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Abstract 
As a part of the fight against the global warming the energy production needs to be more efficient and 

redirected towards sustainable options. One alternative is cogeneration, which means that electricity 

and heat is produced in one plant. The purpose with this survey is to examine if there are any 

commercial available combined heat and power techniques, based on combustion of solid moist 

biomass, which are suitable to small-scale applications. The technique must be able to produce 

between 2 and 10 MW thermal and the heat demand is a Swedish district-heating system. When 

already published reports had been studied, the Organic Rankine Cycle (ORC) was chosen as the most 

suitable technique. The possibility of using the ORC to generate electricity from the district-heating 

return flow was considered simultaneously. The chosen ORC-technique was then evaluated in Excel. 

The first aspect to be examined was how the performance of a combined heat and power plant was 

affected by variations in the supply line temperature. It showed that the performance reaches top levels 

when the temperature is low. The second part contains an optimisation, in a techno-economical 

perspective, of the ratio between cogeneration and separate heat production for district-heating 

systems with heat demands below 50 GWh/year. The most profitable combined heat and power plant 

generates 45 % of the installed power in a 50 GWh system. The profit is, however, too low to justify 

any construction plans. The conclusion was that there are no economical reasons to choose combined 

heat and power based on an organic rankine cycle in Sweden today. 
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Sammanfattning 
Som en del i att bekämpa den globala uppvärmningen behöver energiproduktionen bli effektivare men 

även ställas om till förnyelsebara alternativ. Detta kan ske genom att producera el och värme i samma 

anläggning, dvs. kraftvärme. Syftet med studien är att ge en uppfattning om någon kommersiellt 

tillgänglig kraftvärmeteknik, baserad på förbränning av fast fuktigt trädbränsle, är lämplig att använda 

vid småskalig produktion under svenska förhållanden. De aktuella teknikerna ska kunna generera 

termisk effekt mellan 2-10 MW och värmeunderlaget är ett fjärrvärmenät enligt svensk standard. 

Genom en litteraturstudie jämfördes därför olika tekniker med avseende på prestanda, komplexitet, 

kommersiell tillgänglighet och ungefärliga investering. Samtidigt studerades möjligheten att utnyttja 

organisk rankinecykel till att generera el med fjärrvärmereturen som värmekälla. Den valda tekniken 

utvärderades sedan med hjälp av Excel. Först undersöktes hur prestandan för ett kraftvärmeverk 

påverkas av variationer i framledningstemperaturen. Den andra delen bestod av att ur ett tekniskt- 

ekonomiskt perspektiv hitta en optimal fördelning mellan kraftvärme- och värmeproduktion för 

värmebehov under 50 GWh.   

 

Fem olika kraftvärmetekniker jämfördes, organisk rankinecykel, stirlingmotor samt tre olika 

ångprocesser. Det som skiljer ångprocesserna åt är att den första genererar el med ångmotor medan 

den andra två använder ångturbin. Skillnaden mellan de två turbinbaserade processerna är att den ena 

producerar ånga med en flashbox/ånggenerator medan den andra är en konventionell ångprocess.  

 

En organisk rankinecykel (ORC) är uppbyggd som en enkel ångprocess men använder organiska 

ämnen som arbetsmedium istället för vatten. En silikonolja, oktametyltrisiloxan, används som 

arbetsmedium när högsta temperaturerna i kretsen är runt 300 °C. Ett kraftvärmeverk med ORC-krets 

som klarar dessa temperaturer består av tre större delar, panna inklusive rökgasstråk, hetoljepanna 

samt själva ORC-cykeln. För att nå högst prestanda används två hetoljekretsar. Modulerna kan köras 

på dellaster ned till ca 70 % utan att elverkningsgraden försämras nämnvärt. ORC säljs företrädesvis 

som färdiga moduler.  

 

För elproduktion med fjärrvärmereturen som värmekälla finns två olika tekniker att välja mellan. Det 

första alternativet bygger på en organisk rankinecykel som bl.a. använder kolväten eller ammoniak 

som arbetsmedium. Den andra tekniken är en variant som innebär ombyggnation av värmepumpar.  

 

Vid jämförelsen av de olika kraftvärmeteknikerna visade det sig att organisk rankinecykel är den mest 

lämpade för svenska förhållanden. Detta genom att ha lägst specifik värmeproduktionskostnad, 

jämförelsevis bra prestanda och att det finns drifterfarenheter från bl.a. Tyskland och Österrike.     

 

Inget kraftvärmeverk baserat på organisk rankinecykel har ännu byggts i Sverige. Därför undersöktes 

hur prestandan för en anläggning påverkas av förändringar i framledningstemperaturen genom att 



 

 
 

använda indata från litteraturen. Ett grundfall med framlednings- och returtemperatur på 90 respektive 

60°C undersöktes först. Framledningstemperaturen fick sedan variera mellan 70 och 120 °C.   

 

Det undersöktes även om det är lönsamt att investera i ett ORC- kraftvärmeverk om det jämförs med 

kostnader för en anläggning med enbart värmeproduktion. Båda anläggningarna består av en 

kombination av tre olika produktionsenheter som tillsammans täcker fjärrvärmenätets värmebehov. 

Det som skiljer dem åt är om den ena enheten är ett kraftvärmeverk eller en flispanna. Denna 

produktionsfördelning optimerades för att få lägsta möjliga specifika värmeproduktionskostnad. Tjugo 

driftfall med olika värmeunderlag och andel kraftvärme utvärderades.    

 

Resultaten visar att framledningstemperaturen ska hållas låg för bästa möjliga prestanda medan ett 

kraftvärmeverk som förser ett 50 GWh fjärrvärmenät med 45 % av dess installerade effekt är det mest 

lönsamma driftfallet. Vinsten är dock för låg för att det ska vara ekonomisk försvarbart att bygga 

kraftvärmeverk baserade på organisk rankinecykel i Sverige idag.  
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Beteckningar 
a Annuitetsfaktor 

b  Kostnad per tillförd bränsleenhet 

Cbränsle Bränslepris 

cp Specifik värmekapacivitet 

Eårlig Årligt värmebehov 

Fjärr-ECO Fjärrvärmeekonomiser 

GWP Global Warming Potential 

h Drifttid 

h  Entalpi 

Hi Undre värmevärde 

HT-vvx Den värmeväxlare mellan hetolje- och ORC-kretsen som arbetar med högst temperatur 

i  Kapitalränta  

Iel Intäkter från elförsäljning 

Is_värme Specifik investeringskostnad 

Itot Total investering  

Kbränsle Bränslekostnad 

KDoU Kostnad för drift och underhåll 

Kkapital Kapitalkostnad 

Kspecifik_KVV Specifik värmeproduktionskostnad för kraftvärmeverk 

Kspecifik_värme Specifik värmeproduktionskostnad för värmeverk 

KVV Kraftvärmeverk 

Kvärme Årlig värmeproduktionskostnad  

LT-vvx Den värmeväxlare mellan hetolje- och ORC-kretsen som arbetar med lägst temperatur 

MAVA-tank Matarvattentank 

MDM Oktametyltrisiloxan 

mhetolja massflöde, hetolja 

mn
3 Normalkubikmeter 

msilikonolja massflöde, silikonolja 

n skalfaktor  

NOK Norska kronor 

ODP Ozon Depleting Potential 

ORC Organisk rankinecykel 

Pbränsle Bränsleeffekt 

Pel Eleffekt 

Pfjärr_eco Överförd effekt i fjärrvärmeekonomiser 

Phjälp Hjälpkraft 

PHT-vvx Överförd effekt i HT-vvx 
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Pkritisk Kritiskt tryck 

PLT-vvx Överförd effekt i LT-vvx 

Ppanna Panneffekt 

Ptermisk Termisk effekt 

Ptillförd Tillförd effekt 

Pturbin Turbineffekt  

Pvärme Kondenseringseffekt 

s Entropi 

T Temperatur 

Tkritisk Kritisk temperatur 

z Avskrivningstid 

α Alfavärde 

ηel Elverkningsgrad 

ηs_turbin Turbinens isentropa verkningsgrad 

ηtermisk Termisk verkningsgrad 

ηtot Totalverkningsgrad 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utsläpp av växthusgaser har bidragit till att jordens klimat har blivit varmare. Globalt stiger 

medeltemperaturen med ca 0,2 grader per årtionde. EU satte 1996 upp som mål att medeltemperaturen 

inte ska stiga mer än 2 grader jämfört med temperaturen före industrialiseringen. För att 2 graders 

målet ska uppnås krävs det att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären stabiliseras på en nivå av 

450 ppm koldioxidekvivalenter [EU Climate Change Expert Group 2008]. Det betyder att EU -

länderna gemensamt måste sänka sina utsläpp så att koldioxidhalten når sin högsta nivå runt år 2020 

och därefter sjunker med 70-90 % jämfört med 1990 år nivåer. För Sverige krävs en sänkning med 70-

85 % fram till 2050 om samma referensår används. [Miljövårdsberedningen 2007]  

 
Enligt Miljövårdsberedningen (2007) kan en sänkning av utsläppen ske genom att effektivisera de 

tekniker som redan finns samt använda de tekniker som är under utveckling. För energisektorn kan 

anläggningar som bygger på fossila bränslen fasas ut och ersättas med förnyelsebara energikällor. I det 

förnyelsebara begreppet ingår bl.a. vattenkraft, vindkraft samt bioenergi.  

 
I Sverige täcks stora landområden av skog vilket innebär att det finns en stor framtida potential hos de 

förnyelsebara tekniker som baseras på förbränning av fast biobränsle. För att effektivisera befintliga 

anläggningar, som antingen producerar el eller värme, kan dessa byggas om till kraftvärmeproduktion.  

 
Kraftvärme 

Med kraftvärme menas att kraft och värme produceras samtidigt, i en och samma process. Kraft 

innebär vanligtvis el i detta sammanhang. Som kan ses i figur 1 innebär en kraftvärmeprocess mindre 

förluster än separat produktion. Detta beror på att värmen som kyls bort i kondensorn tas omhand via 

ett fjärrvärmenät eller används till någon industriell process.  
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Figur 1 Förlustjämförelse mellan kraftvärmeproduktion och separat produktion av el och värme 

[Alakangas & Flyktman 2001] 

 

För ett kraftvärmeverk kan den totala verkningsgraden bli uppemot 80 – 90 % [Alakangas & Flyktman 

2001]. Den högre verkningsgraden innebär att mer av bränslets energiinnehåll blir ”nyttig”, dvs. 

användbar. Indirekt medför den högre verkningsgraden att en mindre mängd bränsle kan ge lika 

mycket användbar effekt. I slutändan innebär det även att utsläppen av koldioxid och andra 

växthusgaser minskar. 

 
Stödsystem 

Runt om i landet finns det små fjärrvärmenät som har ett mindre värmebehov än vad ett traditionellt 

kraftvärmeverk klarar av att leverera med acceptabel prestanda och ekonomi. Det ekonomiska 

frågetecknet beror på att produktionskostnaden för elen har varit för hög i förhållande till elpriset 

[Nyström et al. 2001]. Den enda vettiga lösningen har därför varit att använda hetvattenpannor. Nu har 

emellertid ett antal olika tekniker för småskalig kraftvärmeproduktion baserat på förbränning av fasta 

biobränslen utvecklats eller är under utveckling. För att kunna konkurrera med redan etablerade 

tekniker, som t.ex. kärnkraft, får tekniker som klassas som förnyelsebara ekonomiskt stöd. Inom EU 

har de flesta länderna infört något sorts stödsystem för dessa tekniker. Det vanligaste systemet är 

inmatningsersättningar som används i bl.a. Österrike och Tyskland. Det går ut på att elproducenterna 

får ett garanterat pris för sin el från elleverantörerna. Det fasta priset gäller under ett antal år. I Sverige 

används däremot ett system som bygger på handel med elcertifikat eller med att annat namn gröna 

certifikat. [Energimyndigheten 2008a] 

 
Gröna certifikat 

År 2002 producerades totalt 70.3 TWh el från förnyelsebara energikällor i Sverige. Av dessa stod 

storskalig vattenkraft för 90 %. Föra att stödja nya tekniker och samtidigt öka produktionen infördes 

elcertifikatsystemet år 2003. Sedan dess har lagen ändrats några gånger och målet, från och med 1 
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januari 2007, är att öka energiproduktionen med 17 TWh från 2002 års nivåer fram till år 2016. 

[Energimyndigheten 2008a] Även resterande stycken i kapitlet är baserade på samma källa. 

 
Följande tekniker ger rätt till elcertifikat: 

• Vindkraft 

• Solkraft 

• Vågkraft 

• Geotermisk energi 

• Förbränning av torv i kraftvärmeverk 

• Vattenkraft, småskaliga eller nya anläggningar 

• Biobränslen, enligt Lag (2003:113)1 om elcertifikat 

 

Producenterna får ett elcertifikat för varje MWh el de producerar. Dessa certifikat säljs sedan till 

distributörer och vissa elanvändare. Efterfrågan skapas genom att dessa företag har gjorts skyldiga att 

köpa certifikat som motsvarar en viss kvot, se bilaga A, av deras egen försäljning/användning. Detta 

medför att försäljningspriserna för elcertifikaten varierar beroende på tillgång och efterfrågan. I figur 2 

visas prisutvecklingen mellan 2003 och 2008. 

 

 
Figur 2 Medelpriser för spothandel med elcertifikat, 2003-2008. [Energimyndigheten 2008b] 

 

De begränsningar som finns inlagda i systemet är att rätten till elcertifikat är tidsbegränsat. 

Anläggningar som togs i drift innan 2003, då elcerifikatsystemet sjösattes, kan få certifikat fram till 

2012. Om anläggningen startades upp senare har producenten rätt till certifikat i högst 15 år och som 

längst fram till 2030.  

                                                 
1 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030113.HTM 
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Elpriset 

Elpriset bestäms idag via handel på den nordiska elbörsen, NordPool, där alla nordiska länder utom 

Island deltar. Priset varierar och är beroende av flera faktorer, däribland vattennivån i älvar och 

dammar, kärnkraftens produktionskapacitet och priset på bränsle. [Energimyndigheten 2008b] I figur 

3 syns hur elpriset varierade mellan 1996 och 2008.  

 

 
Figur 3 Spotpriser från NordPool mellan 1996-2008. [Energimyndigheten 2008b] 
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1.2 Problem 

Uppgiften består av tre delar där den första är en studie av tillgänglig teknik för småskalig kraftvärme. 

Fokus ligger på organisk rankinecykel. De olika teknikerna ska jämföras med avseende på prestanda, 

komplexitet, kommersiell tillgänglighet och ungefärliga investeringskostnader. 

 

I den andra delen ska ett kraftvärmeverk av den typ som väljs som det bästa i deluppgift ett utvärderas. 

Hur framledningstemperaturen påverkar det valda kraftvärmeverkets prestanda utreds först. Även hur 

stor andel av den installerade effekten, för fjärrvärmenät under 50 GWh, som kraftvärmeverket ska 

producera med hänsyn till lägsta möjliga produktionskostnad ska undersökas. Ett antal driftfall med 

varierande värmeunderlag ställs upp. 

 

Den tredje delen omfattar en studie av möjligheten att använda ORC-tekniken för att öka 

elproduktionen i befintliga kraftvärmeverk genom att använda fjärrvärmevattnet som värmekälla. 

Processen kan då kylas med exempelvis sjövatten. Syftet är att förlänga drifttiden. 

1.3 Syfte  

Syftet med rapporten är att ge en uppfattning om någon kommersiellt tillgänglig kraftvärmeteknik, 

baserad på förbränning av fast fuktigt trädbränsle, är lämplig att använda vid småskalig produktion 

under svenska förhållanden.  

1.4 Mål 

Målet med studien är följande: 

 

• Undersöka möjligheten att, ur ett teoretiskt perspektiv, förse små fjärrvärmenät med värme via 

kraftvärmeproduktion 

 

• Ge övergripande kunskap om småskaliga kraftvärmetekniker baserade på fuktigt trädbränsle 

 

• Beskriva det tekniska respektive ekonomiska läget för de kraftvärmetekniker som studien 

omfattar 

 

• Belysa de effekter som variationer i framledningstemperaturen ger på ett kraftvärmeverks 

prestanda 

 

• Påvisa ett optimum för andelen kraftvärme i fjärrvärmenät med värmebehov kring 50 GWh 

och mindre.   
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1.5 Avgränsning 

De tekniker som är aktuella för den här studien ska vara kommersiellt tillgängliga samt kunna 

generera både elektricitet och värme samtidigt, dvs. kraftvärmetekniker. Dessa ska kunna drivas 

genom förbränning av fuktigt trädbränsle. De kraftvärmetekniker som till slut blir aktuella ska 

dessutom kunna generera mellan 2-10 MW termisk effekt och ha ett alfavärde runt 0,20.  

 

Värmeunderlaget ska motsvara ett svenskt fjärrvärmenät. Framledningstemperaturen varierar mellan 

70 och 120 grader beroende på väderleken. Vanligast är dock en temperatur på ca 80 grader. 

Returtemperaturen ska ligga mellan 40-50 grader under framledningstemperaturen. [Svensk fjärrvärme 

090126] 

 

Ovanstående gör att småskaliga applikationer baserade på förbränning av gas, så som direkteldad 

gasturbin, utesluts utan vidare undersökning. Även indirekt eldad gasturbin utelämnas eftersom de 

anläggningar som finns bygger på förgasning av biobränslet [Bram et al 2005].  

 

De kraftvärmetekniker som studien omfattar benämns nedan och även i fortsättningen med namnet på 

den komponent som skiljer dem åt. De kraftvärmetekniker som återstår är: 

 

• Organisk rankinecykel 

• Ångmotor 

• Ångturbin 

• Flashbox/ånggenerator 

• Stirlingmotor 

 

Ett undantag görs för en tillämpning av ORC-tekniken, då även varianten med fjärrvärmevattnet som 

värmekälla ska undersökas. 

1.6 Metod 

Arbetet började med en litteraturstudie av ”state of the art” karaktär, dvs. en undersökning av hur långt 

utvecklingen har kommit inom de olika teknikerna. Informationen som behövdes för studien har 

hämtats från redan publicerat material. Materialet hittades via sökning på internet, i databaser samt via 

mail- och telefonkontakt med berörda personer. Därefter utvärderades resultatet i litteraturstudien 

genom beräkningar för ett antal fiktiva fall. Beräkningarna utfördes i Excel.  

 

För jämförelserna i litteraturstudien och de olika undersökningarna i kapitel 8 och 9 behövde en rad 

ekonomiska och termodynamiska förutsättningar fastslås, se kapitel 1.6.1.  
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1.6.1 Ekonomiska förutsättningar 

Småskaliga kraftvärmeverk är ofta reglerade efter värmebehovet, vilket gör att det är lämpligt att 

jämföra värmeproduktionskostnaden snarare än kostnaden för elproduktion. Den elgenererande delen 

kan p.g.a. detta ses som en extra utgift och bör vara finansieras genom den egna produktionen. Det är 

svårt att få tag på aktuella investeringskostnader för de olika teknikerna som ingår i studien, vilket 

medför att en förenklad metod har använts. Metoden går ut på att de intäkter som elen genererar 

subtraheras, krediteras, från de årliga kostnaderna för kraftvärmeverket i fråga.  

 

De poster som beaktades vid beräkning av den totala årliga kostnaden var: 

 

• Kapitalkostnad  

�������� � 	 ��� ·    �1� 
 

där Itot står för den totala investeringen och a för annuitetsfaktorn som beräknas: 

 

 � � · �1 � ���
�1 � ��� � 1   �2� 

 

Med kapitalräntan, i, och avskrivningstiden, z, i år. 

 
• Bränslekostnad 

���ä���� � ���ä���� · ���ä���� · �   �3� 
 

Där Cbränsle är bränslepriset per kWh, Pbränsle är bränsleeffekten och h är drifttiden 

 

• Drift- och underhållskostnad (DoU) 

 � �! � " · ���ä���� · �   �4� 
 

Där b är en kostnad per tillförd bränsleenhet. Här antogs att kostnaden motsvarar 50 

kr/MWhbränsle. 

 

Den årliga kostnaden för värmeproduktionen blir då: 

 �$ä�%� � �������� � ���ä���� � � �! � 	��   �5� 
 

Där Iel är intäkterna som elförsäljningen medför. 

 

Den specifika produktionskostnaden per kWh värme kunde sedan beräknas. Motsvarande beräkningar 

utfördes för en tänkt hetvattenpanna som producerar lika mycket värme, kondenseringseffekt, som 

kraftvärmeverket. Den enda skillnaden är att inga intäkter från försäljning av el finns att kreditera för 
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hetvattenpannan. Om den specifika värmeproduktionskostnaden för kraftvärmeverket är lägre än 

kostnaden för motsvarande hetvattenpanna kan byggnation av ett kraftvärmeverk motiveras.  

 

För att kunna ta fram kapitalkostnaden för olika hetvattenpannor, enligt ekvation 1, måste först den 

totala investeringen hittas. Ur Kjellström (2007) hämtades därför ungefärliga värden för den specifika 

investeringen för en rad värmeeffekter, mellan 1 och 10 MW. Dessa plottades i figur 4.  

 
Figur 4 Specifik investering för hetvattenpannor med värmeeffekter mellan 1-10 MW. [Kjellström 2007] 

 
De framtagna ekvationerna i figur 4 användes till att ta fram den specifika investeringskostnaden per 

kWvärme och betecknas här med Is_värme.   

	�_$ä�%� � �0,3395 · �$ä�%� � 5031,6   �6� 
    

gäller för värmeeffekter under 6000 kW. Medan 

 	�_$ä�%� � �0,1 · �$ä�%� � 3600   �7�    
 

gäller för värmeeffekter över 6000 kW. 

 

Kostnadsuppgifterna i figur 4 användes inte direkt eftersom de ansågs gamla. De visar dock att den 

specifika investeringen ökar drastiskt med sjunkande pannstorlek. Istället utnyttjades uppgifterna för 

att tillsammans med ekvation 8 ta fram en skalfaktor för den önskade pannstorleken.  

 
�-./01�2�-./01��3����� � 4

5/-6789�25/-6789��3�����:
�
   �8� 

 

y = -0,3395x + 5031,6
R² = 0,9998
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Skalfaktorn tillsammans med uppgifterna i tabell 1 användes i sin tur till att beräkna investeringen för 

den aktuella pannan. Anläggningen producerar 8 MW värme och användes som referenspunkt. Ingen 

hänsyn till rökgaskondensering har tagits med i studien. 

 

Tabell 1 Investeringskostnader för en hetvattenanläggning på 8 MW. Enbart hetvattenpannan står för 
8000 kkr av posten maskiner. [Widarsson 090201] Den totala kostnaden motsvarar 6375 kr/kW 
installerad effekt. 

Maskiner* [kkr.] 30 000    
Övrig utrustning** [kkr.] 5 000    
Byggnad, process [kkr.] 15 000    
El- entreprenad, allmän el [kkr.] 1 000    
Totalt [kkr.] 51 000    

 *Innehåller ugn, panna, bränsleficka, rökgasrening, skorsten, inklusive el och styrsystem 
** Innehåller tryckhållning, fjärrvärmepumpar, fordonsvåg mm 
 

För att få en rättvis jämförelse mellan kraftvärmeverket och hetvattenpannan i fråga användes 

kostnaderna för referenshetvattenpannan, i tabell 1, som bas för skalning även för kraftvärmeverket. 

