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FÖRORD 

Denna rapport är ett examensarbete i energiteknik på högskoleingenjörsutbildningen Energi- 

och Miljöingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. Arbetet har utförts av 

mig, Robin Johansson, under vårterminen 2012. Examensarbetet omfattar 15 

högskolepoäng. 

Jag vill tacka VB Energi som gav mig möjligheten att göra examensarbetet hos dem. Speciellt 

vill jag tacka Christer Johansson, Torbjörn Hed och driftpersonalen på Craboverket som har 

varit viktiga informationskällor. Till sist vill jag tacka min handledare Fredrik Starfelt för 

värdefull hjälp vid rapportskivningen och viktiga vägval. 

 

 

Robin Johansson   



SAMMANFATTNING 

Craboverket byggdes 1985 och har sedan dess försett Fagersta med fjärrvärme. Verket består 

av en fastbränslepanna och en biokonverterad oljepanna, med effekten 20 MW vardera. I en 

fastbränslepanna eldar man olika fasta biobränslen. Förutom detta finns också flera 

oljepannor som används som spets när Craboverket inte räcker till.  

Under 2005 blev det aktuellt med en kapacitetsökning på fjärrvärmenätet. VB Energi 

startade då ett projekt där de tillsammans med företaget Carl Bro gjorde en förstudie som 

gick ut på att bygga en mindre fastbränslepanna, vilken skulle arbeta parallellt med den 

nuvarande. Kapacitetsökningen uteblev dock och projektet har legat på is sedan dess. Sedan 

projektet lades på is har VB Energi inlett ett samarbete med några av bruken i Fagersta och 

får därigenom en väsentlig andel industriell spillvärme i fjärrvärmenätet – ca 15 %. Detta gör 

att Craboverkets baslastpanna nu är för stor på sommaren då pannan har för hög lägsta 

effekt. Därmed behovet av att komplettera värmeverket i Fagersta med en mindre 

fastbränslepanna uppstått på nytt. 

Syftet med rapporten är därför att dimensionera en ytterligare fastbränslepanna åt 

Craboverket, samt avgöra om den är lämplig för elproduktion. Olika scenarion beaktades, 

vilket genererade olika dimensioner på fastbränslepannan – och därmed olika 

lösningsförslag. För att uppnå syftet lades stort fokus på att studera produktionen. Driftdata 

samlades in för att kartlägga hur pannorna arbetar i förhållande till fjärrvärmenätets 

skiftande värmebehov. Där data var ofullständig fick teoretiska beräkningar komplettera. 

Detta låg till grund för dimensioneringen av nya pannan. 

Driftkostnader, investeringskostnad, elpriser och elcertifikat var mycket avgörande för valet 

mellan värme- och kraftvärmepanna (elproducerande panna). Mycket information rörande 

detta kunde hämtas från Carl Bros förstudie från 2005.  

Produktionsledare Torbjörn Hed bedömer att den nuvarande fastbränslepannan trots sin 

ålder kan fortsätta användas parallellt med den nya fastbränslepannan åtminstone 10 år till 

genom ett införande av en utökad revisionsperiod för service under sommaren. 

Resultatet från dimensioneringen av en ny panna visar att det finns ekonomiska och 

miljömässiga skäl till att investera i en ny fastbränslepanna på Craboverket. Pannan bör ha 

en värmeeffekt mellan 2,0 – 4,4 MW beroende på scenario. Med rådande förutsättningar är 

optimal värmeeffekt 3,2 MW. Detta ska jämföras med nuvarande fastbränslepanna på 20 

MW. 

Med de restriktiva elpriser som beräknarna är grundade på så kan inte en kraftvärmepanna 

med sin elproduktion nå lika hög lönsamhet som en hetvattenpanna. Detta eftersom 

investeringskostnaden blir för stor. I vissa scenarion är dock skillnaden i lönsamhet ytterst 

liten. 

Med nya fastbränslepannan blir behovet av att stötta produktionen med oljepannor så litet 

att det då skulle kunna täckas upp av Craboverkets bio-oljepanna och produktionen blir då 

helt fri från fossila bränslen. 



ABSTRACT 

The Crabo district heating plant was built in 1985 in Fagersta. It consist a 20 MW fluidized 

bed combustion boiler and a 20 MW bio-oil burner. In 2005 when a capacity increase of the 

district heating network was current a project started to build a second smaller solid fuel 

fired boiler. The capacity increase did not occur and the project was put on hold. 

