1 MW inte hade varit tillräckligt med enbart 

lösningsmedelsförbränning eftersom behovet av lösningsmedelsförbränning överskrider den 

tillgängliga energimängden. Däremot skulle en panneffekt på 2 MW vara tillräckligt 

teoretiskt sett givet att förutsättningarna som rådde år 2015 inte förändrats.  
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5.1.2 Graddagskorrigerad ångförbrukning 

År 2015 var ett varmare år än ett normalår enligt den graddagsrapport som FK får levererad 

av SMHI och därför har en graddagsjustering gjorts och förändringen av energifördelningen 

illustreras i nedanstående figur. Uppvärmningen har under ett normalår alltså en större 

påverkan på den totala ånganvändningen än beräkningsår 2015. 

 
Figur 10 Graddagskorrigerad ångförbrukning för år 2015 beräknat utifrån siffror från SMHI med 
märsta som stationsort 

Konsument  Uppvärmning 2015 [MWh]  Graddagskorrigerad energimängd 
[MWh] 

Uppvärmning B1, B7 och B15  1009  1147 

Uppvärmning B3, B5, B6, B9  5345  6261 
Tabell 3 Graddagskorrigerade energimängder för uppvärmning i MWh 

I jämförelse med det som anses vara ett normalår från SMHI skulle alltså den totala 

energimängden öka med 1054 MWh från det aktuella mätåret. Det är den 

graddagskorrigerade förbrukningen som används i rapporten för att ge en mer korrekt 

uppskattning av energianvändningen. 
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5.2 Framtida scenarion 

5.2.1 Ånganvändning efter ventilationsåtgärder 

Enligt den analysrapport som gjordes år 2015 av Schneider Electric så har man identifierat 

ventilationsåtgärder som skulle minska värmebehovet med 1780 MWh/år och 1199 MWh i 

elanvändning. Det ger knappt 24 % reducering av ångan som används till uppvärmning 

beräknat på det normalårskorrigerade totala uppvärmningsbehovet och skulle ge en tydlig 

påverkan på ångförbrukningen och den nya fördelningen illustreras i nedanstående figur. 

 

 
Figur 11 Den totala graddagskorrigerade ångförbrukningen efter ventilationsåtgärder enligt 
rapport från Schneider Electric. 

Åtgärder av det här slaget innebär förutom en minskad ång- och elanvändning även att 

uteffekten från en ny panna kan hållas ner. Största delen av ångbesparingen görs när det är 

som kallast ute och kräver en mindre toppeffekt av ånganläggningen. 
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5.2.2 Ånganvändning utan behov av uppvärmning 

Det finns potential för anläggningen att utnyttja spillvärmen från produktionsprocessen och 

istället använda detta till uppvärmning av byggnaderna. Denna energimängd är enligt 

månadsavläsningar utförda år 2015 så pass stor att ingen ånga skulle behöva användas till 

uppvärmningen av byggnaderna B3, B5, B6 och B9. Energimängden från spillvärmen skulle 

även räcka för att värma upp byggnaderna B1, B7 och B15, men på grund av den långa 

rörsträckan och svårigheten att få fram tillförlitlig data så har det inte tagits med i denna 

beräkning. 

Om man istället utnyttjar spillvärme skulle man förutom ett minskat effektbehov från 

pannanläggningen också ge ett minskat kylbehov som idag delvis täcks av kyltorn. 

Avläsningar har gjorts för att tillsammans med beräkningar uppskatta energimängden som 

används för uppvärmning av byggnaderna och ett linjärt samband har tagits fram för att 

uppskatta energiförbrukningen mellan dessa. Den beräkningen ger en total 

energiförbrukning för uppvärmning av B3, B5, B6 och B9 på 4876 MWh som kan jämföras 

med den avlästa energimängden på 5345 MWh för år 2015.  

 
Figur 12 Ångbehovet på anläggning utan uppvärmning av B3, B5, B6 och B9 

Detta hade gett ett varaktighetsdiagram där en panna på 3 MW ger en täckningsgrad på drygt 

93 % med förbränning av enbart pellets, därefter tillkommer möjligheten att förbränna 

lösningsmedel. För att detta ska vara ett alternativ är det viktigt att man har redundans i 

form av exempelvis fjärrvärme. 
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Figur 13 Varaktighetsdiagram vid en extern uppvärmningslösning av byggnaderna B3, B5, B6, B9 

Figuren ovan visar hur ångbehovet kunnat se ut år 2015 om ingen uppvärmning av B3, B5, 

B6 eller B9 via ånga hade behövts.  
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5.2.3 Ändrad metod för destillation av ny aceton 

Ett projekt gällande ändrad metod för destillering av inköpt aceton som enligt förstudie har 

en besparingspotential på 1025 MWh/år, räknat på 8 stycken batcher ny aceton för 

destillering. Detta ger en energibesparing för destillationsanläggningen på knappt 10 % och 

den totala ångproduktionen med drygt 4 %. 