Innehållet i posterna och därmed kostnaderna justerades då behov fanns, t.ex. kunde pannsort bytas 

eller en kondensor läggas till. I posten maskiner ingår bl.a. ugn, panna, rökgasrening och skorsten. Det 

gör att posten dimensionerades efter den termiska effekten, Pel plus Pvärme, för kraftvärmeverket. De 

övriga posterna har även de dimensionerats efter den termiska effekten. Motsvarande hetvattenpanna 

dimensionerades efter kraftvärmeverkets bortkylda värmeeffekt. Värmeeffekten förutsattes vara 

samma som hetvattenpannans termiska effekt eftersom systemet antogs vara förlustfritt.  

 

Investeringskostnaden för de olika modulerna som kraftvärmeverk med organisk rankinecykel är 

uppbyggd kring anges av Ermatherm AB (2009a) och finns i tabell 2. Uppgifterna gäller 

standardmoduler från Turboden s.r.l och anges i Euro. Priserna konverterades sedan till kronor med 

växelkursen, 1 Euro = 9,26 kr.  

 

Tabell 2 Investeringskostnad för olika ORC-moduler, i Euro. [Ermatherm AB 2009a] 

Modul nr Pris [kEuro] 
6 1030 
7 1090 

10 1260 
14 1440 
18 1750 
22 1980 

 

Kraftvärmeverken som baseras på ångturbin samt ångmotor har några komponenter som skiljer sig 

från ovan nämnda hetvattenpanna. Det som skiljer dem åt är främst själva pannan, som byts mot en 

ångpanna, samt att det tillkommer en kondensor. Detta innebär att andra prisuppgifter, se tabell 3, 

användes för dessa poster. I övrigt användes samma uppgifter som för hetvattenpannan.  
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Tabell 3 Prisuppgifter för olika vatten- och rökrörspannor vid olika ångdata [Andersson 2007] 

Komponent Processdata  
      (bar)                 °C 

Ppanna 
(MW) 

Kostnad 
(Mkr) 

Rökrörspanna 16 mättad ånga 8 10 
Vattenrörspanna 1 40 295 7 14,3 
Vattenrörspanna 2 40 400 8 15,5 
Kondensor* 40   0,62 
 16   0,44 

* Kostnaden för kondensorn förutsattes vara oberoende av kondenseringseffekten, dvs storleken. Detta motiveras 

med att effektintervallet är begränsat. 

 

Ovan nämnda data användes till att skala fram en kostnad för den anläggning det gällde. Eventuella 

avvikelser från dessa motiveras i respektive kapitel. 

 
Ekonomiska data 

I tabell 4 anges bl.a. räntesatsen, avskrivningstiden och den motsvarande annuitetsfaktorn som 

användes i rapporten. 

Tabell 4 Grunddata för ekonomiska beräkningar 

Kapitalränta, i [%] 6 
Avskrivningstid, z [år] 15 
Annuitetsfaktor, a  0,103 
Utnyttjande tid, h [timmar] 5000 

 

Elpriset och priset på elcertifikat varierar från dag till dag varför det är nödvändigt att använda 

medelvärden vid beräkningarna. Medelvärdet för elpriset baserades på årsmedelvärden av spotpriser 

angivna av Nord Pool mellan 2005 och 2008 och blev ca 370 kr/MWh, se bilaga B. Priset ansågs vara 

för lågt samtidigt som det vid försäljning tillkommer nätavgifter. Det gör att elpriset som har använts i 

rapporten är något högre. Elpriset, som förutsattes vara ett snittpris under 2009, antogs ligga på 450 

kr/MWh. Elcertifikatpriset beräknades på motsvarande sätt och baserades på årsmedelvärden mellan 

2003 och 2008. Även olika valutor varierar i värde i förhållande till varandra vilket gör att samma 

resonemang har använts för dessa. Medelvärdet för Euron baserades på värden mellan 2001 och 2008 

och norska kronor mellan 2002 och 2008. Resultaten redovisas i tabell 5.  

 

Tabell 5 Medelvärden för valutakurser, el- och elcertifikatpriser, baserade på uppgifter från Sveriges 
riksbank (090203), Nord Pool (090128) samt Svenska kraftnät (090204) 

1 Euro 9,26 kr 
1 NOK 1,16 kr 
Elpris (försäljningspris, Sverige) 450 kr/MWh 
Elcertifikatpris (försäljningspris) 214 kr/MWh 
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Bränslepriserna i tabell 6 hämtades från Energimyndighetens prisblad för biobränslen, blad nr 1 2009. 

Priserna är medelpriser och gällde för år 2008. Uppgifterna är preliminära men borde inte förändras 

allt för mycket. [Energimyndigheten 2009b]  

 

Tabell 6 Bränslepriser för olika biobränslen under 2008 [Energimyndigheten 2009b] 

Bränsle kr/MWh 

Skogsflis  
Industri 146 

Värmeverk 167 
Förädlade trädbränslen  
(briketter och pellets)  

Värmeverk 271 
Biprodukter  

Industri 160 
Värmeverk 158 
Returträ  

Värmeverk 71 

 

Tabell 6 påvisar prisskillnaden mellan flis och förädlade bränslen, som t.ex. pellets. Angivelserna 

användes inte direkt eftersom priserna ansågs för låga. De priser som användes i rapporten ligger 

därför något högre. Priset på flis sattes till 200 kr/MWh medan pellets antogs kosta 300 kr/MWh.  

1.6.2 Termodynamiska förutsättningar 

Vid termodynamiska jämförelser mellan de olika teknikerna användes olika verkningsgrader samt 

kraftvärmeverkens alfavärde. Dessa definieras nedan i ekvation 9-11.  

 

Alfavärdet: 

< � ����$ä�%�    �9� 
Totala verkningsgraden: 

=��� � ��� � �$ä�%������3ö�?    �10� 
 

Hetvattenpannan som beskrevs i föregående kapitel antogs ha en totalverkningsgrad på 86 %. 

 

Elverkningsgraden:  

=�� � ��������3ö�?    �11� 
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2 Organisk RankineCykel (ORC) 
Avsnittet behandlar olika varianter av Organisk Rankinecykel (ORC). Det som skiljer dem åt är 

varifrån de får sin tillförda energi, dvs. via förbränning av fast biobränsle eller på något annat sätt. I 

kapitel 2.2 behandlas anläggningar som värms upp med rökgaser från förbränning medan kapitel 2.3 

diskuterar alternativa värmekällor där fokus ligger på överskottsvärme i fjärrvärmenätet.  

2.1 Vad är en Organisk Rankinecykel? 

En organisk rankinecykel är i grund och botten uppbyggd på samma sätt som en traditionell ångcykel, 

dvs. som en vanlig rankinecykel. Processen består av: förångare (1), turbin (2), kondensor (3) samt en 

pump (4), se figur 5.  

 

 
Figur 5 Exempel på rankinecykel, fritt efter Wester (1990) 

 

Det speciella med en organisk rankinecykel är att arbetsmediet inte är vatten utan en organisk vätska. 

Organisk rankinecykel används då den tillgängliga temperaturen i processen är låg eftersom organiska 

föreningar under dessa förutsättningar ger bättre verkningsgrad än vatten [Drescher & Brüggermann 

2007].  

2.2 ORC uppvärmd via rökgaser 

År 2007 fanns det ca 70 kraftvärmeanläggningar runt om i Europa, mestadels i Österrike och 

Tyskland, som baserades på ORC-teknik med rökgaser som värmekälla. Därtill kom runt 30 stycken 

som ännu inte hade driftsatts. [Goldschmidt 2007] Ett urval av dessa listas i bilaga C. Det finns, som 

kan ses i tabell 7, flera tillverkare som säljer kommersiellt gångbara kraftvärmeverk men tekniken som 

dessa bygger på verkar vara lika. För att kunna generera värme och elektricitet behövs en del 

kringutrustning. Även tillverkare av dessa listas nedan. 
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Tabell 7 Tillverkare av ORC relaterade produkter [Goldschmidt 2007] 

Tillverkare av biobränsleugnar  Kohlbach Gruppe, Österrike  
Mawera Holzfeuerungsanlagen GmbH, Österrike  
Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH, 
Österrike  

Tillverkare av hetoljepannor  Maxxtec AG, Globalt 
Kohlbach Gruppe, Österrike  
Mawera Holzfeuerungsanlagen GmbH, Österrike  
HTT Energy Systems GmbH, Tyskland  

Tillverkare av turbiner och ORC-moduler  Turboden S. r. l. Italien 
Adoratec GmbH, Tyskland 
Dresser-Rand Nadrowski Turbinen GmbH, Tyskland  
GMK Gesellschaft für Motoren und Kraftanlagen, 
Tyskland  
AG Kühnle, Kopp & Kausch (Siemens), Globalt 

Entreprenörer och ingenjörsföretag  Bios Bioenergiesysteme, Österrike  
Adoratec GmbH, Tyskland  
Aldavia BioEnergy GmbH, Österrike  

 

2.2.1 Teknik 

Ett kraftvärmeverk uppbyggt kring en organisk rankinecykel består av tre större delar: en panna, en 

sluten krets med termisk olja, hetoljepanna, och så själva ORC-cykeln som även den är sluten. Ett 

typiskt processchema över ett kraftvärmeverk baserat på ORC-teknik kan ses i figur 6. 

 

 
Pannan 

Pannans utförande ser lite olika ut beroende på vilken slags biobränsle som ska förbrännas, bl.a. 

varierar vilken typ av rost och brännare som används. I toppen av pannan sitter värmeväxlare som via 

Figur 6 Schematisk processbild över en ORC-baserad kraftvärmeanläggning 
[BIOS Bioenergiesysteme GmbH 090122] 
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rökgaserna för över värme till hetoljekretsen. Vid utloppet av sista värmeväxlaren är rökgaserna ca 

280 ºC varma. Gaserna kyls sedan i två steg, först med hjälp av luftförvärmare till ca 240 ºC och 

därefter med en fjärrvärmeekonomiser. [Obernberger & Gaia 2005] För att sänka rökgastemperaturen 

ytterligare kan en rökgaskondensor installeras. Rökgaskondensorn använder fjärrvärmereturen som 

kylsänka.  

 
Hetoljepannan  

Hetoljepannan består av värmeväxlare, en strålnings och två konvektiva. Arbetsmediet, en hetolja, 

passerar värmeväxlarna i en tub konstruerad som en spiral. För att förhindra att oljans livslängd 

förkortas allt för mycket till följd av lokal överhettning håller oljan en relativt hög hastighet genom 

värmeväxlarna. Temperaturen begränsas till ca 300ºC. [Goldschmidt 2007] En fördel med att använda 

hetolja som värmeöverförande medium är att den kan värmas till de eftersträvade 300 graderna vid 

låga tryck, i stort sett vid atmosfärstryck. Om temperaturen på hetoljan hålls runt denna temperatur har 

den en livslängd på ca 10 år [Obernberger & Thek 2004]. Verknigsgraden för värmeväxling mellan 

rökgas och hetolja beror på hur mycket fukt som finns i bränslet samt luftöverskottet vid 

förbränningen.  

  

Som kan ses i figur 6 på föregående sida transporteras hetoljan från hetoljepannan till förångaren som 

tillhör ORC-cykeln, varefter den kyls till ca 250 grader. Hetoljan pumpas därefter till en ekonomiser 

där den förvärms innan den kommer tillbaka till förångaren. För att det alltid ska cirkulera olja i 

kretsen är två pumpar installerade. Den ena står på stand-by och startas automatiskt om den första 

havererar. [Duvia & Gaia 2002] Utöver detta finns även säkerhetsutrustning så som expansionsventiler 

och kylsystem installerade.  

 

Oljan som används i de flesta hetoljepannorna för ORC- applikationer heter MARLOTHERM® SH. 

[Obernberger et. al. 2003] MARLOTHERM® SH är en syntetisk produkt och används i slutna system 

för värmeöverföring. Den används som värmeöverförande medium, förutom i värmeväxlare i 

värmeverk, även för värmning av reaktorer och destillationskolonner i olika processmaskiner. Oljan är 

vid 20 grader en klar vätska. [Sasol Olefins & Surfactants GmbH 090131] Fler egenskaper för hetoljan 

finns i tabell 8. 

 

Tabell 8 Några egenskaper för hetoljan Marlotherm SH [Sasol Olefins & Surfactants GmbH 090131] 

Kokpunkt 1 bar 385-395 ºC 
Flampunkt 200 ºC 
Självantändning 450 ºC 
Lägsta starttemperatur för anläggning -5 ºC 
Densitet (20°C)  1.04–1.05 kg/l 
Viskositet (20°C) 42-52 mm2/s 
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Det finns naturligtvis andra oljor som kan användas. Det danska företaget TT boilers använder en 

hetolja som heter Paratherm NF. Även den kan användas utan övertryck upp till 300 ºC. [AB&Co- 

TTBoilers 090417]    

 
ORC -modulen  

Hur mycket energi som kan föras över till ORC-cykelns arbetsmedium begränsas av hetoljan vilket 

medför en högsta temperatur på 300 ºC. Temperaturen kan dock variera ned till runt 250 ºC. 

[Goldschmidt 2007] I de anläggningar som finns idag är arbetsmediet efter förångaren antingen precis 

överhettad eller mättad ånga [Karellas & Schuster 2008]. I figur 7a visas en bild över en principiell 

ORC-process och i figur 7b åskådliggörs densamma i ett T-s diagram. 

 

         

 

Ur figur 7a kan utläsas att efter kondensorn (1) pumpas (2) fluiden till en intern värmeväxlare (3) för 

att värmas innan den förs vidare till förångaren samt överhettaren (4-6). Efter att ångan har expanderat 

genom turbinen (7) kyls den ytterligare genom att passera den interna värmeväxlaren (8). Denna 

värmeväxlare kan vara antingen en rekuperator eller en regenerator. Därefter kondenseras (9) ångan i 

kondensorn. En möjlighet som inte visas i figuren är bypass av turbinen. Den vägen tillåts fluiden att 

ta vid uppstart och vid underhåll av generatorn [Duvia & Gaia 2002]. 

 

Arbetsmediet expanderar genom en axiell turbin som är kopplad direkt till generatorn [BIOS 

Bioenergiesysteme GmbH 090122]. Efter turbinen befinner sig den organiska fluiden, tillskillnad mot 

vatten, över sin kondensationstemperatur vilket innebär att det finns mer energi att utnyttja i gasen. 

För att höja verkningsgraden placeras därför en rekuperator efter turbinen. [Drescher & Brüggermann 

2007] Tillföljd av att det organiska arbetsmediet befinner sig i gasfas även efter turbinen så kan 

korrosion och erosion undvikas. Ångan kondenseras därefter vid en temperatur som gör det möjligt att 

använda den bortkylda effekten i till exempel ett fjärrvärmenät. I Sverige skulle det innebära en 

framledningstempertaur mellan 70 och 120 grader.  

Figur 7 a) Principiell ORC-cykel med överhettning b) T-s diagram över den samma  
[Drescher & Brüggermann 2007]. 
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Ånga av organiska ämnen har högre densitet än vattenånga, vilket innebär att turbinen kan göras 

relativt kompakt. Värmeväxlarnas ytor, förångare och kondensor m.fl., behöver dock göras större 

tillföljd av att den värmeöverförande förmågan är sämre än vattens. [Goldschmidt 1994]  

 

Organiska arbetsmedier används, som nämns i kapitel 2.1.1, då temperaturen i processen är låg. Även 

trycket kan hållas på måttliga nivåer då organiska ämnen inte kräver höga tryck för att förångas vid 

låga temperaturer [Karellas & Schuster 2008]. Detta åskådliggörs i figur 8 nedan.  

 

 
Figur 8 T-s diagram för någon organisk fluid jämfört med vatten [Karellas & Schuster 2008] 

 

Vid en ångtemperatur runt 300 grader före turbinen är det enligt Drescher & Brüggermann (2007) bäst 

med ett arbetstryck efter pumpen, dvs. maxtryck i kretsen, mellan 0.9 och 1.5 MPa. 

 

Trots att netto- elverkningsgraden för ORC-cykeln är låg, upp till 18 procent, visar nedanstående bild, 

figur 9, på att egenskaperna inte försämras särskilt mycket vid dellaster. Lasten kan sänkas till ca 10 

procent [Duvia & Gaia 2002]. 
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Figur 9 Elverkningsgraden som funktion av lasten. Baserat på en anläggning i Lienz, Österrike. [BIOS 

Bioenergiesysteme GmbH 090122] 

 

Som kan ses i figuren så är elverkningsgraden, netto, i stort sätt konstant ned till en last på ca 70 

procent. Mellan 70 och 50 procents last sjunker verkningsgraden med drygt 1 procent, medan laster 

lägre än 50 procent ger lite större sänkningar.  

 

Totalverkningsgraden för ORC-cykeln ligger runt 15 procent. [Goldschmidt 2007] 

 

Det finns en rad positiva sidor med ORC-tekniken. Några listas nedan. 

• Klarar av att köra på dellast utan några större försämringar i prestanda. 

• Sannolikheten är liten att få erosion- eller korrosionsskador på turbinens rotorblad då 

arbetsmediet fortfarande är överhettat vid turbinens utlopp.  

• Kostnaden för underhåll är låg, då behovet av underhåll varje vecka är begränsat till 

några timmar. Dessutom behöver inte arbetsmediet bytas mer än ca var 20: e år. 

• ORC-kretsen bidrar inte till några utsläpp av växthusgaser, då det är en sluten krets. 

Inga andra avfall finns heller.  

•  Anläggningen kan köras automatiskt. Detta leder till låga personalkostnader. 

• Turbinen går på låga varvtal. Kan därför vara kopplad direkt till generatorn.  

• Låg mekanisk belastning på rotorbladen. Detta till följd den låga periferihastigheten 

som kommer av det låga varvtalet.  

• Trots begränsningen av temperaturen tillföljd av hetoljans och även silikonoljans 

stabilitetsgränser blir den elektriska verkningsgraden hög i jämförelse med den vanliga 

ångcykeln i jämförbar storlek.    
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Ovanstående lista är sammanställt ur följande källor: [Goldschmidt 2007], [Duvia & Gaia 

2002] samt [Obernberger & Thek 2004] 

 
Två hetoljekretsar 

Det finns nu även en utvecklad version av en ORC-anläggning. Skillnaden mot föregångaren är att det 

finns ytterligare en hetoljekrets som överför värme från rökgaserna till ORC-cykeln. Denna 

hetoljekrets har en lägre arbetstemperatur, mellan 250-130 grader, än den första. Att en extra 

hetoljekrets ger bättre uppvärmning beror på att det organiska arbetsmediet efter pumpen är, mer eller 

mindre, i vätskefas och kan ta upp mer energi än vad gasen efter turbinen kan avge. Detta gör att det 

lönar sig att dela flödet på två delflöden och låta det ena förvärmas av hetoljan och det andra gå genom 

rekuperatorn efter turbinen. Energin som behövs för att förvärma arbetsmediet tas upp av hetoljan via 

en andra ekonomiser mellan oljan och rökgaserna. [Obernberger & Gaia 2005] Systemet illustreras 

nedan i figur 10. 

 
Figur 10 Schematisk bild över en ORC-anläggning med två hetoljekretsar [Obernberger & Gaia 2005] 

 

Både el- (netto) och den totala verkningsgraden för ORC-cykeln ökar med någon procentenhet i 

jämförelse med den traditionella modellen [Goldschmidt 2007]. Verkningsgraden ökar genom att 

rökgasförlusterna minskar i förhållande till anläggningen med en hetoljekrets. De mindre förlusterna 

beror på att rökgastemperaturen blir lägre då gaserna värmer oljan i den andra ekonomisern. Det 

innebär i sin tur att den sista värmeväxlaren i rökgaskanalen, fjärrvärmeekonomisern, kan släppa iväg 

kallare rökgaser till skorstenen. Luftförvärmaren värms till följd av ovanstående med kallare rökgaser. 

Det kan innebära att luften inte kan värmas lika mycket. Om detta sker påverkas verkningsgraden 

negativt. Förbränningsluftens temperatur påverkar dock verkningsgraden mindre än rökgasförlusterna 

så i stora hela blir resultatet bättre. 
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ORC- moduler från Turboden s.r.l består av dessa så kallade ”split systems” [Turboden 090412]. Även 

Adoratec GmbH [Adoratec 090127] använder sig av tekniken i sina anläggningar.  

 
Jämförelse av personalbehov mellan Sverige och Österrike/Tyskland 

I Sverige gäller hetoljenormerna, HEN 1984, vid användning av hetoljepannor. Normerna anger 

följande övervakningskrav: 

 

”…Hetoljepannan eller pannanläggning skall övervakas under drift av person som är väl förtrogen 

med systemets funktion och skötsel och som är utsedd av arbetsgivaren. Detaljerade skötselföreskrifter 

för hela systemet med tillhörande komponenter skall finnas tillgängliga för skötselpersonalen… 

Skötselpersonalen skall tillse anläggningen så ofta och i sådan omfattning, som med hänsyn till 

driftförhållandena och leverantörens uppgifter kan anses som betryggande med avseende på risk för 

olycksfall.”  

 

I AFS 2002:1 paragraf 16 sägs att en hetoljepanna ska ha kontinuerlig övervakning om inte särskilda 

villkor för periodisk tillsyn uppfylls. 

 

Om hetoljepannan skulle bytas ut mot en hetvattenpanna gäller andra regler. Trycksatta anläggningar 

så som hetvattenpannor och även ånganläggningar behandlas i AFS 2002:1 paragraf 13 där bl.a. 

följande sägs: 

 

”Driftpersonalens förmåga att svara för säkerheten i en pannanläggning skall vara dokumenterad. 

Personalen skall ha den utbildning och de instruktioner som behövs för att säker drift ska kunna 

upprätthållas.” 

 

Vidare säger paragraf 16, 17 och 18 att en hetvatten- eller ånganläggning, med en effekt över 5 kW, 

ska vara bemannad dygnet runt om inte en rad villkor är uppfyllda. Då kan periodisk övervakning 

tillämpas. Om pann- eller ånganläggningen är sluten och fasta bränslen används ska tillsyn ske minst 

en gång per dygn om effekten ligger mellan 0,5 och 1,5 MW. Är effekten lägre finns inget bestämt 

tidsintervall för övervakningen. Om effekten överstiger 1,5 MW ska anläggningen ses till minst 2ggr 

per dygn, med ett största intervall på 16 timmar. Undantag kan göras om en ackrediterad kontrollant 

har godkänt detta. 

 

I Österrike och Tyskland har man inga krav på bemanning med utbildad personal vid biobränsleeldade 

hetoljepannor. Det gör att anläggningen kan fjärrövervakas. Däremot krävs det utbildad personal för 

att bemanna en traditionell ångpanneanläggning. [Goldschmidt 2007]  
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Personalbehovet för enbart ORC-modulen är lågt. Detta beror på att modulen regleras automatiskt. 

Automatiken gäller start, stop samt laständringar. Laständringar regleras efter fjärrvärmenätets 

framledningstemperatur. Detta kan ske vid laster mellan 10-100 %. [Goldschmidt 2007] Det behövs 

personal för rutinkontroller samt för att trycka på start knappen när modulen ska startas [Ermatherm 

AB 2009a].  

 

Slutsatsen blir att det inte är någon skillnad i personalbehov om du kör en hetvatten- eller hetoljepanna 

i Sverige. Däremot har en ORC-anläggning baserad på förbränning av biobränsle som byggs i 

Österrike eller Tyskland lägre personalkostnader än en anläggning som byggs i Sverige. När det gäller 

själva ORC- modulen borde befintlig personal kunna täcka upp det lilla merarbete som modulen 

kräver eftersom det mestadels innebär rutinkontroller.   