VB Energi in Fagersta has since then received a significant share of industrial waste heat in 

their district heating system - about 15%. This means that the Crabo district heating plant 

now is too big in the summer - the boiler has too high minimum power. Therefore a need for 

a new smaller boiler has occurred again. 

The report aims to design a suitable second boiler for the Crabo district heating plant, and 

decide whether electrical production gives higher profitability. Various scenarios have been 

considered, which has generated different solutions. 

It was of great importance to study of the production in order to solve the task. Operating 

costs, investment costs, electricity prices and electricity certificates was very decisive for the 

choice between hot water / cogeneration unit.  

Production manager Torbjörn Hed estimates that the old boiler can continue to coexist with 

the new boiler for about 10 years more. 

The results show that there are economic and environmental reasons to invest in a new 

boiler. The boiler should have a heating capacity between 2.0 to 4.4 MW depending on the 

scenario. With the current conditions are optimal heat output 3.2 MW. 

With restrictive electricity prices, electricity production is not profitable, but a correctly sized 

plants will be very close to the hot water boiler operating economy. 

Oil rates can decrease down to negligible levels. This can be met by the bio-oil burner which 

means that the production can be completely fossil free. 

 

Keywords: Bio fuel, District heating, electricity and heat production, fossil free, hot water 

boiler, operation economy, optimization of power, small power plant, solid fuel, waste heat. 

Nyckelord: Biobränsle, bioolja, driftekonomi, effektoptimering, fastbränsle, fossilfri, 

fjärrvärme, fjärrvärmenät, fjärrvärmeverk, hetvattenpanna, kraftvärmepanna, optimering av 

effekt, spillvärme, värmeverk. 

 

  



INNEHÅLL 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund.................................................................................................................. 1 

1.1.1 Förstudie 2005 ................................................................................................. 2 

1.2 Problemformulering ................................................................................................ 2 

1.3 Syfte ......................................................................................................................... 3 

1.4 Frågeställningar ....................................................................................................... 3 

1.5 Avgränsning ............................................................................................................ 3 

2 METOD ............................................................................................................................4 

2.1 Tillvägagångssätt .................................................................................................... 4 

2.1.1 Varaktighetsdiagram ........................................................................................ 4 

2.1.2 Dataunderlag ................................................................................................... 5 

3 SCENARION ...................................................................................................................6 

3.1 Nuvarande värmeunderlag...................................................................................... 6 

3.2 Kulvert till Norberg .................................................................................................. 7 

3.3 Minskad spillvärme ................................................................................................. 8 

3.4 Minskat värmeunderlag ........................................................................................... 8 

4 NUVARANDE PRODUKTION .........................................................................................9 

4.1 Combi Lab ................................................................................................................ 9 

4.2 Teoretiskt effektbehov ...........................................................................................10 

4.3 Varaktighet ..............................................................................................................11 

4.3.1 Produktion 2010 ..............................................................................................11 

4.3.2 Produktion 2011 ..............................................................................................12 

4.3.3 Normalårskorrigering.......................................................................................13 

4.3.4 Summering av normalåret ...............................................................................15 

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR .......................................................................... 16 

5.1 Investeringskostnad ...............................................................................................16 

5.2 Driftkostnader .........................................................................................................17 



5.3 Elpriser ....................................................................................................................18 

5.4 Elcertifikat ...............................................................................................................19 

5.5 Beräkningar ............................................................................................................19 

6 NUVARANDE PANNAN ................................................................................................ 22 

6.1 Sammanfattning av intervju angående pannans skick ........................................22 

6.2 Lämplighet som spetspanna .................................................................................22 

7 RESULTAT .................................................................................................................... 23 

7.1 Nuvarande värmeunderlag.....................................................................................23 

7.2 Kulvert till Norberg .................................................................................................25 

7.3 Minskad spillvärme ................................................................................................27 

7.4 Minskat värmeunderlag ..........................................................................................29 

8 SLUTSATS .................................................................................................................... 30 

9 DISKUSSION................................................................................................................. 31 

10 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE.......................................................................... 31 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 32 

BILAGA A:  Status Craboverket 

BILAGA B:  Illustration av Excelprogrammet 

 

  



BETECKNINGAR 

 

Alfavärde – hur stor andel av produktionen hos ett kraftvärmeverk som blir elektricitet 

Baspanna – panna med maximal utnyttjningstid 

Bio. – Biologisk, dvs. ej fossil 

Break even – kritisk punkt där den ekonomiska kalkylen går jämnt ut 

Fjärrvärmeväxlare – där värmen överförs från fjärrvärmenätet till kundens interna 

värmesystem 

FB – fastbränsle, särskrivs som exempelvis: FB produktion = fastbränsleproduktion 

FP – fastbränslepanna, dvs. en panna som eldar fast bränsle 

Hetvattenpanna/HP – panna ämnad att producera värme 

KVV – kraftvärmeverk, dvs. ett energiverk som producerar både värme och elektricitet 

P – effekt [MW] 

Produktionsledare – platschef på värmeverket 

Revision – avsedd tid då produktionen står helt eller delvis still för service och underhåll  

Rökgaskondensering – metod för att utvinna energi ut rökgaser som annars skulle 

försvinna ut i skorstenen (Götaverken, 2012). 