 
Figur 14 Uppdelning av ångförbrukning efter acetonoptimeringsåtgärder. 

Detta minskar den idag mycket höga beläggningsgraden för destillering av aceton och öppnar 

för att kunna planera destilleringen av aceton och etanol till olika tillfällen och därmed 

minska på topplasten för pannorna. Om detta innebär att en mindre mängd lösningsmedel 

går till förbränning så kan valet av dimensioneringseffekt påverkas. 

5.2.4 Utökad produktion 

År 2015 producerades 183921 kg PL90 i fabrik Brunna vilket ger en förbrukning på 126 

kWh/prod kg PL90 och 133 kWh/prod.kg PL90 efter graddagskorrigering. Produktionen 

ökar dock och ett delmål är att så småningom producera 260 ton PL90 och med ett linjärt 

samband så skulle det ge en framtida ånganvändning på 32764 MWh. Eftersom 

uppvärmningen av byggnaderna inte inte påverkas av produktionen så har varje processsteg 

beräknats utifrån en produktion på 260 ton PL90. 

Process  MWh vid 183291 kg PL90  MWh vid 260000 kg PL90 

Indunstning [MWh]  1070  1517 

Rening  49  69 

Etanolåtervinning i tork  274  388 

Destillation  11209  15900 

Totalt  12602  17874 
Tabell 4 MWh vid nuvarande produktion respektive 260 ton PL90 
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Här är destillationsanläggningen den allra största energianvändaren och om 

underhållsstoppet även i framtiden håller sig kring 6 veckor och energianvändningen 

maximalt är 3,2 ton/h så innebär det att man inte kan få ut mer än ca 16745 MWh per år.  

Resultatet innebär alltså att detta kommer vara en flaskhals framöver och att 

acetonoptimeringensprojektet är nödvändigt att lyckas för att klara av dessa volymer. Detta 

innebär också att det inte kommer att vara möjligt att planera körningen av 

destillationsanläggningen beroende avutetemperaturen. 

 
Figur 15Nuvarande ånganvändning och framtida ånganvändning vid destillationsanläggningen vid 
en produktion av 260 ton PL90. 

Ovanstående figur visar den tidigare ånganvändningen och även hur den framtida 

energianvändningen antas se ut vid en kapacitet på 260 ton PL90. Det är viktigt att påpeka 

att ingen hänsyn har tagits till om det gjorts förändringar sedan år 2015 eller kring 

underhållsstoppets längd. 

Indunstningen är den näst största användaren av ånga och använder ånga motsvarande ca 

2110 kWh/batch (Thelander, 2015), vilket med en indunstning på 8,5 h ger en medeleffekt på 

ca 250 kW. Både rening och torkning är mindre förbrukare och har en effekt på 96 

kWh/batch för reningen och 0,54 kWh/batch för torkning enligt de beräkningar som gjorts 

(Thelander, 2015). 

Tillsammans innebär detta att förbrukningen till produktionen ligger på ungefär 2,5 MW när 

alla dessa processer går samtidigt. Detta är gjort med antagandet att flera processer av 

samma typ inte pågår samtidigt.  
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5.2.5 Sammanfattning framtida scenarion 

Nedan är en tabell som visar hur ångbehovet ser ut för de olika alternativen. Det visar stora 

skillnader mellan alternativen och kan också kombineras med för minskad 

energianvändning.   

 
Tabell 5 Sammanfattning av ångbehovet för olika framtidsscenarion 

  

Processer
Graddagar 
ångförbrukning

Ventilations- 
åtgärder

Extern 
uppvärmning

Aceton 
optimering

260 ton 
PL90

Destillation [MWh] 11209 11209 11209 10184 15900
Indunstning [MWh] 1070 1070 1070 1070 1517
Etanolåtervinning i tork [MWh] 274 274 274 274 388
Rening [MWh] 49 49 49 49 69
Förbränningsförluster [MWh] 2760 2526 1946 2626 3445
Småförbrukare + distributionsförluster [MWh] 1220 1220 1220 1220 1220
Uppvärmning B1, B7  och B15 [MWh] 1147 674 1147 1147 1147
Uppvärmning B3, B4, B5, B6, B9 [MWh] 6261 4939 0 6260 6261
Totalt [MWh] 23989 21961 16915 22830 29948



 27  

6 RESULTAT  

Det finns flera olika typer av effektiviseringsåtgärder som skulle påverka ångbehovet och som 

man behöver ta ställning till innan man installerar en ny pannanläggning. Här presenteras 

reultatet utan föreslagna energieffektiviseringar med en ökad produktion och även med en 

separat uppvärmningslösning 

6.1 Framtida produktion och uppvärmning 

Figur 16 nedan beskriver det resulterande ångbehovet under ett år vid produktion av 260 ton 

fosfolipid uppdelat i total uppvärmning och produktion samt summan av dessa. Detta är valt 

eftersom det är den framtida kapacitetsmålsättningen och för att uppvärmningen kan lösas 

utan ångproduktion. Diagrammet är månadsvis normalårskorrigerat utifrån 2015 års siffror. 