 
Hetolja eller vatten? 

Vad skulle det innebära om hetoljepannan byts ut mot en hetvattenpanna i ett kraftvärmeverk 

uppbyggt kring ORC- tekniken? Förutsättningen är att hetvattenpannan är uppbyggd på motsvarande 

sätt som hetoljepannan, dvs. med värmeväxling mot rökgaser för att ta upp värme och därefter 

värmeväxling mot den organiska kretsen.    

 

För att komma upp i temperaturer över 100 grader måste hetvattenpannan vara trycksatt. Trycket i 

pannan ska vara något högre än det tryck där vattnet kokar vid den önskade temperaturen. De flesta 

hetvattenpannor i Sverige körs vid ett tryck mellan 6-8 bar, men är designade för 16 bars tryck [Opet 

Sweden 090216].  

 

Den högsta temperaturen, vid 8 bar, som kan hållas ligger under mättnadstemperaturen på 170 grader. 

Ett säkerhetsavstånd bör rimligtvis upprätthållas då vatten har bättre värmeöverförande egenskaper än 

ånga. Detsamma gäller om pannan körs vid 16 bar, men med skillnaden att temperaturen måste ligga 

under 200 grader. Om hetvattenpannan däremot konstrueras som en halvångpanna kan tekniken ge 

temperaturer på 300 grader utan att trycket överstiger 100 bar. Temperaturen nås vid tryck på 80-90 

bar, eftersom vattnet värms till sin mättnadstemperatur. Ångan som bildas avleds via en ångdom 

medan det mättade vattnet får värma ORC- kretsen. Ett tryck på 80-90 bar är dock mycket för en liten 

panna i och med att investeringskostnaderna ökar med ökande tryck. Ett tredje alternativ är att 

använda en högtryckshetvattenpanna, med arbetstryck runt 30 bar [Danstoker 090425]. Detta medför 

att hetvattnet når en temperatur kring 230 grader istället för de önskade 300. Den lägre temperaturen 

medför sämre prestanda för ORC-cykeln men kan vägas upp av att investeringen blir lägre. Hetoljan 

har däremot en förångningstemperatur på 390 grader vid atmosfärstryck [Sasol Olefins & Surfactants 

GmbH 090131], men begränsas som tidigare nämnts vid 300 grader. 

 

Hetoljans specifika värmekapacivitet varierar mellan 2,37 och 2,59 kJ/kg*K vid temperaturer mellan 

240 och 300 °C [Sasol Olefins & Surfactants GmbH 090131]. Detta är lägre än vatten vars specifika 
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värmekapacitet vid motsvarande temperaturer uppskattningsvis varierar mellan 4,7 och 5,9 kJ/kg*K. 

Trycket förutsattes motsvara vattnets mättnadstryck. Vatten är därmed ett bättre värmeöverförande 

medium. Massflödet i kretsen kan därför vara mindre om vatten används, om lika stor effekt ska 

överföras. Det innebär att rör med klenare dimensioner kan användas. 

 

Enligt tillverkaren bildas inga avlagringar på materialet vid användning av hetoljan, vilket leder till 

låga underhållskostnader [Sasol Olefins & Surfactants GmbH 090131]. Vatten som används i en 

ångpanna måste däremot renas, men hur mycket beror på vilken panntyp som används samt rådande 

processdata. Salter som består av kalcium eller magnesium bildar avlagringar på pannans ytor då 

vattnet värms, vilket leder till sämre värmeöverföring. I vattnet finns det även lösta gaser som kan 

bilda sura föreningar vid uppvärmning. Dessa bidrar till korrosion. [Alvarez 1990] Detta gäller även 

för en halvångpanna men i mindre omfattning eftersom ångflödet är mindre. Investeringen ökar dock 

till följd av detta krav. Hetvattenpannor har inte samma behov av vattenrening. 

 

Personalbehovet skiljer sig inte mellan de olika pannsorterna, se föregående avsnitt. 

 

En hetoljepanna som genererar 7,85 MW är ca 2 Mkr dyrare än motsvarande hetvattenpanna. Priset 

för hetvattenpannan bygger på beräkningar utifrån referensanläggningen vilken är konstruerad för ett 

maximalt tryck på 16 bar medan kostnaden för hetoljepannan är antagen till 60 % av motsvarande 

ORC-modul. I det här fallet genereras 1,78 MWel netto vilket enligt Goldschmidt (2007) innebär att 

hetoljan kostar ca 1 Mkr. För att höja temperaturen på hetvattnet till 230-300 grader, beroende på val 

av panna, tillkommer kostnader för tryckhöjning.  

 

Alternativet med högtryckshetvattenpannan är inte aktuellt då studien i första hand omfattar tekniker 

där den maximala temperaturen i ORC-kretsen ska hamna runt 300 grader. Förslaget diskuteras dock 

vidare i kapitel 13, Förslag till fortsatt arbete. Slutsatsen blir därför att det är bättre att använda 

hetoljan. Det borde rimligtvis bli billigare att byta oljan vart 10:e år än att bygga en mycket dyrare 

halvångpanna. Pannan blir dyrare eftersom den måste tåla höga tryck om vattnet ska nå upp till den 

önskade temperaturen.  

2.2.2 Arbetsmedium  

Vilket arbetsmedium som ska väljas för en viss process beror inte bara på dess termodynamiska 

egenskaper. Egenskaper som önskas är bl.a. låg specifik volym och låg viskositet. Hänsyn tas även till 

ämnets stabilitet, kompabilitet med material med vilka fluiden har kontakt, säkerhets-, hälso- och 

miljöaspekter samt tillgänglighet och kostnad. [Asp et al. 2008], [Drescher & Brüggermann 2007] Ur 

miljösynpunkt ska mediet i fråga bland annat ha så liten inverkan på ozonlagret som möjligt. 

Säkerhetsmässigt ska ämnets explosiva egenskaper beaktas. 

 



 

 

Vid val av arbetsmedium, för ORC 

temperaturer som begränsar urvalet. Den undre gränsen sätts av att ämnet måste ha en lägre 

smältpunkt än den omgivande temperaturen fö

begränsningen ligger i att fluiden måste vara kemiskt/termiskt stabil vid 300 grader, och inte falla 

sönder i andra ämnen.  

 

Det ämne som används i de flesta anläggningar som eldas med biobränsle är en 

Silikonoljan har ingen nedbrytande effekt på ozonet i atmosfären och är inte giftig

2002]. Oljan heter oktametyltrisiloxan

användas är toluen, etylbensen, propylbensen och butylbensen.

 
Oktametyltrisiloxan  

Oktametyltrisiloxan, MDM, är vid atmosfärstryck en färg

ändras särskilt mycket med temperaturen, är jämförbar med vatten. Ämnet har även låg ytspänning 

och går bra att komprimera. Kokpunkten vid atmosfärstryck är

samt känslig mot fukt. [Clearco Products 090216], [TCI Europe 090216] Flamrisken medför att 

organiska rankinecykler som använder silikonoljan har ett säkerhetssystem för detta. 

 

Förutom att användas som värmeöverfö

skönhetsprodukter. 

 

Figur 11 visar hur molekylen ser ut.

Figur 

 

Som syns i figuren innehåller molekylen tre kiselatomer. Kisel heter silicon på e

silikonolja troligen är en direktöversättning. I Sverige borde oljan därför kallas kiselolja men kommer 

här att benämnas silikonolja eftersom detta har gjorts i annan litteratur. 

 

Det finns en rad företag som tillverkar silikonoljan

förpackningar om 1, 5 och 55 gallons [Clearco Products 090216]. Detta motsvarar 3,8, 19 respektive 

209 liter. Ett annat företag är TCI Europe. De har inga speciella volymer specificerade utan säger sig 

kunna leverera allt mellan milligram till ton. [TCI Europe 090216]
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Vid val av arbetsmedium, för ORC -kretsar baserade på förbränning av biobränslen, finns det två 

temperaturer som begränsar urvalet. Den undre gränsen sätts av att ämnet måste ha en lägre 

smältpunkt än den omgivande temperaturen för att inte stelna om anläggningen stängs av. Den övre 

fluiden måste vara kemiskt/termiskt stabil vid 300 grader, och inte falla 

Det ämne som används i de flesta anläggningar som eldas med biobränsle är en 

Silikonoljan har ingen nedbrytande effekt på ozonet i atmosfären och är inte giftig

oktametyltrisiloxan. Andra ämnen som med fördel, ur verkningsgradssynpunkt, kan 

propylbensen och butylbensen. [Drescher & Brüggermann 2007] 

Oktametyltrisiloxan, MDM, är vid atmosfärstryck en färg- och luktlös vätska. Viskositeten, som inte 

ändras särskilt mycket med temperaturen, är jämförbar med vatten. Ämnet har även låg ytspänning 

och går bra att komprimera. Kokpunkten vid atmosfärstryck är ca 150 grader. Fluiden är lättantändlig 

samt känslig mot fukt. [Clearco Products 090216], [TCI Europe 090216] Flamrisken medför att 

organiska rankinecykler som använder silikonoljan har ett säkerhetssystem för detta. 

Förutom att användas som värmeöverförande medium ingår oktametyltrisiloxan i en rad 

molekylen ser ut. 

 
Figur 11 Oktametyltrisiloxan [NIST 090216] 

Som syns i figuren innehåller molekylen tre kiselatomer. Kisel heter silicon på e

silikonolja troligen är en direktöversättning. I Sverige borde oljan därför kallas kiselolja men kommer 

här att benämnas silikonolja eftersom detta har gjorts i annan litteratur.  

Det finns en rad företag som tillverkar silikonoljan. En av dem är Claerco Products som kan leverera 

förpackningar om 1, 5 och 55 gallons [Clearco Products 090216]. Detta motsvarar 3,8, 19 respektive 

209 liter. Ett annat företag är TCI Europe. De har inga speciella volymer specificerade utan säger sig 

leverera allt mellan milligram till ton. [TCI Europe 090216] 
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. En av dem är Claerco Products som kan leverera 
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209 liter. Ett annat företag är TCI Europe. De har inga speciella volymer specificerade utan säger sig 
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I figur 12 visas ett T-s respektive ett p-v- diagram för oktametyltrisiloxan. I T-s diagrammet till 

vänster finns följande isobarer (heldragen linje) utritade: P= 1,10, 50, 100, 200, 300, 500, 700, 900, 

1100, 1300 samt Pkritisk som är ca 1500 kPa. Även isentalper (streckade linjer) är utritade med värden 

som följer: h= -100, -50, 0, 50…450 kJ/kg. Entalpin och entropin är noll vid linjen för mättad vätska 

för 150 grader och atmosfärstryck, dvs. kokpunkten under dessa förhållanden. [Colonna et al. 2008]  

 

 
Figur 12 T-s diagram (till vänster) samt P-v diagram (till höger) för oktametyltrisiloxan 

[Colonna et al. 2008] 

2.2.3 Ekonomi 

För att undersöka om ett kraftvärmeverk med ORC-cykel skulle vara lönsamt att bygga i Sverige 

gjordes en ekonomisk utvärdering av sex moduler från Turboden s.r.l. De andra tillverkarna har 

liknande moduler vars pris förväntas ligga på ungefär samma nivå. Hur mycket effekt som respektive 

modul kan producera återges i tabell 9. Uppgifterna har hämtats från Turboden s.r.l produktdatablad, 

se bilaga D, eller beräknats ur dessa uppgifter.  
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Tabell 9 Processdata för olika modulstorlekar från Turboden s.r.l [Turboden s.r.l 090412].  Även antalet 
delar modulen levereras i listas [Ermatherm AB 2009a]. 

Modul Pel [kW] Pvärme [kW] Pbränsle [MW] α ηtot Delar 
6 587 2600 3,6 0,23 0,89 1 
7 689 3060 4,24 0,23 0,88 1 

10 950 4100 5,71 0,23 0,88 1 
14 1255 5350 7,46 0,23 0,89 2 
18 1775 7850 10,9 0,23 0,88 2 
22 2175 9630 13,4 0,23 0,88 2 

 

Den största modulen ligger egentligen utanför projektets avgränsning då den termiska effekten 

överstiger 10 MW, men den har tagits med ändå. Detta motiveras av att tekniken inte behöver köras på 

fullast för att ge bra prestanda vilket skulle innebära att modulen mycket väl kan användas inom 

avgränsningsområdet.  

 

Enligt Goldschmidt (2007) ligger kostnadsnivån för hetoljepannan på 60 % av investeringen för den 

aktuella ORC-modulen, vars priser redovisas i kapitel 1.6.1. Kostnader för maskiner, övrig utrustning 

mm antogs kosta lika mycket som för motsvarande hetvattenpanna och är därför skalade utifrån 

referensanläggningen. I posten övrig utrustning för hetvattenpannan ingår tryckhållande utrustning. 

Denna har här tagits bort genom att förutsätta att utrustningen upptog 20 % av posten. Detta motiveras 

med att hetoljepannan arbetar vid atmosfärstryck. Alla uppgifter kommer från 2009. För utförliga 

resultat, se bilaga E. 

 

Totalkostanden för en hel anläggning varierar mellan 39,3 och 82,6 Mkr. Den minsta är billigast. Den 

specifika produktionskostnaden per kWh värme åskådliggörs i tabell 10. 

 

Tabell 10 Specifik värmeproduktionskostnad för olika kraftvärmeverk med ORC- modul och 
motsvarande hetvattenpannor, för en utnyttjningstid på 5000 timmar. 

Modul 6 7 10 14 18 22 
Kraftvärmeverk [kr/kWh] 0,508 0,486 0,447 0,416 0,389 0,373 
Hetvattenpanna [kr/kWh] 0,489 0,481 0,463 0,442 0,423 0,414 

 

I tabellen ovan syns att de fyra största kraftvärmeverken är motiverade att bygga om utnyttjningstiden 

antas vara 5000 timmar. Kostnaden per kWhvärme varierar dock med drifttiden. För att undersöka efter 

hur lång tid respektive kraftvärmeverk blir lönsamt, i förhållande till motsvarande hetvattenpanna, 

beräknades den specifika värmeproduktionskostnaden som en funktion av utnyttjningstiden med hjälp 

av ovan nämnda data. Resultaten för den näst minsta respektive största anläggningen finns i figur 13-

14.  
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Figur 13 Specifik värmeproduktionskostnad som funktion av utnyttjningstiden för en anläggning med 

modul 7 

 

Som syns i figur 13 ovan måste ett kraftvärmeverk med ORC-modul nr 7 ha en utnyttjningstid på 

drygt 5200 timmar för att tillägget med elproduktion ska gå jämnt upp.  

 
Figur 14 Specifik värmeproduktionskostnad som funktion av utnyttjningstiden för en anläggning med 

modul 22 

 

För det största kraftvärmeverket krävs en utnyttjningstid på drygt 2900 timmar för att en utbyggnad 

betala sig själv.  

 

Figurerna ovan visar att ju större anläggningen i fråga är desto kortare utnyttjningstid krävs för 

lönsamhet. Modellerna som inte visas i diagrammen (6, 10, 14 och 18) kräver varierande drifttider 

som ligger mellan ovan nämnda 2800 och 6000 timmar.  
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2.3 Alternativa värmekällor 

Organiska rankinecykler används även tillsammans med andra värmekällor än, i kapitel 2.2 nämnda 

rökgaser. Dessa består oftast av spillvärme från processindustrier eller geotermisk värme.  

 
I de geotermiska anläggningarna är själva ORC-processen uppbyggd på samma sätt som beskrivs i 

avsnitt 2.2.1. Skillnaden ligger i att det inte finns någon hetoljekrets, dvs. primärkrets, utan vattnet 

överför värme via en värmeväxlare direkt till ORC-kretsens arbetsmedium. Maxtemperaturen ligger 

oftast mellan 100-250 grader vilket gör att andra organiska arbetsmedier används. [GMK 090203] Det 

verkar inte finns några färdiga lösningar, utan anläggningarna skräddarsys för respektive uppdrag.  

 

För processer baserade på geotermisk värme eller spillvärme från industrier har Barber Nichols 

(090206) utvecklat en organisk rankinecykel som kan arbeta med temperaturer ned till 115 grader före 

turbinen, dvs. högsta temperaturen i kretsen. Denna process har ingen hetoljekrets utan använder 

spillvärmen/geotermiskt vattnet som värmekälla direkt.  

2.3.1 Arbetsmedier för låga temperaturer, under 140°C 

I anläggningar där den högsta temperaturen i ORC-kretsen ligger under 140 grader är arbetsmediet 

antingen mättad eller precis överhettad ånga vid turbininloppet. Överhettningen behöver inte vara 

högre än några grader. [Karellas & Schuster 2008] Vilket medium som används väljs utifrån den 

aktuella processens olika egenskaper, som t.ex. temperatur och tryck. Ämnena har mättnadskurvor, i 

T-s diagram, som har olika utseende. Detta kan ses i figur 15-18.  

 

 

Figur 15 Typ A: ORC med negativ lutning på mättnadskurvan [Dai et al. 2009] 

 
I figur 15 hamnar ämnet inom det våta området efter turbinen (4). Exempel på sådana våta ämnen är 

ammoniak, etanol, vatten samt andra ämnen innehållande vätebindningar [Liu et al. 2004], dvs. 

bindningar mellan väte- syre eller väte- kväve m.fl. Vätebindningarna är orsaken till att ämnena kräver 

mycket energi för att förångas. [Zumdahl & Zumdahl 2003] Ovan nämnda ämnen är därför inte 

lämpliga att använda vid ORC-processer med låga maximala temperaturer tillföljd av sina höga 

ångbildningsentalpier. Det finns även risk att turbinen skadas av vätskedroppar. En höjning av 
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temperaturen innan turbinen kan innebära bättre verkningsgrad för dessa ämnen [Dai et al. 2009]. 

Detta genom att turbineffekten ökar.  

 

Det finns en rad ämnen som har en liknande mättnadskurva som ovanstående bild men med skillnaden 

att de efter överhettning expanderar ut i det överhettade området, se figur 16. 

 

 

Figur 16 Typ B: ORC med negativ lutning på mättnadskurvan samt överhettning [Dai et al. 2009] 

 

I en typ B-cykel blir den termiska verkningsgraden högre om ångan överhettas innan expansionen, 

speciellt om en intern värmeväxlare finns i kretsen. [Saleh et al. 2007]. 

 

Om kurvan istället har en positiv lutning, se figur 17, och mättnadskurvan tillåter expansion till det 

överhettade området ska helst mättad ånga eller ånga med temperaturer strax därutöver, expandera 

genom turbinen. Detta för att uppnå bäst prestanda i systemet. Ingen överhettare behövs. [Dai et al. 

2009] 

 

 

Figur 17 Typ C: ORC med positiv lutning på mättnadskurvan samt mättad ånga vid turbininloppet 

[Dai et al. 2009] 

 

Många kolväten, så som butan och hexan, har den här typen av kurva [Saleh et al. 2007]. 
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Om ämnen med positiv lutning på mättnadskurvan överhettas, se figur 18, blir inte prestandan bättre. 

[Dai et al. 2009] T-s diagrammet ser dock ut så här: 

 

 

Figur 18 Typ D: ORC med positiv lutning på mättnadskurvan samt överhettad ånga vid turbininloppet 

[Dai et al. 2009] 

 

I figurerna ovan visas den interna värmeväxlarens inverkan på systemet genom punkterna 2a och 4a. 

Det innebär att arbetsmediet kyls efter turbinen genom värmeväxlaren mellan punkterna 4 och 4a, för 

att sedan kondenseras till punkt 1. Mellan punkt 2 och 2a förvärms arbetsmediet i värmeväxlaren 

istället. 

 

Bara om temperaturen efter turbinen (4) är högre än temperaturen efter kondensorn (1) lönar det sig att 

använda en värmeväxlare (2a) som förvärmer arbetsmediet innan förångaren. [Dai et al. 2009] 

 

I kapitel 2.2.2, nämndes att andra egenskaper än rent termodynamiska också beaktas vid val av 

arbetsmedium. Dessa gäller även här. Vilket ämne som ger bäst verkningsgrad för en viss process 

måste undersökas för varje specifikt fall.  

 

För att på ett konkret sätt påvisa att mättnadskurvans utseende påverkar systemets termiska 

verkningsgrad används data från Saleh et al (2007). Deras process hade en temperatur efter förångaren 

(3) på maximalt 100 grader. Temperaturen efter den interna värmeväxlaren, om den fanns med, var 40 

grader medan temperaturen ut ur kondensorn var 30 grader. Det högsta tillåtna trycket begränsades till 

20 bar men varierade nedåt, justerad så att maximala temperaturen inte överskreds. Om ämnet hade 

övergått till mättad ånga vid lägre temperaturer än 100 grader vid 20 bars tryck, överhettades ämnet 

för att undersöka hur den termiska verkningsgraden påverkades. I tabell 11 anges bara den typ av 

cykel med bäst termisk verkningsgrad för respektive ämne. Ämnenas kritiska temperatur och tryck har 

angivits för att ge en fingervisning om ämnet ifråga är lämpligt att använda i andra processer med 

andra temperaturgränser. Dessutom har uppgifter om ämnenas miljöpåverkan lagts till. 
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Den termiska verkningsgraden definieras här som: 

 

=/86@�.9 � �/A6"�0 ���Bä7C�/�77Dö61    �12� 
 

Tabell 11 Förslag på arbetsmedier för en cykel med en högsta temperatur på 100 grader, sorterade efter 
mättnadskurvans utseende [Saleh et al. 2007] samt [Naturvårdsverket 090206a]   

Ämne Typ Tkritisk 
[°°°°C] 

Pkritisk 
[bar] 

Intern vvx ηtermisk ODP* GWP100** 

R134a - 101,03 40,56 - 7,74 0 1300 
        
R32 B 78,11 57,83 + 0,53 0 580 
R125 B 66,18 36,3 + 3,36 0 2800 
R143a B 72,73 37,64 + 4,36 0 3900 
R152a B 113,5 44,95 + 9,71 0 140 
R290 B 96,65 42,50 + 7,32 0 <10 
R1270 B 92,42 46,65 + 5,51 0 0 
RC270 B 124,65 54,90 - 8,86 - - 
RE125 B 81,34 33,51 + 7,34 - - 
RE170 B 126,85 52,4 + 10,13 - - 
CF3I B 123,29 39,53 - 10,93 - - 
        
R236ea C 139,22 34,12 + 12,83 - - 
R236fa C 125,55 32,0 + 12,14 0 8000 
R245ca C 174,42 39,25 + 13,47 - - 
R245fa C 154,05 36,40 + 13,07 0 Saknas 
R600 (n-butan) C 152,05 38 + 13,04 0 <10 
R600a (isobutan) C 135,05 36,50 + 12,43 0 <10 
R601 C 196,5 33,7 + 13,84 - - 
R601a (isopentan) C 187,75 33,86 + 13,76 - - 
R338mccq C 158,8 27,26 + 13,30 - - 
RC318 C 115,23 27,78 + 12,09 - - 
RE134 C 147,1 42,28 - 12,56 - - 
RE245 C 170,88 30,48 + 13,59 - - 
RE245mc C 133,68 28,87 + 12,72 - - 
RE347mcc C 164,55 24,76 + 13,49 - - 
C5F12 C 148,85 20,40 + 13,10 - - 
n-hexan C 234,67 30,10 + 14,14 - - 
neo-C5H12 C 160,65 32,0 + 13,37 - - 
        
R218 D 71,89 26,80 + 7,50 0 7000 

*ODP: Står för Ozon Depleting Potential och anger mediets nedbrytande effekt på ozonskiktet. Anges i 
förhållande till CFC-11, CCl3F, vars värde har satts till 1.0. [Naturvårdsverket 090206b]. 