Spetspanna – panna med mindre utnyttjningstid som klarar höga effektbehov, på 

bekostnad av hög driftkostnad 

Varaktighetsdiagram – diagram över hur produktionens uteffekt sprider sig över ett år, 

ofta sorterat med de högsta effekterna först. 

Volym – energimängd 

η – verkningsgrad  
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

Craboverket byggdes 1985 och har sedan dess försett Fagersta med fjärrvärme. Verket består 

av en fastbränslepanna och en biokonverterad oljepanna. Pannornas effekt är på 20 MW 

vardera. En fastbränslepanna kan elda många olika fasta bränslen, på Craboverket förbränns 

olika typer av lokala biobränslen såsom flis, bark och spån.  

Utöver baslastpannorna så finns tre spets- och reservoljepannor som används när det blir 

mycket kallt eller produktionen på Craboverket av någon annan anledning inte räcker till. 

Här eldas vanlig fossil olja. (VB Energi, 2012) 

Craboverket och de övriga produktionsenheter är alla kopplade mot Fagerstas fjärrvärmenät 

som distribuerar värmen till alla värmekunder. I Fagersta är över 300 fastigheter anslutna till 

fjärrvärmenätet vilket ger ett energibehov på ca 115 GWh per år (Hed, 2012). Det handlar 

mestadels om större fastigheter såsom hyreshus och kommunala byggnader, men även en del 

villor väljer att ansluta sig till fjärrvärmenätet (Wahlsten, 2012). 

Produktionsenheterna och fjärrvärmenätet i Fagersta ägs av Västerbergslagens Energi AB 

(VB Energi) och Fagersta kommun. VB Energi ägs i sin tur av Vattenfall, Ludvika kommun 

och Fagersta kommun. (Ågren, 2012) 
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1.1.1 Förstudie 2005 

Under 2005 blev det aktuellt med en kapacitetsökning på fjärrvärmenätet. VB Energi 

startade då ett projekt där de tillsammans med företaget Carl Bro gjorde en förstudie som 

gick ut på att bygga ännu en mindre fastbränslepanna som skulle arbeta parallellt med den 

nuvarande. Den nuvarande pannan ansågs vara uttjänt och en uppgradering var nödvändig 

för att kunna möta en eventuell kapacitetsökning. Ett specifikt förslag på en mindre 

kraftvärmepanna (panna som producerar både värme och elektricitet) togs fram och ett 

första steg i förnyelsen av produktionsapparaten i Fagersta var taget. Projektet benämns 

Förstudie 2005 i denna rapport. (Carl Bro, VB Energi, 2005) 

Senare i projektet stod det klart att det inte skulle bli någon kapacitetsökning, varför 

projektets syfte övergick till att uppdatera produktionsapparaten trots utebliven expansion. 

En av drivkrafterna var intresset att producera elektricitet på Craboverket. Men när det sedan 

blev sämre tider i världsekonomin och det dessutom började bli aktuellt med spillvärme från 

bruket lades planerna på is.  

Jämfört med beräkningsunderlaget för Förstudie 2005 ser situationen idag helt annorlunda 

ut, men behovet att uppgradera Craboverket är större än någonsin. Förutom att 

produktionsapparaten är än mer föråldrad har förutsättningarna förändrats så mycket att 

Craboverket idag är närmast missanpassat.  

1.2 Problemformulering 

VB Energi i Fagersta har sedan Förstudie 2005 lades ned genom samarbete med några av 

bruken i Fagersta fått en väsentlig andel industriell spillvärme i fjärrvärmenätet – ca 15 %.  

Detta gör att Craboverkets baslastpanna är för stor på sommaren. Pannans lägsta effekt är för 

hög för det låga värmebehovet på sommaren. Trots tillgång till energilagring i en väl 

dimensionerad ackumulator så måste den stora pannan startas och stoppas kontinuerligt 

under låglastmånaderna, vilket inte är optimalt ur en ekonomisk eller miljömässig synvinkel. 