 
Figur 16 Ångförbrukning vid produktion av 260 ton fosfolipider uppdelat i produktion, total 
uppvärmning och produktion plus uppvärmning. 
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I tabell 6 är tre stycken dimensioneringseffekter inlagda i den vänstra kolumnen och sedan är 

den överstigande energimängden summerad i mittenkolumnen. Det ger att om 

lösningsmedelsmängden är densamma som i 4.1.1.1 så är samtliga dessa 

dimensioneringseffekter tillräckliga teoretiskt sett för att lösa ångbehovet tillsammans med 

förbränning av lösningsmedel. Innan installation av en ny panna måste man ta beslut för hur 

mycket man kan acceptera att topplasten går in för att lösa ångbehovet. I den högra 

kolumnen är täckningsgraden beräknad och visar hur många timmar som det räcker att bara 

drifta den dimensionerade pannan, övrig tid ses som topplast. 

Dimensionerad effekt  Överstigande MWh  Täckningsgrad antal timmar 

4 MW  92 MWh  95 % 

3,5 MW  791 MWh  61 % 

3 MW  3098 MWh  19 % 
Tabell 6 Överstigande energinmängd vid olika dimensioneringseffekterberäknat på uppvärmning 
och produktion av 260 ton fosfolipider 

Sorterar man istället i storleksordning så får man nedanstående varaktighetsdiagram för 

anläggningen. Utan uppvärmningen av anläggningen skulle en nettoefekt på 2 MW teoretiskt 

sett vara tillräckligt tillsammans med förbränningen av lösningsmedel. Ett problem med 

detta är att topplasten är relativt liten och att det riskerat att ge en dålig förbränning av 

lösningsmedlet.  

 
Figur 17 Varaktighetsdiagram framtida ånganvändning baserat på en produktion av 260 ton 
fosfolipider 
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7 DISKUSSION  

Dimensioneringseffekten hos en ny anläggning beror i hög grad på vilka övriga 

energieffektiviseringsåtgärder som man genomför och valet av driftstrategi. Åtgärder som 

effektivisering av ventilationen (4.2.1) och acetonoptimeringsåtgärder (4.2.3) är beräknade 

över helår och är därför svåra att ta fram trovärdiga varaktighetsdiagram till.  

För att ta fram ett varaktighetsdiagram för uppvärmningsbehovet så har effektbehovet 

antagis vara linjärt mellan punkter för avläst effekt. Det är också rimligt att anta att den 

faktiska temperaturen på anläggningen skiljer sig gentemot den valda stationsorten från 

SMHI. Eftersom den summerade beräkningen av uppvärmningsbehovet är lägre än den 

avlästa effekten år 2015 så är det troligen kallare eller så har fel effektbehov 

antagits/beräknats. 

Uppvärmningen av byggnaderna B3, B5, B6 och B9 var år 2015 enligt avläsningar ca 23 % av 

anläggningens totala uppvärmningsbehov och den graddagskorrigerade siffran är på 

motsvarande 26 %. Genom att lösa uppvärmningsbehovet på annat sätt än tidigare får man 

en jämnare ånganvändning över hela året och behöver inte dimensionera pannanläggningen 

för att klara av uppvärmningsbehovet under framförallt vintertid som kan uppgå till drygt2 

MW. Andra fördelar är att det ger en ökad redundans för anläggningen, högre verkningsgrad 

hos pannanläggningen och att driftpersonalen inte behöver planera topplasten utefter den 

varierande utetemperaturen. I en studie om det framtida fjärrvärmenätet i Finland så 

diskuteras en trolig framtida produktion av fjärrvärme genom industrier som både 

producerar och använder värme. Denna värme skulle kunna användas på fjärrvärmenätet 

och en sådan lösning skulle kunna vara en bra lösning i fallet på Fresenius Kabi tllsammans 

med fjärrvärmenätsägaren. (Paiho & Reda, 2016). 