**GWP: Står för Global Warming Potential och anger hur stark växthusgas som köldmediet är i 
förhållande till koldioxid. Här anges GWP med ett tidsperspektiv på 100 år. [Naturvårdsverket 090206a].  
Koldioxid har GWP =1.0.  
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I tabell 11 syns det att de arbetsmedier som tillhör typ B har lägre kritisk temperatur än de som tillhör 

typ C. Detta har, enligt Saleh et al (2007), att göra med att ämnena i grupp B är uppbyggda av enklare 

molekylstrukturer.   

 

Det kan vara svårt att dra några generella slutsatser av tabellen ovan gällande verkningsgraden då de 

gäller för en bestämd process. Det verkar dock som om ämnen med positiv kurva och som får 

expandera från mättad ånga (typ C) är de som ger bäst verkningsgrad. Detta borde gälla även för något 

högre temperaturer, t.ex. uppemot 120-140 grader. Om spillvärmen kommer från returvattnet i ett 

fjärrvärmesystem, med temperaturer lägre än 120 grader, är dessa ämnen bästa att välja bland. Sedan 

verkar olika isotoper av vanliga kolväten vara att föredra tillföljd av deras låga inverkan på miljön. 

 

När det gäller köldmedel R134a har den en typ A kurva, men med skillnaden att det inte förekom 

någon överhettning i experimentet ovan. Om temperaturbegränsningen, inte låg så nära den kritiska 

temperaturen borde även R134a kunna överhettas och användas som torr fluid.   

 

Tillföljd av deras negativa inverkan på miljön har följande ämnen fasats ut eller blivit förbjudna att 

använda i nya anläggningar: R11, R22, R133 samt R123 [Naturvårdsverket 090206a]. 

2.3.2 Fjärrvärme som värmekälla 

I Sverige finns det i perioder mer värme i fjärrvärmesystemet än vad som kan utnyttjas. Denna 

överskottsenergi kan nyttiggöras genom att fjärrvärmereturen används som värmekälla till en ORC- 

process. Värmekällan har alltså en temperatur under 120 grader. Sjövatten är lämpligt att använda för 

kylning i kondensorn.  

 

Det finns idag två svenska företag, Opcon Energy Systems AB och Entrans AB som arbetar med att 

utvinna energi ur spillvärme med låga temperaturer via en organisk rankinecykel. 

 
Opcon Energy Systems  

Opcon Energy Systems har utvecklat en teknik som kallas Opcon Powerbox för att generera el ur 

spillvärme. Resultatet har blivit att el kan genereras från värme med temperaturer mellan 55 och 95 

grader. Aktuella värmekällor är fjärrvärmereturen, varmvatten från processindustrin med mera. 

Anläggningarna finns i storlekar upp till 700 kWel, netto, och levereras som en fristående modul. 

Kapitlet baseras på uppgifter från Opcon (090204), Öhman (090302) och Öhman & Hedebäck (2008) 

om inget annat anges. 

 

Opcon Powerbox, se figur 19, består av en organisk rankinecykel dvs. den är uppbyggd av en 

kondensor, pump, förångare samt en turbin. Arbetsmediet är inte vatten utan ett organiskt ämne.  

Köldmedier, ammoniak, NH3, eller kolväten är exempel på ämnen som kan användas. Köldmedier 
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används dock i så liten utsträckning som möjligt. Arbetsmediet väljs beroende på aktuella processdata, 

så som tryck och temperatur. 

 

 
Figur 19 Elproduktion ur spillvärme med Opcon Powerbox [Opcon 090204] 

 

Expansionen sker i en så kallad Lysholmsexpander som är en egenutvecklad produkt som togs fram 

under första halvan av 1900- talet. Expandern användes tidigare i bland annat flygplan. Den har ett 

optimalt arbetsområde mellan 25 och 1000 kWel, men kan generera upp till 2 MWel. Konstruktionen 

bygger på samma princip som skruvkompressorn men med skillnaden att arbetsmediet tillåts 

expandera istället för att komprimeras. Ett annat namn är dubbelskruvsexpander. Det som gör att 

denna konstruktion är att föredra framför konventionella turbiner är att ångan kan expandera ut i det 

fuktiga området utan att orsaka skada. Detta innebär att det inte behövs någon överhettare i systemet.  

 

Det inkommande varmvattenflödet, fjärrvärmereturen, behöver vara i storleksordningen 90-360 m3/h. 

Kondensorn kyls med vatten som ligger i temperaturintervallet 4-45 °C. Kylvattenflödet bör ligga 

mellan 290-720 m3/h.  

 

Anläggningen regleras automatiskt och kan styras från en kontrollpanel. Den kan både startas och 

stängas av snabbt. Kraven på underhåll är också låga, 1ggr per 5000-7000 drifttimmar. Tekniken 

genererar inga emissioner av växthusgaser, eftersom det är en sluten process.  
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Investeringen för en powerbox ligger mellan 10 och 20 kkr/MWel. Vid kostnadsberäkningar antas att 

värmekällan är gratis.  

 

Företaget byggde, i samarbete med olika universitet, sin fösta pilotanläggning redan på 60 talet. I dag 

finns det två fullskaliga anläggningar placerade hos kund. Dessa finns i Eskilstuna och i Skutskär. 

Opcon har dessutom skrivit avtal om powerbox- tekniken med Aspa bruk i Munksjö [Opcon 090204] 

och Oxelö Energi i Oxelösund [Branschnyheter.se 090203]. 

 

Anläggningen i Skutskär som ägs av Stora Enso driftsätts inom kort. Maximalt kan 700 kWel (netto) 

produceras.  

 

Anläggningen i Eskilstunas kraftvärmeverk har varit i drift i ca ett år och producerar maximalt 500 

kWel ,brutto. Förhållandena i Eskilstuna är inte optimala för en powerbox då tillgången på kylvatten är 

för låg. Mängden kylvatten ligger under hälften av vad som är optimalt för systemet. Utöver det är 

drifttiden inte längre än 3-4 månader per år. Den korta drifttiden beror på att anläggningen styrs efter 

en kombination av priserna på el, värme, flis och sopor och blir därmed svårreglerad. Enligt Boman 

(090211) på Eskilstuna Energi och Miljö fungerar anläggningen bra. De anser att anläggningen skulle 

vara lönsam om den körs hela året men i nuläget har de bara tillgänglig spillvärme på sommaren.  

 

Om en powerbox istället installeras i en processindustri med konstant tillgång på varmvatten med en 

temperatur på 80-90 grader, kan drifttiden bli längre. Detta skulle innebära att mer el genereras med 

lägre produktionskostnad per kWhel som följd.  

 
Entrans  

Entrans erbjuder två olika tekniker för elproduktion ur spillvärme, varav den ena bygger på en 

konventionell organisk rankinecykel med en värmekälla vars temperatur ligger mellan 50 till 150 

grader. Arbetsmediet förångas under tryck, mellan 20-30 bar, medan fluiden expanderar till ett tryck 

på mellan 3-10 bar. Arbetsmediet är oftast R134a. ORC- kretsen säljs som en färdigsydd modul. 

Kapitlet baseras på uppgifter från Entrans (090330) och Wretlind (090330).  

 

Arbetsmediet expanderar genom en dubbelskruvsexpander, Turn-key. Tillföljd av att den ena skruven 

driver den andra tillsätts omkring 1 % olja till köldmediet för att minska friktionen. Arbetsmediet kan 

expandera ut i det fuktiga området utan att några skador på expandern uppstår. Än så länge köps 

expandern in men egentillverkning planeras.  

 

Den andra tekniken kallas SWHR, System for Waste Heat Recovery, och bygger på ombyggnation av 

en värmepump så att värme, kyla och el kan produceras med samma anläggning. Detta sker genom att 

anläggningen kan ställas om. Det finns tre lägen. I det första sker värmeproduktion, det andra innebär 
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värme- samt kyla produktion medan det i tredje läget produceras elektricitet från spillvärme. Det tredje 

läget visas i figur 20. Kretsen liknar då en ORC-process. Det vanligaste arbetsmediet är R134a. 

 

 
Figur 20 SWHR- värmepump kopplad för elproduktion [Entrans 090330] 

 

Spillvärme med en temperatur mellan 50 och 150 grader kan användas som värmekälla. 5-15 procent 

av spillvärmen omvandlas till elektricitet.  

 

Expandern är även här en dubbelskruvsexpander. Det finns dock vissa olikheter mot expandern som 

används i ORC-modulen. Skillnaden består i att skruvarna i SWHR-expandern inte är i kontakt med 

varandra vilket gör att den är smörjningsfri.  

 

En ombyggnation av en värmepump enligt ovan har en investeringskostnad på ca 2 Mkr. Kostnaden 

inkluderar expander, generator, köldmediepump, rör och styrsystem. Leveranstiden för expandern är 

det som styr hur snabbt en ombyggnation kan utföras. 

 

I oktober 2008 installerades en prototyp av SWHR hos Fortum. Resultatet av testkörningen har varit 

positivt.  
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3 Ångmotor 
Ångmotorn är en gammal konstruktion som åter har vunnit mark när småskaliga system har börjat 

byggas. Idag finns två modeller av motorer, den äldre kolvmotorn och en nyare variant som kallas 

skruvmotorn.  

 

Motorerna nedan, i kapitel 3.1 och 3.2, kommer från två olika leverantörer. Kolvmotorn kommer från  

Spilling Energie Systeme medan skruvmotorn är en produkt framtagen av universitetet i Dortmund 

tillsammans med ett antal företag.  

 

Det finns också ett finskt företag, Wärtsilä Corporation, som för några år sedan levererade system med 

ångmotorer med en termiskeffekt under 10MW. Det finns åtminstone en anläggning av intresse med 

effekter på 0,9 MWel samt 6,0 MWvärme. Denna kommer dock inte behandlas här då företaget verkar ha 

övergått till att använda ångturbin. [Kirjavainen et al. 2004]     

3.1 Spillingmotor 

Spilling Energie Systeme kan leverera ångmotorer, kolvmotorer, med effekter mellan 25 och 1500 

kWel. Antalet kolvar varierar mellan 1 och 6 stycken beroende på motorstorlek. Motorerna arbetar med 

ett ingående tryck mellan 6 och 60 bar och ett mottryck mellan 1,5 och 16 bar. Ångan som kommer till 

motorn kan vara mättad eller ha en temperatur på max 350 grader [Andersson 2007].  

 

En kraftvärmeprocess baserad på en ångmotor bygger på en konventionell rankinecykel, där 

skillnaden ligger i att ångan expanderar genom en ångmotor istället för en turbin. Motorn är sedan 

kopplad till en generator.  

 

Som kan ses i figur 21 förbränns biobränsle i en panna. Vatten förångas och skickas till själva motorn, 

där ångan expanderar. Därefter kyls ångan i en kondensor med t.ex. fjärrvärmereturen som kylsänka. 

Efter kondensorn skickas vattnet till en matarvattentank, där en förvärmning sker med hjälp av ånga 

som tappas av före motorn. Det förvärmda vattnet återförs till pannan för att förångas. 
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Figur 21 Principiell kraftvärmeprocess med ångmotor [Nylander et al. 2002] 

 

Totalverkningsgraden ligger mellan 70 till 80 %. [Kralemann 2008] 

 

Jämfört med turbiner har ångmotorn bra isentropa verkningsgrader vid dellaster. Enligt Andersson 

(2007) blir verkningsgraden högre om lasten ligger på 80 - 90 % jämfört med fullast. De exempel som 

anges i källan är en motor som har ett arbetstryck på 40 bar, med ångtemperatur på 295 garder, samt 

en motor med ett tryck på 16 bar och mättad ånga. Påståendet om verkningsgraden gäller för båda 

exemplen. Verkningsgraden förändras inte nämnvärt av att lasten sjunker. Mättad ånga vid 16 bars 

tryck verkar ge bättre verkningsgrad än överhettad ånga vid 40 bar. Den isentropa verkningsgraden 

ligger mellan 58-62 procent som högst. 

 

Ångmotorerna levereras som färdiga moduler och de tar inte särskilt stor plats då de till följd av höga 

varvtal kan ha en kompakt konstruktion [Pannpartner, 090226]. Den kräver dock mer utrymme än en 

turbin av motsvarande storlek. En ångmotor behöver inte övervakas dygnet runt. 

 

Spilling Energie Systeme hade 2007 levererat 18 stycken ångmotorer inom Tyskland. [Kjellström 

2007]. Svensk återförsäljare är Pannpartner AB. 

3.1.1 Ekonomi 

Andersson (2007) anger en kostnad för spillingmotorn på 6 Mkr/MWel. Kostnaden för motorn antogs 

vara konstant oavsett arbetstryck. Tre olika kraftvärmeverk jämfördes varav två av motorerna är lika 

stora. Dessa genererar 600 kWel vardera. Det som skiljer dem åt är vid vilket tryck och temperatur de 

arbetar. Detta gör att vissa delar av anläggningen blir olika dyra. Den tredje motorn genererar 1500 

kWel. Den större motorn samt en av de mindre antogs arbeta med 16 bars tryck och mättad ånga 

medan den återstående motorn förutsattes använda ånga med 40 bars tryck och en temperatur på 295 

grader.  

 

I anläggningarna som arbetar med ett tryck på 16 bar samt mättad ånga är pannan en rökrörspanna. De 

andra posterna antogs kosta lika mycket som för motsvarande hetvattenpanna. För anläggningen med 
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arbetsdata 40 bar och 295°C blir det lite annorlunda. Pannan är en vattenrörspanna och posten för 

övrig utrustning, innehållande bl.a. tryckhållning, antogs kosta dubbelt så mycket som för 

hetvattenpannan. Kostnaden för respektive panna beräknades utifrån angivelserna i tabell 3. De andra 

kostnaderna skalades från referenshetvattenpannan.  

 

För ett kraftvärmeverk med spillingmotor anges den totala verkningsgraden i Kjellström (2007) till 

0,72. Totala verkningsgraden gäller egentligen för ett mindre kraftvärmeverk men förutsattes vara 

oberoende av anläggningens storlek. Alfavärdet antogs till 0,15 för att värmeeffekten skulle kunna 

beräknas. Övriga faktorer som användes vid beräkningarna är samma som angavs i kapitel 1.6.1. 

 

I tabell 12 återfinns fler processdata för motorerna. 

 

Tabell 12 Processdata för två olika kraftvärmeanläggningar med motorer från Spilling Energie Systeme 

Eleffekt [kWel] Pel 600 1500 
Värmeeffekt [kWvärme] Pvärme 4000 10000 
Bränsleeffekt [MWbränsle] Pbränsle 6,39 16,0 
Totalverkningsgrad ηtot 0,72 0,72 

 

Den större motorn ligger egentligen utanför avgränsningen på 10 MWtermisk, men inkluderades ändå av 

samma orsak som den största ORC-modulen, se kapitel 2.2.3. 

 

Den specifika värmeproduktionskostnaden för de tre kraftvärmeverken med respektive ångmotor och 

motsvarande hetvattenpannor åskådliggörs i tabell 13. 

 

Tabell 13 Specifik värmeproduktionskostnad samt total anläggningskostnad för tre olika kraftvärmeverk 
med ångmotor. Utnyttjningstid: 5000 timmar. 

Annläggning [kr/kWhvärme] Mkr 
600 kWel   
Kraftvärmeverk – 16 bar 0,517 42,1 
Kraftvärmeverk – 40 bar 0,557 49,9 
Hetvattenpanna 0,465  
1500 kWel   
Kraftvärmeverk 0,451 73,3 
Hetvattenpanna 0,412  

 

Då det undersöktes hur utnyttjningstiden påverkar den specifika värmeproduktionskostnaden för 1500 

kWel -motorn visade det sig att det krävs tider över 8760 timmar för att det inte ska vara bättre att 

bygga en hetvattenpanna. De andra anläggningarna kräver ännu längre drifttider. 
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3.2 Skruvmotor 

1987 togs värmeverket i Hartberg, Österrike, i drift. 2003 byggdes det ut till ett fullskaligt 

kraftvärmeverk genom att en ångmotor av skruvtyp samt en överhettare byggdes till. Projektet var 

sponsrat av EU genom ”Eupropean 5th Framework Programme”. Tekniken har utvecklats av 

universitetet i Dortmund tillsammans med att antal företag.  

 

I figur 22 visas en processbild över anläggningen, som har en elproduktion, netto, på 710 kW samt ett 

hjälpkraftsbehov på 20 kWel [Hammerschmidt et al. 2004]. 

 

 

 
Figur 22 Processchema över kraftvärmeverket i Hartberg [BIOS Bioenergiesysteme GmbH 090122] 

 
Skruvmotorn är en utveckling av skruvkompressorn. De olika delarna kan ses till vänster i figur 23. 

Först kommer ångan in i motorn via inloppet i punkt (1). Kammaren dit ångan kommer är ett slutet 

rum i vilket ångan tillåts expandera. I kammaren finns det två rotorer som roterar åt motsatt håll i 

förhållande till varandra. Detta visas i den högra delen av bild 23, där det även syns att rotorbladen är 

vridna kring axeln. Ånga tas in i kammaren tills dess att det vridna rotorbladet har passerat öppningen. 

I takt med att ångan förflyttas genom kammaren expanderar den vilket gör att mekanisk energi kan 

skapas. När ångan har passerat kammaren släpps den ut i utloppet (2).  
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Figur 23 Vänster: Ångmotor av skruvtyp. Höger: Expansionsprocessen 

[Hammerschmidt et al. 2004] 

 
I Hartberg är motorn uppdelad i två delar, stages, där ångan först passerar en högtrycksdel för att 

sedan skickas vidare till lågtrycksdelen. En växellåda finns mellan generatorn och själva motorn. Detta 

pga. av att varvtalet är högt. [Hammerschmidt et al. 2004] 

3.2.1 Ekonomi 

Enligt FWG et al. (2004) innebar utbyggnaden till kraftvärme en investering på ca 24 Mkr. För att få 

en uppfattning om den totala investeringen för ett helt kraftvärmeverk lades en värmeproducerande 

anläggning till. Detta gjordes genom att använda referenshetvattenpannan och skalmetoden från 

kapitel 1.6.1. KMW Energi (090203) rekommenderar att en vattenrörspanna används vid tryck som 

överstiger 24 bar. Trycket i den aktuella processen är 26 bar, se figur 22, vilket medför att en 

vattenrörspanna valdes. Eftersom trycket i pannan är lägre än i vattenrörspanna 1 i tabell 3, antogs att 

kostnaden för referenspannan kunde sättas till 12 Mkr. Denna kostnad användes till att skala fram 

investeringen för den aktuella pannan. Kostnaden för kondensorn antogs vara 0,62 Mkr. Den totala 

investeringskostnaden uppgick då till ca 68,3 Mkr.  

 

Alfavärdet antogs vara 0,15. Följande processdata, se tabell 14, hämtades från FWG et al. (2004) eller 

beräknades utifrån dessa angivelser.  

 

Tabell 14 Processdata för skruvmotorn i Hartberg 

Eleffekt [kWel] Pel 730 
Värmeeffekt [kWvärme] Pvärme 4800 
Bränsleeffekt [MWbränsle] Pbränsle 6,91 
alfavärde α 0,15 
Totalverkningsgrad ηtot. 0,80 
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Den specifika värmeproduktionskostnaden för kraftvärmeverket, se tabell 15, jämfördes med en 

hetvattenpanna med motsvarande kapacitet. Delresultat finns i bilaga E. 

 

Tabell 15 Specifik värmeproduktionskostnad för ett kraftvärmeverk baserat på en skruvmotor och 
motsvarande hetvattenpanna. Utnyttjningstid: 5000 timmar. 

Kraftvärmeverk [kr/kWhvärme] 0,522 
Hetvattenpanna [kr/kWhvärme] 0,451 

 

Då utnyttjningstidens inverkan på produktionskostnaden undersöktes visade det sig att det krävs tider 

på över 8760 timmar för att utbyggnaden till kraftvärmeverk ska gå plus/minus noll.  
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4 Ångturbin 
Figur 24 föreställer en enkel ångprocess.  I det slutna systemet värms trycksatt vatten genom att det 

först passerar en ekonomiser (4) och kokare (5) för att sedan överhettas (6). Den överhettade ångan 

expanderar genom en turbin (1) med avtappning till en matarvattentank (3). Den del av ångan som 

tillåts flöda genom hela turbinen kyls i en kondensor (2) med hjälp av fjärrvärmereturen. Kondensatet 

pumpas till matarvattentanken för att förvärmas av ångan i turbinavtappningen. Matarvattenpumpen 

ser därefter till att rätt tryck erhålls innan vattnet fortsätter tillbaka till ekonomisern (4). 

 
Figur 24 Enkel ångprocess [Kjellström 2007] 

 

För att öka verkningsgraden kan bl.a. mellanöverhettning samt fler matarvattenförvärmare läggas till i 

processen. Frågan är hur mycket extra utrustning som är motiverad i en liten anläggning då 

anläggningskostnaden ökar. Utöver själva komponenterna tillkommer även rör som ska dras mellan 

turbinen och pannan respektive turbinen och förvärmaren. Detta innebär en kostnad men är även 

utrymmeskrävande.   

 

Om cirka 2 MWel ska genereras används främst två olika typer av turbiner, se tabell 16. Den enklare 

varianten består oftast av ett eller ett par steg. Ett Curtishjul kan då användas som rotor. 

Flerstegsturbinen är mer avancerad. [Nyström et al. 2001] 

 

Tabell 16 Prestanda för två olika typer av ångturbiner [Nyström et al. 2001] 

Storlek [kW] Turbin Ångtryck [bar] Ångtemperatur [°C] ηs 
50-2500 Curtis 4-130 Mättad-535 0,55–0,7 
500-5000 Flersteg 4-130 Mättad-535 0,7-0,8 

 

Det finns åtminstone två leverantörer av biobränsleeldade kraftvärmeverk som har byggt anläggningar 

med termisk effekt under 10 MW. Det är Wärtsilä Corporation [Wärtsilä Power Plants 090330] och 
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KMW Energi [KMW Energi 090218]. En tillverkare av turbiner i denna storlek är Dresser-Rand 

[Dresser-Rand 090218]. 

4.1 Ekonomi 

KMW Energi har byggt Kirkenær kraftvärmeverk åt Kirkenær Varmesentral Energi AS. Anläggningen 

är den första av denna typ i Norge. Verket började testköras under 2008 och producerar 2 MWel och 8 

MWvärme. Den totala verkningsgraden ligger på 87 %. [Lind 2008] Ångpannan arbetar vid ett tryck på 

69 bar [KMW Energi 090203].  

 
Investeringen för hela projektet, inklusive allt, hamnade runt 140 MNOK, vilket med den antagna 

växelkursen i kapitel 1.6.1, innebär ca 162,4 Mkr. I samma kapitel anges en kostnad på 15,5 Mkr för 

en vattenrörspanna med processdata 40 bar och 400 grader samt en effekt på 8 MW. Eftersom trycket i 

den aktuella pannan är högre än i ovan nämnda vattenrörspanna antogs att investeringskostnaden från 

tabell 3 kunde multipliceras med två. Denna kostnad användes sedan för skalning till 10 MWtermisk. 