Ett mer flexibelt arrangemang av fastbränslebaserad värmeproduktion skulle dessutom 

innebära att Craboverket inte behöver använda olja i lika stor utsträckning.  Med dagens 

oljepris är pannan, tvärt om mot fallet på sommarn, för liten på vintern då det har blivit 

alltför kostsamt att spetsa med olja. Dessutom måste fastbränslepannan stoppas flera veckor 

på sommaren under revisionen, vilket gör att värmen måste produceras från oljepannor 

under tiden. Detta var inget problem när pannan byggdes, men med dagens oljepris ser alltså 

situationen krassare ut. Därtill riskerar fastbränslepannan på grund av sin ålder få skenande 

underhållskostnader i framtiden om den ska kunna fortsätta i egenskap av baslastpanna. 

(Hed, 2012) Med ytterligare en fastbränslepanna – med lägre minsta effektuttag – skulle 

dessa problem lösas, och VB Energis arbete med att minska oljeanvändningen skulle få ett 

stort genombrott. VB Energi vill också undersöka lämpligheten med elproduktion för att en 

eventuell ny panna skall vara optimalt anpassad. 
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1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att dimensionera en lämplig fastbränslepanna åt Craboverket samt 

avgöra om elproduktion ger högre lönsamhet. Nya pannan ska ge minskade driftkostnader, 

sänkt oljeförbrukning och minskat slitage på den nuvarande baslastpanna. Nya pannan ska 

göra Craboverket mer flexibelt för olika framtida scenarion. 

1.4 Frågeställningar 

De frågeställningar som togs fram kom att utgöra en viktig del i arbetet. Flera frågor togs 

fram i början för att sedan läggas ihop till mer övergripande frågor, punktlistan nedan är de 

frågeställningar som slutligen valdes. 

 

 Vilken panneffekt är optimal för Craboverket att kompletteras med? 

 Är det lämpligt med elproduktion?  

 Kan produktionen bli fossilt oberoende? 

 Är den gamla fastbränslepannan lämplig att användas som spetslastpanna? 

1.5 Avgränsning 

Det finns ett komplett projekteringsarbete från 2005 och detta arbete har utgått från den 

förstudie som gjordes då. Detta arbete har alltså varit i samma linje.  Därmed har inte olika 

panntyper etcetera behandlats. Tekniska lösningar behandlas ej. 

Examensarbetet är baserat på resultatet från Förstudie 2005 och den nya pannan har 

antagits ha samma egenskaper som fastställdes då. Inte minst har pannan antagits vara i 

samma storleksordning som var aktuellt i Förstudie 2005. Detta innebär att projektet inte 

har behandlat ett scenario där nya pannan tar över hela produktionen. Då som nu handlar 

det om att komplettera Craboverket, inte att ersätta det. 

Inga detaljerade ekonomiska beräkningar har gjorts, förenklingar förekommer. 
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2 METOD 

Följande kapitel beskriver vilka tillvägagångssätt, strategier och tekniker som använts under 

arbetets gång. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Först togs kontakt med VB Energi och ämnet föreslogs till styrelsen som precis hade satt ihop 

en projektgrupp tillsammans med Vattenfall i syfte att titta på framtida investeringar i 

Fagersta och Ludvika. Gruppens syfte var att göra en enklare förstudie till ett framtida 

projekt som går ut på att reinvestera och/eller investera i både Fagersta och Ludvika. Detta i 

syfte att tillgodose de övergripande behov och/eller möjligheter energiverken hade. Gruppen 

fick snabbt mest fokus på situationen i Ludvika då värmeverket Lyviksverket sedan tidigare 

hade en planerad investering närmare i tiden – dessutom rörde det sig om en eventuell 

expansion i Ludvika vilket sågs som en stor möjlighet. Detta gjorde att det fanns utrymme för 

en fördjupning i situationen i Fagersta med detta examensarbete. För att samla information 

som kunde vara till nytta för examensarbetet fick undertecknad möjlighet att delta i VB 

Energis kontinuerliga möten med Vattenfall som lämpligt nog pågick under den perioden då 

examensarbetet gjordes. 

Detta arbete kunde då göras parallellt med VB Energis interna utredning av de båda verken. 

Dessutom hade produktionsledare Torbjörn Hed på Craboverket sedan tidigare efterlyst en 

analys av situationen på Craboverket.  