Ett förslag till driftstrategi är att man väljer en pannanläggning som i hög utsträckning klarar 

hela ångbehovet på egen hand och fortsätter att förbränna lösningsmedel i perioder. En 

rekommendation är att även i fortsättningen behålla möjligheten att förbränna olja ifall 

ångbehovet kraftigt ökar under en period samtidigt som man förbränt allt tillgängligt 

lösningsmedel, eller har genomfört effektiviseringar som gör att en mindre mängd 

lösningsmedel finns att tillgå. Ett sådant läge skulle kunna inträffa vid en vinter som är 

väldigt kall. 

En brist i studien är att det endast är år 2015 som har varit utgångspunkten. Om 

förutsättningarna för just det här året har skilt sig gentemot andra år så påverkas resultatet. 

Exempelvis om en viss produktionsutrustning har varit trasig och gett en högre 

ånganvändning som lett till att fel antaganden gjorts i den här studien. 

Det är viktigt att bestämma på vilket sätt uppvärmningen av anläggningen ska göras 

framöver, detta beroende på att uppvärmningen står för ca 30 % av ångbehovet. Störst är 

påverkan när det är som kallast ute och om en mindre panna valts kommer ett större jobb 

krävas för att planera driften och starta upp dem äldre pannorna. Skulle en sådan lösning 

väljas är en rekommendation att man väljer en helt automatiserad anläggning som startar 

upp vid behov eftersom det är mindre insatskrävande. 
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Om man genomför energieffektiviseringsåtgärder så resulterar det i ett mindre ångbehov och 

därmed en mindre pannanlägning, enligt tidigare studie så ger det även en positiv effekt på 

utsläppen vid förbränning av trädbränslen. Genomför man dessutom åtgärderna innan en ny 

biobränsleanläggning installeras så är chanserna till stöd via klimatklivet högre på grund av 

reduceringen av koldioxid som deti nuläget innebär.  Åtgärder som påverkar uppvärmningen 

av byggnaderna och destillationsanläggningen är dem som på förhand ser ut att ge störst 

effekt på ångbehovet. 

Denna studie visar tydligt att det inte finns något behov av att installera en panna som helt 

ersätter dem gamla pannorna på 6 eller 8 MW enligt nuvarande prognoser. En 

rekommendation är att utnyttja spillvärmen till uppvärmning av anläggningen och installera 

en mindre panna på 3 MW med en snabb reglering. Det är viktigt att man bestämmer hur 

detta ska lösas eftersom en panna oftast har som bäst verkningsgrad när den får gå för fullt 

och det är svårt att i efterhand öka effekten på pannan  
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8 SLUTSATSER 

Den dimensionerade nettoeffekten hos en ny panna är direkt beroende av hur den framtida 

produktionen ser ut, eventuella energieffektiviseringar och hur man väljer att lösa 

uppvärmningen av anläggningen. Driftstrategin av hela pannanläggningen tillsammans med 

en statusbedömning av nuvarande pannor är också viktig att ha bestämma innan en ny 

anläggning projekteras. 

En anläggning med samma förutsättningar som rådde år 2015 skulle teoretiskt sett klara 

ångbehovet med en pannanläggning på 2 MW tillsammans med förbränning av 

lösningsmedel. För en panna på 2 MW så kommer det att krävas mer av driftpersonalen i och 

med att topplasten ofta överstiger 2 MW enligt figur 7 och därför behöver starta upp en 

ytterligare panna vid dessa tillfällen. 

Om man löser uppvärmningen av anläggningen på annat sätt än idag skulle en nettoeffekt på 

2 MW tillsammans med förbränning av lösningsmedel klara av hela ångbehovet. En 

anläggning på 3 MW skulle klara av hela ångbehovet och ge en ökad redundans och 

möjliggöra att man genomför delar av underhållet under driftsäsongen. 

En anläggning på 4 MW nettoeffekt klarar av 95 % av ångbehovet under ett normalår för 

både uppvärmning och produktion av 260 ton fosfolipider. 

9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE  

Denna rapport kan förhoppningsvis användas som underlag till framtida 

energieffektiviseringar och valet av dimensioneringseffekt för en ny panna. Eftersom 

rapporten bygger på indata från år 2015 så vore det intressant att jämföra även med andra år 

för att se om energianvändningen förändrats och i såfall åt vilket håll. 

Att använda spillvärmen på anläggningen till uppvärmning bör man titta närmare på. Det 

skulle ge en kraftig påverkan av både ång- och kylbehovet på anläggningen.  

Det vore intressant att projektera och jämföra investeringskostnaden mellan olika 

dimensioneringseffekter och väga det mot den extra tiden som driftpersonalen behöver lägga 

ner om man väljer en mindre panna. 

Att gå ner på en ännu högre upplösning i ånguttag skulle vara intressant för att se precis hur 

snabbt det kan variera och ställa krav utifrån det. 
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