Kostnaden för övrig utrustning antogs vara dubbelt så stor som för motsvarande hetvattenpanna. 

Kondensorn förutsattes kosta 0,64 Mkr. Den totala investeringen för kraftvärmeverket blev ca 96,3 

Mkr. 

 

I Nyström et al. (2001) anges alfavärden för turbiner som drivs av en panna på 10 MW. Alfavärdena 

varierar mellan 0.14 och 0,27 beroende på prestanda. Här antogs alfavärdet vara 0,25. I tabell 17 finns 

processdata för anläggningen. 

 

Tabell 17 Processdata för Kirkenær kraftvärmeverk 

Eleffekt [kWel] Pel 2000 
Värmeeffekt [kWvärme] Pvärme 8000 
Bränsleeffekt [MWbränsle] Pbränsle 11,5 
alfavärde α 0,25 
Totalverkningsgrad ηtot. 0,87 

 

Den specifika värmeproduktionskostnaden för en utnyttjningstid på 5000 timmar visas i tabell 18. 

 

Tabell 18 Specifik värmeproduktionskostnad för ett konventionellt kraftvärmeverk och motsvarande 
hetvattenpanna. Utnyttjningstid: 5000 timmar. 

Kraftvärmeverk [kr/kWhvärme] 0,441 
Hetvattenpanna [kr/kWhvärme] 0,422 

 

Fullständiga resultat finns i bilaga E. För att undersöka om ett kraftvärmeverk skulle bli lönsamt med 

längre utnyttjningstid plottades den specifika värmeproduktionskostnaden som en funktion av 

utnyttjningstiden. Resultatet åskådliggörs i figur 25.  
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Figur 25 Specifik värmeproduktionskostnad som funktion av utnyttjningstiden  

 

Slutsatsen blir att det krävs en utnyttjningstid runt 6000 timmar för att det ska vara motiverat att bygga 

ett kraftvärmeverk istället för ett värmeverk. 
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5 Flashbox 
En variant på en ångprocess som använder turbin för att producera elektricitet är den så kallade 

flashboxtekniken. Idén går ut på att konvertera en hetvattenpanna till kraftvärmeproduktion utan att 

pannans tryckkärl behöver byggas om.  Det finns minst en kommersiell anläggning som är uppbyggd 

kring denna teknik. Anläggningen ligger i Eksjö.  

 

Tekniken bygger på att vatten hettas upp i en hetvattenpanna. En del av hetvattnet får sedan passera 

ånggeneratorn, flashboxen. I flashboxen är trycket lägre och det bildas fuktig ånga. Ångan 

transporteras till turbinen, via en droppavskiljare, medan vätskan blandas med kondensatet från 

kondensorn. Den mättade ångan tillåts sedan passera turbinen och el genereras. Därefter strömmar den 

expanderade fluiden genom en kondensor, som är kopplad till fjärrvärmenätet. Kondensatet blandas 

med den del av hetvattnet som separeras i flashboxen och värmer framledningsflödet innan det förs 

tillbaka till pannan. Processen syns i figur 26. 

 

 
Figur 26 Principiell processbild över en hetvattenpanna med flashbox [Ingman, 2004] 

 

Alfavärdet varierar mellan 0,08 och 0,15 [Opet Sweden 090216]. Värdet är egentligen lite för lågt för 

att tekniken ska vara aktuell i den här studien, men togs med ändå för att undertecknad tyckte det var 

en intressant ide´. 

 

Omkring 10 % av den producerade elen går åt till att driva pumpen som sitter efter flashboxen [Avfall 

Sverige 2007]. 

5.1 Ekonomi 

Uppgraderingen av värmeverket i Eksjö gjordes för att kunna producera den el som verket själv 

behöver, dvs. hjälpkraften. Detta skedde 1997. Systemet är uppbyggt på samma sätt som i figur 26.   

I Eksjö består bränslet av både biobränsle och sopor men här antogs att enbart biobränsle används. 
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Processen antogs ha ett alfavärde på 0,10. I Ingman (2004) anges att anläggningen kan producera 920 

kWel. Detta gör att uppgifterna i tabell 19 kunde tas fram.   

 

Tabell 19 Processdata för anläggningen i Eksjö 

Eleffekt [kWel] Pel 920 
Värmeeffekt [kWvärme] Pvärme 9100 
Bränsleeffekt [MWbränsle] Pbränsle 11,4 
Alfavärde α 0,10 
Totalverkningsgrad ηtot. 0,88 

 

Investeringen för utbyggnaden av värmeverket uppgick till 6,2 Mkr. [Ingman 2004] Uppgiften ansågs 

gamla vilket medförde att den inte användes. I stället hämtades uppgifter ur Avfall Sverige (2007), där 

konverteringskostnaden, inklusive turbin, angavs till 15.4 Mkr för en anläggning där ca 11 MWvärme 

kyls bort i kondensorn. Uppgiften användes för att ta fram en skalfaktor och indirekt för att beräkna 

konverteringskostnaden för ett värmeverk med en effekt på 9,1 MWvärme. För att kunna utvärdera ett 

helt kraftvärmeverk lades en fiktiv värmeproducerande anläggning till. Kostanden för denna 

anläggning togs fram genom skalning av referenshetvattenpannan. Det medförde att den totala 

kostnaden blev ca 69,3 Mkr.  

 
Anläggningen fick bidrag från energimyndigheten på 1.6 Mkr [Ingman 2004] som inte har tagits med 

här eftersom bidraget troligen inte skulle ges vid en nybyggnation eller konvertering idag.  

 

Den specifika värmeproduktionskostnaden för kraftvärmeverket blev 0,402 kr/kWhvärme medan 

kostnaden för motsvarande hetvattenpanna uppgick till 0,417 kr/kWhvärme. Dessa kostnadsangivelser 

gäller för en utnyttjningstid på 5000 timmar. En undersökning av hur utnyttjningstiden påverkar 

produktionskostnaden visade att ett kraftvärmeverk med flashboxteknik måste ha en utnyttjningstid på 

ca 3500 timmar för att den extra investering som tillbyggnaden innebär ska betala sig själv.  
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6 Stirlingmotor 
Stirlingmotorn är en kolvmotor som är uppbyggd som en sluten krets. I motorn komprimeras och 

expanderas arbetsmediet om vartannat. Arbetsmediet är oftast helium eller vätgas under tryck. 

[Marinitsch et al. 2005] Gasen värms genom extern förbränning av flis, vilket sker genom att värmen 

överförs via värmeväxlare. 

  

Hur motorn arbetar kan ses i figur 27. Mellan punkt 1 och 2 komprimeras arbetsmediet vid lågt tryck 

och temperatur. Det är här värme tillförs systemet via rökgaserna, vilket innebär att temperaturen 

stiger. Detta medför i sin tur att trycket höjs till punkt 3. Mellan punkt 3 och 4 expanderar gasen vilket 

gör att effekt kan tas ut ur systemet i form av el och värme. Till sist, mellan punkt 4-1, sjunker både 

temperaturen och trycket.  

 

 
Figur 27 P-v diagram för en stirlingmotor [Stirling Danmark 090505b] 

 

När motorn ska användas till kraftvärmeproduktion monteras den direkt på flispannan. Bränsle med en 

fukthalt upp till 50 % kan användas. För att få acceptabel prestanda måste rökgastemperaturen vara 

hög, runt 1100 grader. Detta uppnås genom att förbränningsluften förvärms till 250 grader. [Stirling 

Danmark 090505a]. Ett processchema kan se ut som i figur 28.  
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Figur 28 Principiellt processchema för ett kraftvärmeverk med stirlingmotor 

 [Bios Bioenergiesysteme GmbH 090505] 

 

De anläggningar som hittills har byggts med stirlingmotor är för små för att ingå i studien. Det går 

dock enligt Sterling Danmark (090505c) att kombinera flera motorer för att få större produktion. Det 

finns därför möjlighet att komma upp de i effekter som krävs för att klara studiens undre avgränsning, 

dvs. 2 MWtermisk. Då det ännu inte verkar ha byggts någon kommersiell anläggning i den aktuella 

storleksordningen undersöktes inte tekniken ur det ekonomiska perspektivet. Stirlingmotorn togs inte 

heller med i jämförelsen i kapitel 7, nedan, av samma orsak.  
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7 Jämförelse och slutsats 
För att kunna avgöra vilken av kraftvärmeteknikerna som har beskrivits i kapitel 2-5 som är den mest 

lämpade att använda i Sverige gjordes en jämförelse mellan dem. Jämförelsen gjordes med avseende 

på prestanda, komplexitet, kommersiell tillgänglighet och specifik värmeproduktionskostnad. 

7.1 Prestanda 

Tabell 20 visar en översikt av prestanda för de olika kraftvärmeteknikerna som har undersökts. 

Värdena är de som nämns i litteraturstudien, antingen för specifika anläggningar eller mer generella 

för tekniken i fråga.  

 

Tabell 20 Sammanställning av de olika kraftvärmeteknikernas prestanda. Teknikerna listas genom sin el- 
eller ånggenererande komponent. 

El/ånggenererande 
komponent 

Effektområde 
[MWtermisk] 

ηtot α 

ORC 0-11,8 0,88 0,23 
Spillingmotor* 0-11,5 0,7-0,8 ∼0,15 
Skruvmotor 0-5,5 ∼0,8 ∼0,15 
Ångturbin 10- ∼0,9 0,14–0,27 
Flashbox 0- ∼0,9 0,08-0,15 

             *16 bar, mättad ånga 

 

Kraftvärmeverk med organisk rankinecykel respektive ångturbin ger högre elutbyte än anläggningar 

med ångmotor eller flashbox. Flashboxen har även alldeles för lågt alfavärde för att beaktas. 

7.2 Komplexitet 

Ett kraftvärmeverk baserat på en ångturbin är relativt komplext till följd av krav på överhettning, 

förvärmning osv. för att få bra verkningsgrader. Anläggningar som bygger på en ångmotor kan i och 

för sig vara enkla för att baseras på en ångprocess, om trycket inte är för högt och mättad ånga 

används, men den kräver i vilket fall matarvattentank mm. Kraftvärmeverk med ORC-krets ligger väl i 

samma område som ovan nämnda tekniker. I stället för en MAVA-tank behövs bl.a. en hetoljepanna. 

Anläggningar med flashbox har däremot den enklaste konstruktionen och ur komplexitetssynpunkt är 

en sådan anläggning den bästa. 

7.3 Kommersiell tillgänglighet 

Den kraftvärmeteknik som är mest utbredd inom det aktuella effektintervallet bygger på ORC-cykeln, 

med över 70 anläggningar runt om i Europa. Därefter kommer anläggningar med ångmotorer. 

Kraftvärmeverk med ångturbin verkar det inte finnas särskilt många av med termisk effekt under 10 

MW. Däremot finnas det ett antal anläggningar som har termisk effekt mellan 10 och 20 MW. 

Anläggningar med skruvmotor eller flashbox verkar vara i början av sin kommersiella etablering. 

Undertecknad har i alla fall inte hitta mer än någon enstaka anläggning för respektive teknik. 
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7.4 Specifik värmeproduktionskostnad 

För att se vilken kraftvärmeteknik som är mest lämpad att använda ur ett ekonomiskt perspektiv 

jämfördes anläggningarnas specifika värmeproduktionskostnader. Hur anläggningarna förhåller sig till 

varandra åskådliggörs i figur 29 på sidan 52.  

 

Det visade sig att anläggningar med de två mindre spillingmotorerna ger för hög produktionskostnad 

för att betraktas som ett alternativ. Den största spillingmotorn ger acceptabla kostnader vid kort 

utnyttjningstid, men eftersom det finns anläggningar med lägre produktionskostnad är inte heller 

denna aktuell. Även skruvmotorn ger för dyr värmeproduktion i förhållande till andra alternativ. 

 

Kraftvärmeverk med ångturbin ger relativt låga värmeproduktionskostnader om utnyttningstiden 

överstiger 5000 timmar. Detta beror på att anläggningen i fråga både ligger på den övre gränsen för 

tillåten effektproduktion i den här studien samt har högt alfavärde, förhållandevis, och därmed 

genererar mycket el som kan krediteras. Om en mindre variant av anläggningen skulle byggas sjunker 

troligen inte produktionskostanden så mycket, om den sjunker över huvudtaget, eftersom den totala 

investeringen fortsatt är hög samtidigt som den krediterbara inkomsten minskar. På grund av 

ovanstående är inte heller ett kraftvärmeverk med elproduktion via ångturbin aktuellt. 

 

Flashboxbaserade kraftvärmeverk klarar sig bra vid korta utnyttjningstider, men tappar mark ju längre 

drifttiden blir.   

 

Om utnyttjningstiden är längre än 4000 timmar per år är den specifika värmeproduktionskostnaden 

som lägst då kraftvärmeverk med någon av de två största ORC-modulerna används. De fyra mindre 

ORC-modulerna ger produktionskostnader som ligger i paritet med de andra teknikerna. Anläggningar 

med de största ORC-modulerna är också de kraftvärmeverk vars elproduktion snabbast börjar ge vinst 

vid jämförelse med motsvarande hetvattenpanna, se respektive kapitel. 

 

 



 

52 
 

 
Figur 29 Specifik värmeproduktionskostnad som funktion av utnyttjningstiden för respektive kraftvärmeteknik. Avskrivningstiden och kapitalräntan hålls 

konstant.
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En fråga som dyker upp är om det går att kombinera två eller flera ORC-moduler för att sänka 

produktionskostnaden. Detta undersöktes genom att sätta upp ett antal kombinationer mellan de olika 

modulstorlekarna och därefter beräkna de specifika värmeproduktionskostnaderna på samma sätt som 

tidigare. Kombination av de tre störst modulerna uteslöts då den termiska effekten ligger runt 20 MW. 

En flytande gräns vid effekter kring 16 MW användes. Detta beror på att uppgifterna som 

skalfaktorerna bygger på gäller upp till 10 MWvärme, men ansågs kunna överskridas till en del. 

Värmeproduktionskostanden för respektive kombination jämfördes med kostnaden för den modul med 

närmast liggande effektproduktion. Resultatet blev att det är bättre att använda en modul om effekten 

understiger 10 MWtermisk. Är däremot den producerade effekten större än 10 MWtermisk finns det några 

modulkombinationer som ger lägre eller ungefär lika hög specifik värmeproduktionskostnad, se tabell 

21, som den största enskilda modulen gör. Dessa ligger egentligen utanför projektets avgränsning men 

undersöktes ändå. 

 

Tabell 21 Sammanställning över möjliga modulkombinationer med låg specifik 
värmeproduktionskostnad. 

Kombination Ptermisk [kW] Pvärme [kW] Utnyttjningstid* [h] 
6+22 14992 12230 3800 
7+22 15554 12690 3800 

14+18 16230 13200 3700 
10+22 16855 13730 3980 

6+6+18 15999 13050 3900 

*För att kraftvärmeverket ska få lägre specifik värmeproduktionskostnad än motsvarande 
hetvattenpanna. 

 

Som framgår av figur 30 på nästa sida, är de kombinationer som ger den lägsta produktionskostnaden 

per kWh värme 14+18 samt 10+22. Eftersom dessa alternativ även producerar ungefär lika mycket 

effekt bör den första varianten väljas då kombinationen kräver kortare utnyttjningstid innan den 

specifika värmeproduktionskostnaden blir lägre än för motsvarande hetvattenpanna.  

  

Kombinationen med tre ORC-moduler ger högre produktionskostnad per kWhvärme än kombinationen 

14+18. Eftersom den producerar ungefär lika mycket värmeeffekt som 14+18 är varianten inte aktuell. 

Den ökade komplexitet som system med tre moduler medför samt att det finns billigare kombinationer 

med två moduler gör att inga varianter av dessa rekommenderas.  
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Figur 30 Specifik värmeproduktionskostnad som funktion av utnyttjningstiden för olika modulkombinationer och modul 22. Avskrivningstid och kapitalränta hålls 

konstant.
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7.5 Slutsats 

Slutsatsen, baserad på ovanstående jämförelse, blev att ORC-tekniken är mest lämpad att använda vid 

kraftvärmeproduktion under 10 MWtermisk. Detta baseras på att kraftvärmeverk med ORC- krets ger 

lägst specifik värmeproduktionskostnad vid normala utnyttjningstider, har relativt bra prestanda och 

att det finns många anläggningar som är driftsatta. Det sistnämnda gör att det finns drifterfarenhet.  

 

Det som avgör om en eller flera moduler ska användas beror på hur stort fjärrvärmenätet är. Om 

värmeeffekten inte behöver vara större än vad den största modulen klarar av att producera bör en 

modul användas. Vid högre effektkrav, upp till värmeeffekter på 13,2 MW, kan en kombination av 

modul 14 och 18 beaktas. Kombinationen gör dock att systemet blir mer komplext. 
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8 Framledningstemperaturens inverkan på prestandan 
Avsnittet behandlar framledningstemperaturens inverkan på prestandan för ett kraftvärmeverk med 

ORC-krets. I kapitel 8.1 ges en kortare bakgrundsbeskrivning medan kapitel 8.2 består av själva 

utvärderingen. 

8.1 Varierande framledningstemperatur 

När det är kallt ute ökar fjärrvärmenätens värmebehov. Det ökade värmekravet kan mötas genom att 

framledningstemperaturen höjs. I figur 31 syns att framledningstemperaturen begränsas i ett intervall 

mellan 65 och 120 grader.  

 
Figur 31 Framledningsflödets temperaturvariation under året [Frederiksen & Werner 1993]  

 
Eftersom små anläggningar ofta styrs av värmebehovet påverkas dess prestanda av förändringar i 

framledningstemperaturen. Här undersöktes hur prestandan för ett kraftvärmeverk med organisk 

rankinecykel påverkas av att framledningstemperaturen varierar mellan 70 och 120 grader genom att 

jämföra: 

 

• Alfavärdet 

• Totala verkningsgraden 

• Elverkningsgraden 

• Producerade effekterna 

 
Alfavärdet och elverkningsgraden definierades i kapitel 1.6.2. Totala verkningsgraden, ekvation 13, 

har däremot modifierats något för att även innehålla effektbidraget från fjärrvärmeekonomisern.  
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8.2 Exempel på ORC-process 

Det finns ännu inget biobränslebaserat kraftvärmeverk med organisk rankinecykel i Sverige. Det gör 

att undersökningen har baserats på uppgifter från en av leverantörernas produktblad för moduler med 

split, dvs. två hetoljekretsar. Valet föll på modul nr 22 från Turboden s.r.l. Även data från Obernberger 

& Gaia (2005) antogs gälla. Om inget annat anges är alla indata i kapitlet hämtade från dessa källor. 

Processen antogs vara utlagd som i figur 32. 

 

 
Figur 32 Processchema för den tänkta anläggningen, fritt efter figur nr 10 

 

Hur processen fungerar beskrevs i kapitel 2.2.1.  

8.2.1 Pannan 

Pannan eldas med fast trädbränsle med värmeinnehållet 2,5 kWh/kg, vilket motsvarar ett värmevärde, 

Hi, på 9,0 MJ/kgtot. En bränsletillförsel på 5 342 kg/h krävdes för att den önskade effekten skulle 

genereras. Pannverkningsgraden antogs vara 0,9. 

8.2.2 Primärkretsen 

I primärkretsen används Marlotherm SH som arbetsmedium. Den specifika värmekapaciviteten för de 

olika temperaturerna i kretsen hämtades från dess produktblad, se bilaga D eller tabell 22 [Sasol 

Olefins & Surfactants GmbH 090131].  
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Tabell 22 Indata för primärkretsen. De angivna temperaturerna, effekterna och cp hämtades ur ORC-
modulens respektive hetoljansproduktblad. Produktbladen finns i bilaga D. 

HT –vvx  
T1 [°C] 312 
T2 [°C] 252 
PHT-vvx [kW] 10975 
LT-vvx  
T3 [°C] 252 
T4 [°C] 132 
PLT-vvx [kW] 1045 
  
Temperatur [°C] cp [kJ/kg*K] 
312 2,64 
252 2,41 
132 1,96 

 

De antaganden som har gjorts är att inga förluster uppstår då oljan transporteras mellan värmeväxlarna 

eller när själva överföringen av värme i växlarna sker. 

 

Vid beräkning av massflödet genom HT-vvx användes ekvation 14.  

 �IJ_$$K � @L M����E� · N� · �OP � OQ�   �14� 
 
Massflödet genom LT-vvx beräknades på motsvarande sätt. 

8.2.3 Sekundärkretsen 

Arbetsmediet i sekundärkretsen är oktametyltrisiloxan. Ur silikonoljans T-s och p-v diagram, se figur 

12, lästes nödvändiga värden av. För trycken som ligger mellan 700 kPa och kritiska trycket 

interpolerades entalpin och entropin fram. Detta beror på att tryckangivelser som överstiger 700 kPa 

motsvarar olika temperaturer i T-s respektive P-v diagrammen. De värden som användes vid 

beräkningarna finns i bilaga F. 

 

I ORC-cykeln antogs trycket efter pumpen vara 1100 kPa. Det förutsattes även att inga tryckförluster 

uppkommer genom komponenterna och att 1100 kPa-linjen är identisk med trycklinjen för mättad 

vätska för punkterna 10-15 i figur 32 ovan. 

 

Vid turbininloppet (6) är silikonoljan överhettad. En grädigkeit på 10 grader för HT-vvx antogs, vilket 

ger en maximal temperatur i ORC-cyklen på 302 grader. Grädigkeiten förutsattes även gälla för LT-

vvx. Det totala massflödet kunde tas fram genom följande energibalans, se ekvation 15. 

 @L ���������E� · ��R � �PS�  � @L M����E� · N� · �OP � OQ�   �15�    
 
Efter kondensorn (9) är silikonoljan en mättad vätska vid det aktuella trycket. Trycket bestämdes av 

framledningstemperaturen i punkt 17 samt grädigkeit, TTD, över kondensorn. TTD sattes till 2 grader. 
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Pumpen, som är nästa komponent, antogs vara förlustfri. Vidare förutsattes att värmebidraget från 

pumpen är litet och kan försummas, vilket innebär att entalpin efter pumpen (10) är samma som före. 

Entalpin efter splittern, dvs. i punkt 11 och 13, antogs vara identisk med den efter pumpen. 

 

Turbinen har en verkningsgrad uppemot 85 %. [Turboden 2009], därför antogs den isentropiska 

verkningsgraden vara detsamma till en början. Denna justerades dock varefter det krävdes och slutade 

på 79,3 %. Mekaniska och generatorverkningsgraden sattes till 98 respektive 99 %. Trycket efter 

turbinen är samma som efter kondensorn (9). Entalpin i denna punkt (7) beräknades enligt följande:  

 �T � �R � =�_�U���� · ��R � �T��   �16� 
 
I uttrycket ovan ingår en post som kallas h7s. Denna är isentrop från punkt 6, dvs. före turbinen vilket 

innebär att entropin inte ändras. Entalpin är även beroende av trycket. I de avläsningar som gjordes 

från figur 12 är värdena för trycken 1, 10 och 50 kPa relevanta. Från dessa interpolerades entalpin 

fram utifrån entropin i punkt 7s för respektive tryck, enligt ekvation 17  

 

�VWPX �V� � �.T� � .PYX°G��.YQX°G � .PYX°G� · ��YQX°G � �PYX°G� � �PYX°G    �17� 
 
Därefter interpolerades entalpin med avseende på trycket enligt samma princip. 

 

Temperaturen efter LT-vvx (12) är 242 grader tillföljd av att grädigkeiten antogs till 10 grader. Flödet 

genom värmeväxlaren kunde nu beräknas med hjälp av motsvarande enkla energibalans som i 

ekvation 15. Det andra delflödet, som går genom den interna värmeväxlaren är det flöde som blir kvar, 

dvs. flödet genom LT-vvx subtraherat från det totala flödet.  

 

Entalpin i punkt 14 plockades fram genom ett antagande om att fluiden i denna punkt värms till 

samma temperatur som i det andra delflödet, dvs. 242 grader. 

 

I punkt 8, mellan den interna värmeväxlaren och kondensorn, är silikonoljan fortfarande överhettad. 

Trycket är detsamma som i punkt 9, efter kondensorn. Entalpin beräknades genom en energibalans 

över den interna värmeväxlaren.  

 
Effekten som kyls bort i kondensorn beräknades från ORC-sidan, vilket gör att fjärrvärmeflödet togs 

fram genom ett antagande om att den specifika värmekapaciviteten, cp, för vatten är 4.2 kJ/kg*K vid 

temperaturer kring 100 grader. Temperaturerna antogs vid den första genomräkningen vara 90 grader 

för flödet som lämnar kondensorn och 60 grader för returflödet.   

8.2.4 Rökgaskanalen 

Rökgastemperaturerna som anges i tabell 23 användes tillsammans med en förbränningsmall, se bilaga 

G, för att beräkna entalpin för rökgasen i olika punkter i rökgaskanalen. Bränsle med ett värmevärde 
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på 9,0 MJ/kg, som beskrivs i kapitel 8.2.1, har en fukthalt på ca 47 %. Genom interpolation togs 

bränslets sammansättning fram ur angivelser i Wester (2008). Luftfaktorn, m, sattes till 1,2 medan det 

antogs att det inte finns någon fukt i luften. Ur mallen erhölls sedan vatten- och koldioxidhalten samt 

densiteten för rökgasen. Den specifika värmekapaciviteten, cp, för de olika rökgastemperaturerna 

plockades sedan fram ur ett diagram i Wester (2008). I diagrammet anges cp i J/(mn
3, K). Specifika 

värmekapaciviteten multiplicerades därför med densiteten, som i bränslemallen anges i mn
3/kgrökgas, för 

att cp skulle få enheten kJ/(kg*K). Därefter kunde entalpin för respektive temperatur tas fram genom 

cp*T. Rökgasflödet beräknades genom en energibalans över ekonomiser 2.  

 

Tabell 23 Rökgastemperaturer 

ECO 2  
T19 [°C] 280 
T20 [°C] 190 
Fjärr-ECO  
T21 [°C] 150 

 

Effekten som rökgasflödet avger i fjärrvärmeekonomisern beräknades genom att temperaturen på 

rökgaserna som går ut i skorstenen antogs vara 120 grader. Den slutgiltiga framledningstemperaturen 

för anläggningen kunde därefter tas fram genom att tillämpa ekvation 15. 

 

I bilaga H finns de olika delresultaten för genomräkningen av processen vid framledningstemperatur 

90 grader. 
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9 Tekno- ekonomisk optimering 
Kapitlet behandlar en tekno- ekonomisk optimering av ORC-baserade kraftvärmeverk med avseende 

på lägsta möjliga produktionskostnad per värmeenhet. Avsnitt 9.1 beskriver bakgrunden till hur de 

olika anläggningarna dimensionerades medan 9.2 anger de indata som använts. 

9.1 Dimensionering av anläggningar 

Värmebehovet, som styr hur mycket energi en anläggning måste producera, varierar under året. 

Energibehovet är t.ex. högre på vintern än på sommaren. Variationerna åskådliggörs oftast i ett så 

kallat varaktighetsdiagram. Diagrammet är en konsekutiv belastningskurva där effekterna sorteras 

efter storlek. Hur kurvan ser ut syns i figur 33. Ur diagrammet kan sedan utläsas hur lång tid som varje 

effektnivå överskrids.  

 
Figur 33 Varaktighetsdiagram som beskriver värmebehovet för ett fiktivt fjärrvärmenät 

 

Tidsintervallen som varaktighetsdiagrammet bygger på bör vara så korta som möjligt eftersom alla 

effektvariationer då åskådliggörs. Det har dock visat sig att ett tidsintervall på ett dygn duger bra. 

Detta beror på att variationen i effekt är liten över ett dygn i förhållande till variationen över hela året. 

I denna studie har därför dygn använts som tidsintervall. 

 

Det är oftast en kombination av flera produktionsenheter som förser ett fjärrvärmenät med värme. Det 

gör att vissa anläggningar används vid baslast medan andra körs vid topplast. Låga rörliga och höga 

fasta kostnader kännetecknar anläggningar som är lämpliga för baslast medan anläggningar med 

motsatt förhållande används för spetslast. Hur lätt en anläggning kan regleras påverkar också dess 

värmeproducerande roll. [Frederiksen & Werner 1993] Pannorna kan inte heller köras på hur låga 
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dellaster som helst. En hetvattenpanna kan köras på lägre dellaster än ett kraftvärmeverk och en 

oljepanna kan i sin tur köras på ännu lägre dellast.   

 

I denna undersökning användes tre produktionsenheter för att täcka upp det aktuella värmebehovet. 

Om ett kraftvärmeverk var inblandat användes en kombination av följande: ett kraftvärmeverk 

bestående av en ORC-modul med tillhörande utrustning, en pelletspanna samt en oljepanna. Då 

värmebehovet tillgodosågs utan samtidig elproduktion, antogs att följande pannor användes: en 

flispanna, en pelletspanna samt en oljepanna. Nedan, i figur 34, visas hur ett varaktighetsdiagram kan 

se ut när energibehovet produceras av tre produktionsanläggningar. 

 
Figur 34 Typexempel på ett varaktighetsdiagram där värmebehovet täcks upp av tre olika pannor 

 

Hur produktionen bör fördelas mellan anläggningarna optimerades fram genom beräkningar i Excel 

och genom att använda problemlösaren i samma program. Det som söktes vid optimeringen var lägsta 

möjliga produktionskostnad per enhet värme. Beräkningarna utfördes för ett antal fjärrvärmenät med 

olika värmebehov, vilka motsvarar 20, 30, 40 respektive 50 GWh. För varje nät undersöktes hur stor 

del av den installerade effekten som kraftvärmeverket bör producera. Kraftvärmeverkets storlek 

varierades mellan 25 och 55 %, med ett intervall på tio procent. Resultaten jämfördes sedan med 

motsvarande värmeverk för att se om det är ekonomiskt motiverat att bygga ett ORC-baserat 

kraftvärmeverk eller inte. Vid eventuell lönsamhet för kraftvärmeverket beräknades vinsten i procent 

av investeringskostanden enligt ekvation 18.  

 

[�0./ \%^ � _����`�3��_$ä�%� ����`�3��_abbc · då���f	��� · 1000    �18� 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

E
ff

ek
t 

[M
W

]

Tid [dygn]



 

63 
 

Där specifika värmeproduktionskostanden, i kr/MWh, betecknas med Kspecifik_KVV för kraftvärmeverket 

och på motsvarande sätt för värmeverket. Eårlig är värmebehovet i GWh medan Itot är den totala 

investeringen i Mkr. 

 

Undersökningen omfattar 20 olika driftfall. För det driftfall som ansågs som det bästa gjordes en 

känslighetsanalys.  

9.2 Indata 

Många av de faktorer som påverkar optimeringen är gemensamma för alla nät som undersökningen 

omfattar. Dessa beskrivs i kapitel 9.2.1-9.2.7 nedan. Resultatet av delberäkningarna för de olika 

driftfallen finns i bilaga I. 

9.2.1 Tekniska specifikationer 

De tre pannorna har olika verkningsgrader. Verkningsgraderna som anges i tabell 24, ansågs vara 

årsmedelvärden och varierar därför inte med lasten.  

 

Tabell 24 Årsmedelvärden för totalverkningsgrader och minlaster för flis-, pellets- och oljepanna. KVV 
drivs av en flispanna varför dessa anläggningar antar samma värden. 

Totalverkningsgrad  
Flispanna [%] 86 
Pelletspanna [%] 88 
Oljepanna [%] 90 
Minlast  
Flispanna [%] 25 
Pelletspanna [%] 10 
Oljepanna [%] 5 

 

De ORC- moduler som har använts i kraftvärmeverken kommer från Turboden s.r.l. Vilken modul 

som skulle användas i respektive driftfall bestämdes av att modulen måste kunna producera den 

efterfrågade värmeeffekten. Det betyder att den modul vars kapacitet närmast översked den önskade 

värmeeffekten valdes. Uppgifter om el- och värmeeffekter hämtades från modulernas produktblad, se 

bilaga D. De tillhörande alfavärdena förutsattes vara oberoende av lastförändringar.  

9.2.2 Investering 

Investeringskostnaden för anläggningarna varierar med storleken. Pellets- och flispannan antogs kosta 

3000 kr/kW respektive 6375 kr/kW installerad effekt medan ett pris på 600 kr/kW sattes för 

oljepannan. Flispannan ansågs vara av samma sort som referenshetvattenpannan i tabell 1 på sidan 12, 

vilket medför att kringkostnader som byggnader mm ingår i priset. Detta beror på att pannan är en 

fristående anläggning. Pelletspannan sågs däremot som en tillbyggnad till en redan existerande 

anläggning, vilket motiverar att pannan är avsevärt billigare. Även oljepannan är en tillbyggnad. 

Kostnaden för kraftvärmeverket togs fram på samma sätt som i litteraturstudien. Det innebär att 
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kostnadsuppgifterna för de olika ORC-modulerna finns i tabell 2. Tillhörande hetoljepanna antogs 

kosta 60 % av investeringskostnaden för den valda modulen medan återstående nödvändig utrustning 

skalades från referenshetvattenpannan. 

 

En extra produktionsenhet för eventuella driftstop i de ordinarie pannorna köptes också in. Stand-by 

pannan antogs vara en oljepanna vars storlek motsvarar den största produktionsenheten i respektive 

optimeringsfall.   

 

Kapitalräntan och avskrivningstiden är samma som angavs i kapitel 1.6.1, dvs. 6 % respektive 15 år. 

9.2.3 Personal 

Personalbehovet antogs vara oberoende av om kraftvärmeverket ingår i anläggningskombinationen. 

Anläggningarna förutsattes ha 6 stycken anställda för att kunna tillämpa skiftgång, dvs. kontinuerlig 

drift Varje anställd kostar 600 000 kr per år. Då ingår lön, sociala avgifter mm.   

9.2.4 Bränsle 

Priset för flis och pellets angavs i kapitel 1.6.1 till 200 respektive 300 kr/MWh. Priset för oljan antogs 

ligga på 900 kr/MWh, inklusive skatt. Skatt ingår eftersom nätet ansågs för litet för att kunna försörja 

skattereducerande industri med värme.  

9.2.5 Drift och underhåll (DoU) 

Kostnaderna för drift och underhåll beror på vilken sorts anläggning det handlar om. En panna som 

drivs genom förbränning av flis har fler rörliga delar än en panna som använder pellets som bränsle 

[Bioenergiportalen.se 090408]. Detta gör att kostnaderna för drift och underhåll är högre för en 

flispanna. Pelletspannan har i sin tur högre DoU än oljepannan eftersom oljepannan bl.a. saknar 

utrustning för bränsletransport.  

 

DoU kostnaderna antogs vara 50 kr/MWh producerad energi för flispannan. Samma kostnad användes 

för kraftvärmeverket eftersom verket eldas med flis samtidigt som ORC-modulen har låga 

underhållskostnader, se kapitel 2.2.1. Kostnaden för pelletspannan antogs vara 30 kr/MWh medan 

motsvarande kostnad för oljepannan sattes till 10 kr/MWh producerad energi.  

9.2.6 Skatt och försäkring 

En kostnad för skatt och försäkring utgår för alla anläggningar. För kraftvärmeverket, flis- och 

pelletspannan sattes utgiften till 2 % av respektive anläggningskostad. Oljepannan fick en något lägre 

procentsats, 1,5 % av anläggningskostnaden.   

9.2.7 Producerad och förbrukad el 

För den el som produceras i kraftvärmeverket sattes ett försäljningspris på 664 kr/MWh, enligt 

uppgifter från kapitel 1.6.1. Priset inkluderar det faktiska elpriset, elcertifikat och nätavgift. 
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Varje anläggning har ett visst eget behov av el. Flis- och pelletspannan antogs kräva 20 

kWhel/MWhbränsle medan oljepannan förutsattes behöva 10 kWhel/MWhbränsle. Kraftvärmeverkets 

elbehov ingår i anläggningskostnaden. Den egna elförbrukningen gör att elen antingen måste köpas 

från andra producenter eller tas från den egna produktionen. I den här studien köptes elen för 732 

kr/MWh. I priset ingår energiskatt. Skatten som gäller för 2009 motsvarar 282 kr/MWh 

[Energimyndigheten 2009a].   



 

66 
 

10 Resultat 
Resultaten av undersökningarna i kapitel 8 och 9 redovisas här i var sitt avsnitt. I kapitel 10.1 finns 

resultaten från undersökningen av hur framledningstemperaturen inverkar på kraftvärmeverkets 

prestanda medan kapitel 10.2 innehåller resultaten från den tekno- ekonomiska optimeringen.  

10.1 Framledningstemperaturens inverkan på prestandan 

Effekten av förändringar i framledningstemperaturen på elproduktionen visas i figur 35. I figuren syns 

att eleffekten sjunker med ökande framledningstemperatur.   

 
Figur 35 Producerad eleffekt med varierande framledningstemperatur 

 

Brytpunkten som finns vid en framledningstemperatur på 90 grader kommenteras i kapitel 12,2.   

 

I figur 36 åskådliggörs den värmeeffekt som kondenseras bort i kondensorn. Den bortkondenserade 

effekten ökar med stigande framledningstemperatur.  

 
Figur 36 Producerad värmeeffekt i kondensorn med varierande framledningstemperatur 
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Resultatet av varierande framledningstemperatur med avseende på alfavärdet kan ses i figur 37. 

Alfavärdet sjunker med ökande framledningstemperatur.  

 
Figur 37 Alfavärdet som funktion av framledningstemperaturen 

 

Hur elverkningsgraden för både ORC- modulen och för hela anläggningen påverkas av förändringar i 

framledningstemperaturen åskådliggörs i figur 38 nedan. Verkningsgraderna sjunker med ökande 

framledningstemperatur.   

 
Figur 38 Elverkningsgrad för ORC-modulen och för hela anläggningen med varierande 

framledningstemperatur 

 
Värdena för de totala verkningsgraderna i tabell 25 är en avrundning till två värdesiffror som gäller 

inom hela det intervall som framledningstemperaturen har varierats inom, dvs. 70-120 grader. 

 

Tabell 25 Totalverkningsgrad 

ORC-cykeln 0,73 
Hela anläggningen 0,92 
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10.2 Tekno- ekonomisk optimering 

Resultaten från den tekno- ekonomiska optimeringen har delats in i tre avsnitt. I kapitel 10.2.1 

redovisas vilket driftfall som är det mest lönsamma. Resultaten för den valda anläggningen hittas i 

kapitel 10.2.2 medan känslighetsanalysen åskådliggörs i kapitel 10.2.3 

10.2.1 Val av driftfall 

Resultatet av optimeringen visade att om nätets värmebehov är 50 eller 30 GWh ska KVV producera 

45 % av den installerade effekten för att produktionskostanden per MWhvärme ska vara så låg som 

möjligt. Motsvarande andel för ett nät med värmebehov på 40 eller 20 GWh är 35 %.  

 

För att se om det bästa driftfallet för respektive nätstorlek är ekonomiskt motiverat att bygga 

jämfördes de specifika värmeproduktionskostnaderna med motsvarande kostnader för lika stora 

värmeverk. I figur 39 åskådliggörs resultatet.  

 
Figur 39 Jämförelse av specifika värmeproduktionskostnaden för det bästa driftfallet med KVV och 

motsvarande värmeverk för respektive nätstorlek. 

 

Som framgår i figuren ovan bör fjärrvärmenät som har ett värmeunderlag som är mindre än 34 GWh 

få sitt värmebehov tillgodosett av enbart värmeverk. Driftfallet med ett värmebehov på 50 GWh, där 

ett kraftvärmeverk producerar 45 % av den installerade effekten är den variant som ger den största 

vinsten. 

10.2.2 Resultat för valt driftfall 

De årliga kostnaderna som blev resultatet av optimeringen för ett nät på 50 GWh, där 45 % av den 

installerade effekten genereras av kraftvärmeverket redovisas i tabell 26. 
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Tabell 26 Resultat för årskostnader och specifik värmeproduktionskostnad efter optimering.  I posterna 
ingår kostnader för samtliga pannor för respektive anläggning. 

Post KVV Värme 
Årlig kapitalkostnad [Mkr] 9,41 6,96 
Bränslekostnad   

- Flis [Mkr] 12,1 9,85 
- Pellets [Mkr] 2,33 2,34 
- Olja [Mkr] 0,82 0,79 

El- förbrukning [Mkr] 0,12 0,84 
Drift och underhåll [Mkr] 2,33 2,33 
Personal [Mkr] 3,6 3,6 
Skatt och försäkring [Mkr] 1,71 1,24 
Kreditering [Mkr] - 6,36 0 
   
Total årskostnad [Mkr] 26,0 28,0 
Specifik värmeproduktionskostnad [kr/MWh] 521 559 
Vinst [kr/MWh] 38  
          [% av total investering] 2,1  

 

I figur 40 visas hur värmeproduktionen fördelades mellan kraftvärmeverket, pelletspannan och 

oljepannan för lägsta möjliga produktionskostnad. Detta gäller för nät med värmebehov under 50 

GWh.  

 
Figur 40 Optimal fördelning av värmeproduktionen mellan de olika produktionsenheterna för lägst 

specifik värmeproduktionskostnad. Nätet har ett värmebehov på 50 GWh och KVV täcker upp 45 % av 
den installerade effekten. 

 

De olika enheternas energiproduktion under året redovisas i tabell 27. 
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Tabell 27 Fördelning av energiproduktionen mellan de tre olika produktionsenheterna 

KVV – värme [GWh] 42,3 
- el [GWh] 9,57 

Pelletspanna [GWh] 6,83 
Oljepanna [GWh] 0,82 

 

10.2.3 Känslighetsanalys 

För att undersöka hur lönsamheten påverkas om vissa indata varierar har fyra känslighetsanalyser 

utförts på det i kapitel 10.2.2 redovisade driftfallet. Driftfallet motsvarar ett värmebehov på 50 GWh 

och att KVV producerar 45 % av den installerade effekten. De förutsättningar som tilläts variera var, 

försäljningspriset på el, avskrivningstiden, kraftvärmeverkets investeringskostnad och flispriset.   

 
Elpriset  

Resultatet av känslighetsanalysen för försäljningspriset på el visas i figur 41. I figuren påvisas hur den 

specifika värmeproduktionskostnaden påverkas beroende på om priset stiger eller sjunker. Det visade 

sig att försäljningspriset måste hålla sig över 450 kr/MWh, inklusive elcertifikat, för att kombinationen 

med KVV ska ge lägre kostnad än motsvarande värmeverk.  

 
Figur 41 Den specifika produktionskostnaden varierar med förändring av elpriset, inklusive el- certifikat 

 
Avskrivningstid 

Resultatet av förändringar i avskrivningstiden redovisas i figur 42. Om avskrivningstiden är längre än 

7 år ger kombinationen med kraftvärmeverk lägre produktionskostnad än motsvarande värmeverk.   
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Figur 42 Den specifika värmeproduktionskostnaden varierar med avskrivningstiden 

 
Anläggningskostnad 

Figur 43 visar hur den specifika värmeproduktionskostnaden påverkas om investeringskostanden för 

kraftvärmeverket varierar.  

 
Figur 43 Den specifika värmeproduktionskostnaden varierar med anläggningskostanden för 

kraftvärmeverket, jämfört med motsvarande värmeverk 

 
Investeringskostnaden får inte överstiga 11 500 kr/kW installerad värmeeffekt, dvs. den effekt som 

kommer fjärrvärmenätet till nytta, för att kraftvärmeverket ska kunna motiveras. Detta motsvarar ca 89 

Mkr.  
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Flispriset 

Om flispriset varierar blir resultatet så som visas i figur 44. Priset måste hållas under 375 kr/MWh om 

det ska vara lönsamt att bygga ett kraftvärmeverk jämfört med en anläggning som enbart producerar 

värme av samma storlek.  

 
Figur 44 Den specifika värmeproduktionskostnaden varierar med flispriset 
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11 Slutsatser 
Med de gjorda undersökningarna som bas har följande slutsatser dragits: 

 
• Det är tekniskt möjligt att bygga kraftvärmeverk med termisk effekt under 10 MW. Med 

hänsyn till de i rapporten bestämda förutsättningarna är organisk rankinecykel den teknik som 

är mest lämpad för svenska förhållanden.  

 

• Framledningstemperaturen bör hållas låg för att få bästa möjliga prestanda. Den lägsta 

temperaturen som går att hålla begränsas dock av nätets värmebehov.   

 

• För fjärrvärmenät med större värmebehov än 34 GWh finns det åtminstone ett driftfall per 

nätstorlek där det är bättre att bygga ett ORC-baserat kraftvärmeverk än motsvarande 

värmeverk. Inom rapportens avgränsning ger driftfallet där fjärrvärmenätet har ett 

värmebehov på 50 GWh och 45 % av den installerade effekten produceras i kraftvärmeverket 

den lägsta produktionskostnaden per MWh och även högst vinst.  

 

• Det är inte motiverat att bygga ett ORC-baserat kraftvärmeverk för fjärrvärmenät med 

värmebehov på 50 GWh där 45 % av den installerade effekten produceras av kraftvärmeverket 

eftersom den årliga vinsten inte når upp till normala vinstkrav.   

 

• Känslighetsanalysen visar att flispriset har större inverkan på produktionskostnaden än 

försäljningspriset på el. Det beror på den höga flisförbrukningen och det låga elutbytet. 

Samma resonemang gäller för anläggningskostnaden som också påverkar mer än elpriset, dvs. 

hög investering medan låg inkomst från elförsäljning kan krediteras. 

 

• Flispriset påverkar inte vinstmarginalen lika mycket som anläggningskostnaden och 

försäljningspriset på el eftersom även värmeverket påverkas av prisförändringarna. 

Anläggningskostnaden har därmed störst inverkan på möjligheten till lönsamhet och behöver 

därför hållas så låg som möjligt. 

 

• Avskrivningstiden måste vara längre än 7 år.  

 

• ORC-tekniken har potential att i framtiden utvidga området där det är möjligt att använda 

kraftvärme.  
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12 Diskussion  
Eftersom studien bestod av tre större delar diskuteras de var för sig. I kapitel 12.1 kommenteras 

teknikjämförelsen medan kapitel 12.2 behandlar variationer i framledningstemperaturen och dess 

inverkan på prestandan. Kapitel 12.3 innehåller en diskussion kring den tekno- ekonomiska 

optimeringen.   

12.1 Teknikjämförelse 

Resultatet av jämförelsen av olika tekniker för småskalig kraftvärmeproduktion visade att den 

organiska rankinecykeln är den teknik som är mest lämpad att använda under svenska förhållanden. 

Detta beror på att tekniken har jämförelsevis bra prestanda i kombination med lägst specifik 

värmeproduktionskostnad. Den låga produktionskostnaden beror på relativt högt elutbyte i förhållande 

till andra småskaliga tekniker samtidigt som den totala investeringskostnaden är lägre än för t.ex. en 

konventionell ångprocess i jämförbar storlek. Resultat är dock beroende av de utgångsvärden som 

antagits. 

 

Uppgifterna för hetvattenpannan, inklusive tillhörande utrustning, som har använts som referens för 

skalning av jämförande värmeverk är från 2009. Kostanden på 51 000 kkr är ett riktvärde men 

användes i rapporten. Eftersom priset är från i år, 2009, var det viktigt att få tag på så nya prisuppgifter 

som möjligt för de olika kraftvärmeverken, så att jämförelsen skulle bli rättvis. Det var dock svårt att 

få tag på aktuella ekonomiska data för de olika anläggningstyperna utan att beställa kostnadsförslag 

från försäljarna. Eftersom studiens syfte är att allmänt beskriva teknikläget snarare än att undersöka 

lämpligheten för en viss teknik kopplad till en plats/anläggning har ekonomiska uppgifter kunnat 

hämtas ur litteraturen och om nödvändigt skalats om. Detta gör att osäkerheten kring de ekonomiska 

uppgifterna är relativt stora och måste därför undersökas vidare om en projektering skulle vara 

förestående. 

 
Elpriset, priset på elcertifikat, bränslepris samt kronans värde jämfört med Euro och norska kronor 

antogs vara konstant. De värden som antogs baseras på årsmedelvärden under ett antal år, se bilaga B. 

Från dessa uppgifter beräknades sedan det medelvärde som användes i studien. Med denna metod 

missades toppar och dalar under varje specifikt år. Trots detta ansågs resonemanget ge ett tillräckligt 

bra slutvärde. Eftersom elpriset och de andra posterna egentligen varierar, skulle undersökningarna bli 

mer exakta, om de även tilläts variera i den aktuella undersökningen. Orsaken till att antaganden om 

konstanta värden är att det annars skulle bli en mycket mer komplex beräkning. 

 

En hel del av den information som har använts i rapporten har olika företag gett ut eller vart 

inblandade i på något sätt. Det kan bidra till att det har varit svårt att hitta negativa aspekter med vissa 

tekniker.   
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I litteraturstudien framkom att det arbetsmedium som används i ORC- kretsen är en silikonolja vid 

namn oktametyltrisiloxan. I Obernberger et al.(2003) anges att detta ämne är arbetsmedium i det ORC- 

baserade kraftvärmeverket i Lienz, Österrike. Även i Drescher & Büggermann (2007) omnämns 

oktametyltrisiloxan som arbetsmedium. I de andra källorna finns inget specificerat ämne givet utan 

namnges bara som silikonolja Utifrån detta antogs att detta ämne används i alla ORC- anläggningar 

tillverkade av Turboden s.r.l. Eftersom detta företag har tillverkat flest anläggningar förutsätts att 

denna silikonolja är det arbetsmedium som är mest utbrett. Det nämns inte i källorna om det är ren 

oktametyltrisiloxan som används eller om det är en blandning med andra silikonoljor. I denna studie 

har det förutsatts att det är enbart oktametyltrisiloxan som används.     

12.2  Framledningstemperaturens inverkan på prestandan 

Turboden s.r.l anger i produktbladet för sin största modul med en framledningstemperatur på 90 grader 

att elverkningsgraden för ORC- modulen är 0,189. El och kondenseringseffekten anges till 2282 

respektive 9630 kW. Motsvarande beräknade elverkningsgrad blev 0,19 medan el- respektive 

kondenseringseffekten blev 2290 respektive 9660 kW. Felet ligger under en procent och för väl anses 

som bra. Ingen av dessa uppgifter tar hänsyn till fjärrvärmeekonomisern. 

 

Resultaten är beroende av de indata som har valts. Här kan osäkerheten i beräkningarna spåras till 

främst två saker. Störst inverkan har osäkerheten från avläsningen av värden ur T-s och p-v 

diagrammen för silikonoljan eftersom de inte är särskilt detaljerade. Dessa användes eftersom ett 

bättre underlag inte fanns att tillgå. Nästa sak som påverkar resultatet är ett antagande om det 

maximala trycket i sekundärkretsen. Trycket valdes till 1100 kPa, eftersom det ligger inom det av 

Drescher & Brüggermann (2007) rekommenderade området på 9-15 MPa. Att inte en högre trycknivå 

valdes beror på att trycket då börjar komma nära det kritiska trycket vilket medförde en ökad 

osäkerhet vid avläsning av värden ur diagrammen.  

 

Turbinens verkningsgrad anges av Turboden (2009) till ca 85 %. Här har det därför antagits att den 

isentropiska verkningsgraden till en början var just 85 %. Verkningsgraden justerades sedan tills de 

utgående effekterna överensstämde med de av tillverkaren angivna nivåerna. Verkningsgraden 

justerades in vid ”grundfallet”, framledningstemperatur på 90 grader, och antogs sedan vara konstant 

när temperaturen varierades. Detta gjordes främst för att justera för fel i avläsningen av värden för 

silikonoljan enligt ovan.  

 

Enligt resultaten från beräkningarna ska framledningstemperaturen hållas lågt eftersom låg 

framledningstemperatur ger högt alfavärde. Högt alfavärde eftersträvas eftersom det ur ett ekonomsikt 

perspektiv är mer lönsamt att producera och sälja el än värme. En fråga uppstår dock kring rimligheten 

i ett alfavärde på 40 % för en liten anläggning. En förklaring till det höga värdet finns i att entalpin 

inte är linjärt beroende av trycket och därmed blir inte resultatet av linjärinterpolationen mellan stora 

tryckskillnader riktigt bra. Därför skulle inte brytpunkten, se figur 35-38, bli lika markerad om ett mer 
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detaljerat underlag fanns att tillgå. Vid ett sådant antagande justeras troligen alfavärdet för 

temperaturer under 90 grader nedåt. Motsvarande resonemang gäller för övriga effekt- och 

verkningsgradskurvor med undantag för den bortkondenserade värmeeffekten som justeras uppåt. Att 

det finns en brytpunkt vid just 90 grader beror på att denna framledningstemperatur ger ett mottryck på 

10 kPa, vilket också användes som referensvärde vid interpolationen. Brytpunkter finns vid alla tryck 

som användes som referensvärden.  

 

Oavsett om resultatkurvorna blev perfekta eller inte visar de att alfavärdet och verkningsgraderna blir 

bättre om framledningstemperaturen sänks. Detta gör att låg framledningstemperatur bör eftersträvas, 

både ur ett ekonomsikt som ur ett effektivitetsperspektiv. Att justera framledningstemperaturen enbart 

för att få bättre godhetstal kan dock vara svårt eftersom temperaturen och därmed fördelningen av 

effektproduktionen regleras av värmebehovet. 

12.3  Tekno- ekonomisk optimering 

I sex av de tjugo driftfallen blev den specifika värmeproduktionskostnaden lägre för kraftvärmeverket 

jämfört med enbart värmeproduktion, se bilaga I. Att köra kraftvärmeverket så mycket som möjligt ger 

inte automatiskt lägre specifik värmeproduktionskostnad. Detta visar resultatet av optimeringen som 

ger ett fjärrvärmenät med värmebehov på 50 GWh vars installerade effekt till 45 % produceras av 

kraftvärmeverket som det bästa alternativet. Först därefter kommer fallet med KVV som står för 55 % 

av effektbehovet för ett nät på 50 GWh. Att lägre andel kraftvärmeproduktion ger lägre specifik 

värmeproduktionskostnad beror på att det första fallet kan använda en mindre ORC-modul vilket 

medför lägre anläggningskostnader. Den högre elproduktionen i 55 % alternativet har marginell 

betydelse för lönsamheten. Detta beror på att anläggningskostnaden är hög samtidigt som elutbytet är 

lågt.  

 

Vinsten för det mest lönsamma fallet ligger runt 2 % per år, och medger ingen satsning på tekniken i 

nuläget. I känslighetsanalyserna kan utläsas vad som behövs för att tekniken i framtiden ska bli 

aktuell.   

 

Bränslekostnaden är den största enskilda posten vid lönsamhetsberäkningen, varav kostanden för flis 

upptar den största delen. Det gör att flispriset är en viktig faktor att ta hänsyn till. Resultatet visar att 

flispriset måste ligga under 375/MWh för att anläggningen ska vara ett alternativ jämfört med enbart 

värmeproduktion. För största möjliga vinst ska flispriset hållas lågt vilket gör att priset bör ligga under 

det i rapporten använda 200 kr/MWh. Jag tror dock att priset i snitt kommer att ligga på en högre nivå 

i framtiden. Detta till följd av ökad efterfrågan i takt med att politikernas krav på konvertering till 

förnyelsebar produktion ökar, både i Sverige och i övriga Europa.  

 

Även anläggningskostnaden för kraftvärmeverket har stor del i möjligheten till lönsamhet. 

Kostnadsnivån är hög om man ser till den mängd energi som produceras. Detta innebär att det är 
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viktigt att försöka hålla den så låg som möjligt. Känslighetsanalysen visar att anläggningskostnaden är 

den faktor som har störst inverkan på vinstmarginalen. 

 

Den totala inkomsten från elproduktionen, dvs. summan av el och elcertifikat, måste vara högre än 450 

kr/MWh för att inte enbart värmeproduktion ska vara att föredra. För att ORC-processen ska generera 

nödvändig vinst för att en satsning ska vara motiverad behöver dock elpriset vara högre än de i studien 

använda 664 kr/MWh. Att elpriset höjs i framtiden är inte helt orimligt. Elpriserna har ökat sedan den 

svenska elhandeln började integreras med övriga Europa [Kjellström 2007]. Troligen kommer 

elmarknaden att flätas samman ytterligare vilket skulle bädda för mer likriktade priser i Europa. För 

svenska konsumenter kommer antagligen detta innebära högre kostnader.  

 

Även avskrivningstiden påverkar en anläggnings möjlighet till lönsamhet och bör hållas på åtminstone 

15 år. Längre avskrivningstid är önskvärt enligt känslighetsanalysen.  

 

Det är inte omöjligt att kraftvärmeverk uppbyggda kring ORC- tekniken blir tillräckligt lönsamma i 

framtiden. Det krävs dock att ett par av ovanstående faktorer samverkar.   
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13 Förslag till fortsatt arbete 
I kapitel 2.2.1 diskuterades möjligheten att byta ut ORC- kraftvärmeverkets hetoljepanna mot en 

högtryckshetvattenpanna, vilket skulle ge en mix mellan rökgas- och spillvärmetillämpningarna. Detta 

förslag innebär att en hetvattenpanna med arbetstryck runt 30 bar används. Hetvattnet får därmed en 

temperatur på maximalt 230 grader. Om silikonoljan behålls som arbetsmedium i ORC-kretsen 

kommer anläggningens prestanda att sjunka och mindre el genereras. Enligt en av slutsatserna i denna 

studie påverkas dock möjligheten till vinst mer av investeringskostnaden än av inkomsten från 

elförsäljningen vilket gör att både en ekonomisk och termodynamisk undersökning skulle vara av 

intresse.   

 

Enligt litteraturen finns det ett antal kraftvärmeverk med termisk effekt under 20 MW som baseras på 

en konventionell ångprocess. En ekonomisk jämförelse mellan dessa och ett kraftvärmeverk med en 

kombination av två ORC-moduler för effekter mellan 10 och 17 MWtermisk skulle vara intressant. 
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Bilagor 

Bilaga A: Årliga elcertifikatkvoter 

I tabell A1 syns de kvoter som distributörer m.fl. är föreskrivna att köpa varje år fram till 2030. Som 

exempel ska de köpa certifikat motsvarande 17 % av sin egen elproduktion år 2009.  

 

Tabell A 1 Årliga kvoter samt prognos av förnyelsebar elproduktion [Energimyndigheten 2008a] 

År Kvot Prognos av förnyelsebar el  
(ackumulerad) [TWh] 

Verkligt utfall  
(ackumulerad) [TWh] 

2003 0,074 0,64 1,96 
2004 0,081 1,35 4,55 
2005 0,104 3,65 4,8 
2006 0,126 5,89 5,66 
2007 0,151 8,96 6,76 
2008 0,163 10,3  
2009 0,17 11,15  
2010 0,179 12,22  
2011 0,179 11,76  
2012 0,179 12,36  
2013 0,089 12,96  
2014 0,094 13,56  
2015 0,097 15,55  
2016 0,111 17,02  
2017 0,111 17,11  
2018 0,111 17,2  
2019 0,112 17,29  
2020 0,112 17,38  
2021 0,113 17,47  
2022 0,106 17,56  
2023 0,094 17,65  
2024 0,09 17,74  
2025 0,083 17,83  
2026 0,075 17,92  
2027 0,067 18,01  
2028 0,059 18,1  
2029 0,05 18,2  
2030 0,042 19,29  
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Bilaga B: Valutakurser, elpris samt pris för elcertifikat 

Valutakurser, elpriset och priset för elcertifikat varierar oavbrutet. Hur dessa poster har förändrats 

under de senaste fem till sju åren åskådliggörs nedan. 

 
Valuta 

Många uppgifter som rör ekonomi är angivna i Euro vilket gör att dessa har behövt omvandlas till 

svenska kronor. I figur B1 har årsmedelvärden för växelkursen mellan Euro och kronor plottats. 

Valutakurserna hämtades från Sveriges riksbank (090203). Medelvärdet som användes i rapporten 

beräknades sedan till 9,26 kr, dvs. 1 Euro =9,26 SEK. 

 
Figur B 1 Årsmedelvärden för Eurokurs, 2001-2008 [Sveriges riksbank 090203] 

 

Även uppgifter angivna i norska kronor hittades. Därför behövde även dessa omvandlas till svenska 

kronor. I diagram B2 visas medelvärden för växelkursen för åren mellan 2002 och 2008. Dessa 

hämtades från Sveriges Riksbank (090203). Ett medelvärde på 1 NOK =1,155 SEK användes för 

beräkningar i rapporten.  
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III 
 

 
Figur B 2 Årsmedelvärden för norska kronor 2002-2008 [Sveriges riksbank 090203] 

Elpris 

Elpriset varierar oavbrutet, vilket gör att ett medelvärde behövde tas fram. Årsmedelpriser mellan 

2001-2008 har plottats I figur B3. Uppgifterna hämtades från Nord Pool [Nord Pool 090128] Ett 

medelpris beräknades sedan mellan åren 2005-2008. Elpriset blev 370 kr/MWh. 

 
Figur B 3 Årsmedelvärden för spotpriset, mellan 2001-2008 [Nord Pool 090128] 
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Elcertifikat 

I figur B4 visas prisutvecklingen för elcertifikaten enligt Svenska kraftnät (090204).  

 
Figur B 4 Prisutveckling för elcertifikat mellan 2003 och 2008 [Svenska kraftnät 090204] 

 

I rapporten kommer ett medelvärde, mellan år 2003 och 2008, att användas. Medelvärdet blev ca 214 

kr/MWh. 
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Bilaga C: Inventering av ORC- anläggningar baserade på 

biobränslen 

Tabell C1 innehåller ett urval av befintliga kraftvärmeverk med en ORC- cykel där bränslet består av 

fast biobränsle. De flesta låter också värmen som kyls bort i kondensorn försörja ett fjärrvärmenät. 

Tabell C 1 Exempel på ORC- anläggningar 

Placering Pel (kW) Ptermisk (kW) Tillverkare Driftsatt 
Holland     
Sittard 1115 - Turboden 2006 
Italien     
Renon 860 - Turboden - 

Vipiteno 1115 - Turboden 2008 
Tirano 1115 - Turboden 2003 
Olang 688 3170 Adoratec 2007 
Polen     

Ostrow Wielkopolski 1540 - Turboden 2007 
Tjeckien     

Thrové Sviny 625 - Turboden 2005 
Tyskland     
Zwikau 2000 - Turboden - 

Kaufering 860 - Turboden 2008 
Mindelheim 1115 - Turboden - 

Dillingen 860 - Turboden 2008 
Hamburg - Lohbrügge 1540 - Turboden - 

Ludwigsfelde 1540 - Turboden 2007 
Weissenhorn 625 - Turboden 2007 

Neuwied 860 - Turboden 2007 
Oerlinghausen 625 - Turboden 2005 

Altötting 860 - Turboden 2005 
Hengersberg 1540 - Turboden 2005 
Neckarsulm 1115 - Turboden 2004 
Bruckmühl 1520 6775 Adoratec 2006 

Schöndebeck 555 2390 Adoratec 2006 
Pfalzgrafenweiler 545 2870 Adoratec 2007 

Heberndorf 350 2500 GMK 2000 
Esslingen 1000 7000 GMK 2006 
Hennstadt 1400 8500 GMK 2007 
Österrike     
Admont 450 - Turboden 1999 

Vomperbach 860 - Turboden - 
Bischofshofen 860 - Turboden 2006 

Tamsweg 625 - Turboden 2006 
Lienz 2 1540 - Turboden 2005 

Hall 1115 - Turboden 2005 
Grossarl 625 - Turboden 2005 

Lofer 625 - Turboden 2004 
Längenfeld 1540 - Turboden 2004 

Lienz 1 1000 - Turboden 2002 
Allentsteig 850 3880 Adoratec 2007 
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Bilaga D: Produktdatablad för ORC-moduler och hetolja, Marlotherm SH 
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Bilaga E: Resultat av teknikjämförelsen 

 
Förutsättningar 

Bränslepris [kr/MWh] 200 
Kapitalränta [%] 6  
Avskrivningstid [år] 15 
Annuitetsfaktor 0,103    
Utnyttjandetid [h] 5000 
Energi innehåll per kg bränsle [kWh/kg] 2,5 
Drift och underhåll [kr/MWh_bränsle] 50 
El pris [kr/MWh_el] 0,664 
Verkningsgrad hetvattenpannan [%] 86  
 
 

Organisk RankineCykel 

kraftvärme Hetvattenpanna 

Modell  6 7 10 14 18 22   6 7 10 14 18 22 
Eleffekt (netto) [kW] 587 689 950 1255 1775 2175 
Värmeeffekt [kW] 2600 3060 4100 5350 7850 9630 2600 3060 4100 5350 7850 9630 
Bränsleförbrukning [kg/h] 1440 1696 2284 2984 4351 5342 
Bränsleeffekt [MW] 3,6 4,24 5,71 7,46 10,88 13,36 3,02 3,56 4,77 6,22 9,13 11,2 

alfavärde 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
eta_tot 0,89 0,88 0,88 0,89 0,88 0,88 

Investering 
Modul [Mkr] 9,5 10,1 11,7 13,3 16,2 18,3 
Hetoljepanna [Mkr] 5,7 6,1 7,0 8,0 9,7 11,0 
Maskiner (utan hetvattenpanna) [Mkr] 12,4 13,8 16,5 19,1 24,9 28,1 
Övrig utrustning [Mkr] 2,2 2,5 3,0 3,5 4,5 5,1 
Byggnad process [Mkr] 8,4 9,4 11,2 13,0 17,0 19,1 
Elentrepenad, allmän el [Mkr] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Total investering [Mkr] 39,3 42,9 50,3 57,9 73,4 82,6 25,0 28,2 34,1 39,2 50,3 57,7 

Produktionskostand 
Kapitalkostnad [Mkr] 4,05 4,42 5,18 5,96 7,56 8,51 2,58 2,91 3,53 4,06 5,18 5,94 
Bränslekostnad [Mkr] 3,60 4,24 5,71 7,46 10,9 13,4 3,02 3,56 4,77 6,22 9,13 11,2 
DoU [Mkr] 0,90 1,06 1,43 1,87 2,72 3,34 0,76 0,89 1,19 1,56 2,28 2,80 
Kreditering el [Mkr] 1,95 2,29 3,15 4,17 5,89 7,22 

Total årskostnad [Mkr] 6,60 7,44 9,17 11,1 15,3 18,0 6,35 7,36 9,49 11,8 16,6 19,9 
Specifik värmeproduktionskostnad [kr/kWh_värme] 0,508 0,486 0,447 0,416 0,389 0,373 

 
0,489 0,481 0,463 0,442 0,423 0,414 
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Spillingmotor 

Kraftvärme Hetvattenpanna 

Modell 40 bar, 295 C 16 bar, mättad ånga 16 bar, mättad ånga 
Eleffekt (netto) [kW] 600 600 1500 600 1500 
Värmeeffekt [kW] 4000 4000 10000 
Bränsleeffekt [MW] 6,39 6,39 16,0 4,65 11,6 

alfavärde 0,15 0,15 0,15 
eta_tot 0,72 0,72 0,72 

Investering 
Motor, generator mm [Mkr] 3,60 3,60 9,00 
Värmeproducerande anläggning [Mkr] 46,3 38,5 64,3 
Total investering [Mkr] 49,9 42,1 73,3 33,8 59,0 

Produktionskostnad 
Kapitalkostnad [Mkr] 5,14 4,34 7,55 3,48 6,08 
Bränslekostnad [Mkr] 6,39 6,39 16,0 4,65 11,6 
DoU [Mkr] 1,60 1,60 3,99 1,16 2,91 
kreditering el [Mkr] 1,99 1,99 4,98 

Totala årskostnader [Mkr] 11,1 10,3 22,5 9,30 20,6 
Specifik värmeproduktionskostnad [kr/kWh_värme] 0,557 0,517 0,451 

 
0,465 0,412 

 
Skruvmotor 

Kraftvärme Hetvattenpanna 

Eleffekt (netto) [kW] 730 
Värmeeffekt [kW] 4800 4800 
Bränsleeffekt [MW] 6,91 5,58 

alfavärde 0,15 
eta_tot 0,8 

Investering 
Motor, Överhettare mm [Mkr] 23,7 
Värmeproducerande anläggning [Mkr] 44,6 
Total investering [Mkr] 68,3 37,5 

Produktionskostnad 
Kapitalkostnad [Mkr] 7,04 3,86 
Bränslekostnad [Mkr] 6,91 5,58 
DoU [Mkr] 1,73 1,40 
kreditering el [Mkr] 1,73 

Totala årskostnader [Mkr] 13,3 10,8 
Specifik värmeproduktionskostnad [kr/kWh_värme] 0,552 0,451 
 

Ångturbin Flashbox 

Kraftvärme Hetvattenpanna Kraftvärme Hetvattenpanna 

Eleffekt [kW] 2000 920 
Värmeeffekt [kW] 8000 8000 9100 9100 
Bränsleeffekt [MW] 11,5 9,30 11,4 10,6 

alfavärde 0,25 0,10 
eta_tot 0,87 0,88 

Investering 
Anläggning [Mkr] 96,3 51,0 69,3 55,6 

Produktionskostnad 
Kapitalkostnad [Mkr] 9,92 5,25 7,14 5,73 
Bränslekostnad [Mkr] 11,5 9,30 11,4 10,6 
DoU [Mkr] 2,87 2,33 2,84 2,65 
Kreditering el [Mkr] 6,64 3,05 

Total årlig kostnad [Mkr] 17,6 16,9 18,3 19,0 
Specifik värmeproduktionskostnad [kr/kWh_värme] 0,441 0,422 

 
0,402 0,417 
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Fler än en ORC-modul? 

Modell  10+10 10+14 10+18 10+22 14+14 14+18 7+7 7+10 7+14 7+18 7+22 6+6 6+7 6+10 6+14 6+18 6+22 6+6+18 
Eleffekt (netto) [kW] 1900 2205 2725 3125 2510 3030 1378 1639 1944 2464 2864 1174 1276 1537 1842 2362 2762 2949 
Värmeeffekt [kW] 8200 9450 11950 13730 10700 13200 6120 7160 8410 10910 12690 5200 5660 6700 7950 10450 12230 13050 
Bränsleförbrukning [kg/h] 4568 5268 6635 7626 5968 7335 3392 3980 4680 6047 7038 2880 3136 3724 4424 5791 6782 7231 
Bränsleeffekt [MW] 11,4 13,2 16,6 19,1 14,9 18,3 8,5 10,0 11,7 15,1 17,6 26,7 3,6 7,2 7,8 9,3 11,1 14,5 

alfavärde 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
eta_tot 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,88 0,88 0,89 0,88 0,88 0,89 

kraftvärme 
Investering 

                  Modul [Mkr] 23,3 25,0 29,5 31,7 26,7 29,5 20,2 21,8 23,4 26,3 28,4 19,1 19,6 21,2 22,9 25,7 27,9 32,4 
Hetoljepanna [Mkr] 14,0 15,0 17,7 19,0 16,0 17,7 12,1 13,1 14,1 15,8 17,1 11,4 11,8 12,7 13,7 15,4 16,7 19,4 
Maskiner (utan hetvattenpanna) [Mkr] 25,7 27,9 30,7 31,7 29,6 31,5 18,0 23,5 26,1 29,7 31,2 18,5 19,8 22,5 25,2 29,2 30,9 31,4 
Övrig utrustning [Mkr] 4,67 5,07 5,59 5,76 5,76 5,73 3,27 4,27 4,74 6,75 7,10 3,37 3,60 4,08 4,58 5,31 5,62 5,71 
Byggnad process [Mkr] 17,5 19,0 21,0 21,6 20,2 21,5 12,2 16,0 17,8 20,3 21,3 12,6 13,5 15,3 17,2 17,2 21,1 21,4 
Elentrepenad, allmän el [Mkr] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Total investering [Mkr] 86,2 92,9 105,5 110,7 99,2 107,0 66,8 79,6 87,1 99,8 106,1 66,1 69,3 76,8 84,6 93,9 103,2 111,4 

Produktionskostnad 
Kapitalkostnad [Mkr] 8,88 9,57 10,9 11,4 10,2 11,0 6,88 8,20 8,97 10,3 10,9 6,81 7,14 7,91 8,71 9,67 10,6 11,5 
Bränslekostnad [Mkr] 11,4 13,2 16,6 19,1 14,9 18,3 8,48 9,95 11,7 15,1 17,6 7,20 7,84 9,31 11,0 14,5 17,0 18,1 
DoU [Mkr] 2,86 3,29 4,15 4,77 3,73 4,58 2,12 2,49 2,93 3,78 4,40 1,80 1,96 2,33 2,77 3,62 4,24 4,52 
Kreditering el [Mkr] 6,31 7,32 9,05 10,4 8,33 10,1 4,57 5,44 6,45 8,18 9,51 3,90 4,24 5,10 6,12 7,84 9,17 9,79 

Total årskostnad [Mkr] 16,8 18,7 22,6 24,9 20,5 23,9 12,9 15,2 17,1 21,0 23,4 11,9 12,7 14,4 16,4 19,9 22,7 24,3 
Specifik värmeproduktionskostnad [kr/kWh_värme] 0,411 0,396 0,378 0,362 0,384 0,362 0,422 0,425 0,408 0,385 0,369 0,458 0,449 0,431 0,413 0,381 0,371 0,372 

Hetvattenpanna 
Bränsleeffekt [MW] 9,5 11,0 13,9 16,0 12,4 15,3 7,1 8,3 9,8 12,7 14,8 6,0 6,6 7,8 9,2 12,2 14,2 15,2 

Investering [Mkr] 51,9 57,0 65,2 62,4 61,4 68,2 41,8 47,1 52,8 65,2 67,0 5,0 40,3 44,8 50,8 60,6 65,9 67,3 

 Produktionskostnad 
Kapitalkostnad [Mkr] 5,34 5,87 6,71 6,43 6,33 7,02 4,31 4,85 5,44 6,71 6,90 4,01 4,15 4,62 5,23 6,24 6,79 6,93 
Bränslekostnad [Mkr] 9,53 11,0 13,9 16,0 12,4 15,4 7,12 8,33 9,78 12,7 14,8 6,05 6,58 7,79 9,24 12,2 14,2 15,2 
DoU [Mkr] 2,38 2,75 3,47 3,99 3,11 3,84 1,78 2,08 2,44 3,17 3,69 1,51 1,65 1,95 2,31 3,04 3,56 3,79 

Total årskostnad [Mkr] 17,3 19,6 24,1 26,4 21,9 26,2 13,2 15,3 17,7 22,6 25,3 11,6 12,4 14,4 16,8 21,4 24,6 25,9 
Specifik värmeproduktionskostnad [kr/kWh_värme] 0,421 0,415 0,403 0,384 0,409 0,397 0,431 0,426 0,420 0,414 0,400 0,445 0,437 0,428 0,422 0,410 0,402 0,397 
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Bilaga F: Tabellvärden för Oktametyltrisiloxan  

För att kunna utvärdera hur prestandan påverkas av framledningstemperaturen lästes värden av i figur 

F1.  

 

 
Figur F 1 T-s respektive P-v diagram för oktametyltrisiloxan [Colonna et al. 2008] 

 
I ovanstående figur visas ett T-s respektive ett P-v- diagram. I T-s diagrammet till vänster finns 

följande isobarer (heldragen linje) utritade: P= 1,10, 50, 100, 200, 300, 500, 700, 900, 1100, 1300 samt 

P_kritisk som är 1500 kPa. Även isentalper (streckade linjer) är utritade med värden som följer: h= -

100, -50, 0, 50…450 kJ/kg. Entalpin och entropin är noll vid linjen för mättad vätska för 150 grader 

vid atmosfärstryck, dvs. kokpunkten under dessa förhållanden. [Colonna et al. 2008]  

 

Ur de avlästa värdena togs samband för tryck, P, entalpi, h, och entropi, s, beroende av temperaturen, 

T, fram. Ekvationerna användes i sin tur att ta fram tabeller. Dessa redovisas nedan i tabell F1-F6, där 

F1 innehåller mättade värden medan F2-F6 beskriver de överhettade motsvarigheterna. 
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Tabell F 1 Mättnadsdata för oktametyltrisiloxan som funktion av temperaturen 

T ( °C) P( kPa) h (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg,K) s (kJ/kg,K) 
  Vätska Gas Vätska Gas 

10 0,438  -76,6 -0,776 -0,064 
20 0,650  -60,9 -0,716 -0,035 
30 0,965  -45,3 -0,657 -0,006 
40 1,43  -29,7 -0,599 0,023 
50 2,13  -14,1 -0,542 0,052 
60 3,16  1,56 -0,485 0,081 
70 4,69  17,2 -0,429 0,110 
80 6,96  32,8 -0,374 0,139 
90 10,3  48,4 -0,320 0,168 
100 15,3 -99,7 64,1 -0,267 0,197 
110 22,7 -86,3 79,7 -0,214 0,226 
120 33,8 -69,5 95,3 -0,162 0,255 
130 50,1 -49,4 111 -0,111 0,284 
140 74,4 -26,0 127 -0,061 0,313 
150 101 0 142 0 0,342 
160 126 18,5 160 0,037 0,371 
170 156 38,5 179 0,085 0,400 
180 193 59,2 198 0,143 0,429 
190 239 80,5 216 0,189 0,458 
200 297 103 234 0,235 0,487 
210 368 125 251 0,281 0,516 
220 456 149 268 0,327 0,545 
230 543 173 284 0,373 0,574 
240 640 199 300 0,419 0,603 
250 756 222 316 0,450 0,632 
260 889 247 330 0,496 0,661 
270 1040 275 345 0,546 0,690 
280 1209 307 359 0,602 0,698 
290 1396 342 350 0,663 0,686 
291 1416 345 350 0,670 0,685 
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Tabell F 2 Värden för överhettad ånga; till vänster vid 1 kPa och till höger 10 kPa. Värden som anges 
över de streckade linjerna är uppgifter för mättad gas. 

T ( °C) h (kJ/kg) s (kJ/kg,K)  T ( °C) h (kJ/kg) s (kJ/kg,K) 

35 -39,9 0,012     
40 -31,5 0,034     
50 -14,6 0,078     
60 2,19 0,122     
70 19,0 0,166     
80 35,9 0,210  80 28,3 0,148 
90 52,7 0,254  90 46,5 0,157 
100 69,5 0,298  100 64,6 0,210 
110 86,4 0,342  110 82,8 0,256 
120 103 0,386  120 101 0,302 
130 120 0,430  130 119 0,348 
140 137 0,474  140 137 0,394 
150 154 0,515  150 155 0,440 
160 173 0,553  160 174 0,486 
170 191 0,591  170 192 0,532 
180 210 0,629  180 210 0,552 
190 228 0,667  190 228 0,587 
200 247 0,705  200 246 0,622 
210 266 0,743  210 264 0,657 
220 284 0,781  220 283 0,692 
230 303 0,819  230 301 0,727 
240 321 0,857  240 322 0,762 
250 340 0,895  250 341 0,797 
260 358 0,933  260 360 0,832 
270 377 0,971  270 379 0,867 
280 396 1,01  280 398 0,902 
290 414 1,05  290 417 0,937 
300 433 1,09  300 436 0,972 
310 451 1,12  310 456 1,01 
320 470 1,16  320 475 1,04 
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Tabell F 3 Värden för överhettad ånga; till vänster vid 50 kPa och till höger 100 kPa. Värden som anges 
över de streckade linjerna är uppgifter för mättad gas. 

T ( °C) h (kJ/kg) s (kJ/kg,K)  T ( °C) h (kJ/kg) s (kJ/kg,K) 
130 118 0,285     
140 133 0,325     
150 150 0,365  150 151 0,349 
160 167 0,405  160 167 0,387 
170 184 0,445  170 185 0,425 
180 202 0,485  180 203 0,463 
190 220 0,525  190 221 0,501 
200 239 0,565  200 241 0,539 
210 259 0,605  210 261 0,577 
220 279 0,645  220 282 0,615 
230 299 0,685  230 300 0,653 
240 317 0,725  240 319 0,691 
250 337 0,765  250 338 0,729 
260 357 0,805  260 358 0,767 
270 378 0,845  270 378 0,805 
280 398 0,885  280 398 0,843 
290 418 0,925  290 419 0,881 
300 438 0,965  300 440 0,919 
310 458 1,005  310 461 0,957 
320 479 1,045  320 482 0,995 

 

Tabell F 4 Värden för överhettad ånga; till vänster vid 200 kPa och till höger 300 kPa. Värden som anges 
över de streckade linjerna är uppgifter för mättad gas. 

T ( °C) h (kJ/kg) s (kJ/kg,K)  T ( °C) h (kJ/kg) s (kJ/kg,K) 
180 193 0,437     
190 213 0,477     
200 234 0,517  200 229 0,482 
210 254 0,557  210 250 0,521 
220 274 0,597  220 270 0,560 
230 295 0,637  230 291 0,599 
240 315 0,677  240 312 0,638 
250 335 0,717  250 333 0,677 
260 356 0,757  260 353 0,716 
270 376 0,797  270 374 0,755 
280 396 0,837  280 395 0,794 
290 417 0,877  290 416 0,833 
300 437 0,917  300 436 0,872 
310 457 0,957  310 457 0,911 
320 478 0,997  320 478 0,950 
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Tabell F 5 Värden för överhettad ånga; till vänster vid 500 kPa och till höger 700 kPa. Värden som anges 
över de streckade linjerna är uppgifter för mättad gas. 

T ( °C) h (kJ/kg) s (kJ/kg,K)  T ( °C) h (kJ/kg) s (kJ/kg,K) 
225 270 0,582     
230 281 0,601     
240 302 0,640  245 315 0,624 
250 323 0,679  250 323 0,645 
260 344 0,718  260 341 0,687 
270 365 0,757  270 359 0,729 
280 386 0,796  280 379 0,771 
290 407 0,835  290 400 0,813 
300 428 0,874  300 422 0,855 
310 449 0,913  310 445 0,897 
320 470 0,952  320 469 0,939 

 

Tabell F 6 Värden för överhettad ånga; till vänster vid 900 kPa och till höger 1100 kPa. Värden som anges 
över de streckade linjerna är uppgifter för mättad gas. 

T ( °C) h (kJ/kg) s (kJ/kg,K)  T ( °C) h (kJ/kg) s (kJ/kg,K) 
258 303 0,628     
260 308 0,637     
270 334 0,684  271 321 0,645 
280 360 0,731  280 346 0,691 
290 386 0,778  290 374 0,743 
300 412 0,817  300 401 0,779 
310 438 0,867  310 430 0,837 
320 463 0,910  320 457 0,882 

 

Tabeller för tryck över 1100 kPa har inte tagits fram eftersom underlaget var alltför oskarpt. 

Osäkerheten kring resultatet ansågs därför för stor. 
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Bilaga G: Förbränningsmall 

Bränslet som ligger till grund för bränslemallen har ett fuktinnehåll på 47 %. Vidare antogs 

fuktkvoten, m, vara 1,2. 

 

 



 

 

Bilaga H: Resultat från Exempel på ORC

Förutsättningar 

Modul 

Isentropisk verkningsgrad
Generator verkningsgrad
Mekanisk verkningsgrad
TTD kondensor [°C]
TTD vvx hetolja/silikonolja [°C]
Maximalt tryck [kPa]

Värmeinnehåll [kWh/kg]
Bränsleflöde [kg/h]
Pannverkningsgrad

Luftfaktor 
Fukthalt i bränsle 

Cp fjärrvärme [kJ/kg,K]

T1 [°C] 
T2 [°C] 
T3 [°C] 
T4 [°C] 
T16 [°C] 
T18 [°C] 
T19 [°C] 
T20 [°C] 
T21 [°C] 
T22 [°C] 

Resultat  

Rökgas 

Hetolja 

Silikonolja 

Fjärrvärme 

Massflöden [kg/s]

Bilaga H: Resultat från Exempel på ORC
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Isentropisk verkningsgrad 0,793 
Generator verkningsgrad 0,98 
Mekanisk verkningsgrad 0,99 
TTD kondensor [°C] 2 
TTD vvx hetolja/silikonolja [°C] 10 
Maximalt tryck [kPa] 1100 

Värmeinnehåll [kWh/kg] 2,5 
Bränsleflöde [kg/h] 5342 
Pannverkningsgrad 0,9 

1,2  
 47 % 

[kJ/kg,K] 4,2 

312 
252 
252 
132 
60 
90 
280 
190 
150 
120 

 
  Punkt T [°C]

19 280 
20 190 
21 150 
22 120 

1 312 
2 252 
3 252 
4 132 
5 252 

6 302 
7s 
7 
8 
9 90,9
10 
11 
12 242 
13 
14 242 
15 242 

16 60 
17 88,9
18 90 

Massflöden [kg/s] Rökgas 5,98

Hetolja 
HT- vvx 39,6
LT- vvx 2,21

Silikonolja 
HT-vvx 53,9
LT-vvx 3,34
Intern vvx 50,5

Fjärrvärme 79,6
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Bilaga H: Resultat från Exempel på ORC-process 
 

 

 

  C] P [kPa] cp [kJ/kg*K] 

 1,88 
 1,86 
 1,85 
 1,84 

 100 2,64 
 2,41 
 2,41 
 1,96 
 2,41 

 1100 
10,7 
10,7 
10,7 

 10,7 
1100 
1100 

 1100 
1100 

 1100 
 1100 

 4,2 
 4,2 

 4,2 

 Effekter [kW] El
Kondensor
Fjärrvärme ECO

 Bränsleeffekt
 Panneffekt

Prestanda Total verkningsgrad
  -
  -
 Elverkningsgrad

 -
  -

Alfavärde

 

  h [kJ/kg] s [KJ/kg*K] 

1038 
863 
783 
723 

1544 
1267 
1267 
795 
1267 

407 0,806 
352 0,806 
363 
70,4 
-109 -0,315 
-109 
-109 
203 
-109 
203 
203 

252 
373 
378 

El 2290 
Kondensor 9660 
Fjärrvärme ECO 362 
Bränsleeffekt 13400 
Panneffekt 12000 

Total verkningsgrad 
- ORC 0,731 
- KVV 0,922 
Elverkningsgrad 
- ORC 0,190 
- KVV 0,171 
Alfavärde 0,237 
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Bilaga I: Resultat från Tekno- ekonomisk optimering 

 
Förutsättningar 
 
Bränslepris flis 200 kr/MWh 
Bränslepris pellets 300 kr/MWh 
Bränslepris olja 900 kr/MWh 
Elpris producerad el (inkl elcert.) 664 kr/MWh 
Elpris förbrukad el 732 kr/MWh 
Verkningsgrad flis 86 % 
Verkningsgrad pellets 88 % 
Verkningsgrad olja 90 % 
Drift och underhåll flis 50 kr/MWh 
Drift och underhåll pellets 30 kr/MWh 
Drift och underhåll olja 10 kr/MWh 
Kalkylränta 6 % 
Avskrivningstid 15 år 
Skatt och försäkringskostad KVV 2 % 
Skatt och försäkring Pellets 2 % 
Skatt och försäkring Olja 1,50 % 
Personal 6 st. 
Lön inkl.soc. Avgifter 600 kkr. 
Elförbrukning -pellets 20  [kWhel/MWhbr] 
Elförbrukning -olja 10  [kWhel/MWhbr] 
Pelletspanna  3000 [kr/kW] 
Oljepanna  600 [kr/kW] 
Flispanna 6375 [kr/kW] 
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Resultat från utvärdering 

Fall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Årsenergibehov [GWh] 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 
Effekttäckning KVV 0% 25% 35% 45% 55% 0% 25% 35% 45% 55% 0% 25% 35% 45% 55% 0% 25% 35% 45% 55% 

Produktion 
Värmeproduktion KVV [GWh] 0   12,1   15,1   16,9   17,8   0   18,2   22,6   25,4   26,7   0   24,3   30,1   33,9   35,6   0   30,4   37,7   42,3   44,5   
Värmeproduktion Flis [GWh] 16,9   0   0   0   0   25,4   0   0   0   0   33,9   0   0   0   0   42,3   0   0   0   0   
Värmeproduktion Pellets [GWh] 2,73   7,50   4,66   2,72   1,99   4,10   11,2   6,98   4,08   2,98   5,49   15,00   9,33   5,49   3,97   6,87   18,74   11,62   6,83   4,96   
Värmeproduktion Olja [GWh] 0,33   0,35   0,28   0,34   0,21   0,50   0,54   0,43   0,52   0,32   0,63   0,71   0,56   0,63   0,44   0,79   0,89   0,73   0,82   0,55   
Elproduktion KVV [GWh] 0   2,74   3,40   3,92   4,12   0   4,11   5,23   5,96   6,04   0   5,63   7,07   7,66   8,05   0   7,12   8,51   9,57   10,0   

Total värmeproduktion [GWh] 20   20   20   20   20   30   30   30   30   30   40   40   40   40   40   50   50   50   50   50   

Förbrukning flis [GWh] 19,7   17,3   21,5   24,3   25,5   29,5   26,0   32,4   36,5   38,1   39,4   34,8   43,2   48,3   50,8   49,2   43,6   53,7   60,4   63,4   
Förbrukning pellets [GWh] 3,11   8,52   5,30   3,09   2,26   4,66   12,8   7,93   4,63   3,38   6,24   17,0   10,6   6,24   4,51   7,80   21,3   13,2   7,76   5,63   
Förbrukning olja [GWh] 0,37   0,39   0,31   0,38   0,23   0,55   0,60   0,48   0,57   0,36   0,70   0,79   0,62   0,70   0,49   0,88   0,99   0,81   0,92   0,61   

Investering 
KVV [Mkr] 0   39,2   39,2   50,2   50,2   0   39,2   50,2   56,1   73,4   0   50,2   56,1   73,4   73,4   0   56,1   73,4   73,4   82,6   
Pelletspanna [Mkr] 3,81   7,80   6,24   3,72   2,73   5,70   11,7   9,24   5,58   4,02   7,77   15,6   12,5   7,77   5,33   9,7   19,4   15,3   9,5   6,66   
Flispanna [Mkr] 19,8   0   0   0   0   29,7   0   0   0   0   39,6   0   0   0   0   49,5   0   0   0   0   
Oljepanna [Mkr] 1,51   1,54   1,44   1,53   1,32   2,27   2,32   2,19   2,30   1,99   3,00   3,09   2,89   3,00   2,66   3,75   3,87   3,66   3,79   3,32   
Stand-by [Mkr] 1,86   1,56   1,45   1,86   2,28   2,79   2,33   2,19   2,79   3,41   3,72   3,11   2,90   3,72   4,55   4,66   3,89   3,66   4,66   5,69   
Total investering [Mkr] 27,0   50,1   48,3   57,3   56,5   40,4   55,5   63,8   66,8   82,8   54,1   72,0   74,3   87,9   85,9   67,6   83,3   96,0   91,3   98,3   

Total årlig kapitalkostnad [Mkr] 2,78   5,16   4,98   5,90   5,82   4,16   5,72   6,57   6,87   8,53   5,57   7,41   7,65   9,05   8,85   6,96   8,57   9,89   9,41   10,1   

Produktionskostnad 
Flis [Mkr] 3,94   3,46   4,29   4,85   5,10   5,91   5,19   6,47   7,29   7,61   7,88   6,96   8,65   9,66   10,2   9,85   8,7   10,7   12,1   12,7   
Pellets [Mkr] 0,93   2,56   1,59   0,93   0,68   1,40   3,83   2,38   1,39   1,02   1,87   5,11   3,18   1,87   1,35   2,34   6,39   3,96   2,33   1,69   
Olja [Mkr] 0,33   0,35   0,28   0,34   0,21   0,50   0,54   0,43   0,52   0,32   0,63   0,71   0,56   0,63   0,44   0,79   0,89   0,73   0,82   0,55   
El -förbrukning [Mkr] 0,34   0,13   0,08   0,05   0,03   0,50   0,19   0,12   0,07   0,05   0,67   0,26   0,16   0,10   0,07   0,84   0,32   0,20   0,12   0,09   
Drift och underhåll [Mkr] 0,93   0,84   0,90   0,93   0,95   1,40   1,25   1,34   1,40   1,43   1,86   1,67   1,79   1,86   1,90   2,33   2,09   2,24   2,33   2,38   
Personal [Mkr] 3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   
Skatt och försäkring [Mkr] 0,49   0,96   0,93   1,10   1,08   0,74   1,05   1,22   1,27   1,58   0,99   1,36   1,41   1,67   1,61   1,24   1,57   1,83   1,71   1,84   
Kreditering el [Mkr] 0   1,82   2,26   2,61   2,74   0   2,73   3,48   3,96   4,01   0   3,74   4,69   5,09   5,34   0   4,73   5,65   6,36   6,67   

Total årskostnad [Mkr] 13,3   15,2   14,4   15,1   14,7   18,2   18,6   18,7   18,5   20,1   23,1   23,3   22,3   23,4   22,6   28,0   27,4   27,5   26,0   26,3   
Specifik värmeproduktionskostnad [kr/MWh] 667   762   719   755   737   607   622   622   615   671   577   584   558   584   566   559   548   551   521   525   

Vinst [andel] 0,010 0,005 0,006 0,004 0,021 0,017 
 

 