För att begränsa arbetet valdes den redan inslagna linjen VB Energi gjorde med Förstudie 

2005. Därmed har allt material rörande det avställda projektet använts till att avgöra frågor 

som rörde allt som inte påverkades av de nya förutsättningarna. Dock stod det snart klart att 

det fanns flera olika tänkbara scenarion att räkna med i detta projekt, vilket gav flera 

tänkbara lösningar. 

2.1.1 Varaktighetsdiagram 

Tidigt i projektet intervjuades Craboverkets produktionschef Torbjörn Hed gällande 

Förstudie 2005,  skicket på befintliga pannor och tänkbara scenarion. Därefter samlades data 

in för att kunna göra varaktighetsdiagram. Ett varaktighetsdiagram är ett diagram som 

beskriver hur produktionsenheternas dygnsmedeleffekter ser ut över ett år. Dessa kan sedan 

sorterat med de högsta effekterna från vänster för ge en översikt på produktionen.  

Det bästa sättet att tolka de nya förutsättningarna mot 2005 ansågs vara just att samla 

driftdata: pannans drifttimmar, effekter och tillgänglighet kom att avgöra hur den nya 

pannan skulle kunna se ut. Därmed fick varaktighetsdiagrammen en central roll i detta 

projekt.  
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Varaktighetsdiagrammet som baserades på rådande produktionsdata användes för att skissa 

nya varaktighetsdiagram för olika tänkbara framtida scenarion. Varaktighetsdiagrammet för 

respektive scenario användes sedan för att dimensionera en ny panna för varje fall. Enklare 

ekonomiska beräkningar på driften för de olika framtagna pannorna gjordes sedan för att 

kunna göra en slutgiltig bedömning av de olika alternativen. 

2.1.2 Dataunderlag 

Med miljömätsystemet Combi Lab var det möjligt att studera produktionsdata från 

Craboverket två år tillbaka. Combi Lab loggar all data VB Energi behöver för att kunna påvisa 

att verksamheten håller sig inom de tilldelade tillstånd gällande miljö etcetera och ligger till 

grund för VB Energis löpande driftrapporter. (Sander, 2012)  

Dygnsmedeleffekter hos fastbränslepannan, bio-oljepannan och spillvärmeugnarna togs fram 

från och med 1 jan 2010 fram till 1 juni 2012. Då spillvärmen inte var lika utbyggd för redan 

ett halvår sedan var det viktigt att få så aktuella siffror som möjligt. Dessa data kunde sedan 

ligga till grund för fastbränslepannans, bio-oljepannans och spillvärmeugnarnas del i 

varaktighetsdiagrammet. 

Det som inte kunde tas fram ur Combi Lab var driften av reserv- och spetsoljepannorna som 

inte är lokaliserade på Craboverket. De enda mätningarna som fanns tillgängliga för 

spetsoljepannorna var månadsvis oljeförbrukning. Därmed var energimängden känd, men 

alltså inte pannornas dygnsmedeleffekter – som behövs för att kunna föra in pannorna i 

varaktighetsdiagrammen. Energiförbrukningen hos dessa pannor behövde därmed översättas 

till dygnsmedeleffekter. Detta gjordes med hjälp av att teoretiskt räkna ut hur stor 

dygnsmedeleffekt som Fagerstas fjärrvärmenät fordrade (se kapitel 4.2 Beräkning av 

effektbehov). 
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3 SCENARION 

I detta kapitel kommer nuvarande och troliga, framtida scenarion presenteras vilka ska 

generera olika dimensioner på fastbränslepannan och därmed olika lösningsförslag. Att 

också undersöka andra scenarion än det nuvarande blir viktigt eftersom det alltid finns en 

risk för att Craboverkets förutsättningar förändras igen. Genom att i förväg undersöka andra, 

framtida scenarion som i dagsläget verkar troliga kommer det visa hur känsligt 

lösningsförslaget är för att förutsättningarna förändras. På så sätt kan det säkerhetsställas att 

lösningsförslaget passar även andra scenarion än det nuvarande. Sådan hänsyn till olika 

scenarion är något som i Förstudie 2005 fick mycket begränsat utrymme. Förstudie 2005 

innefattar två olika värmeunderlag, varav det ena skulle beskriva en expansion av 

fjärrvärmenätet. Expansionen blev aldrig av och är inte aktuell nu heller. I tabell 1 listas de 

scenarion som den här undersökningen kommer ta hänsyn till, dessa scenarion är de som VB 

Energi bedömer som tänkbara och skulle kunna inträffa inom en överblickbar framtid.  

Tabell 1. Scenarion som studien innefattar 

Scenario   

1 Nuvarande värmeunderlag 

2 Kulvert till Norberg 

3 Minskad spillvärme 

4 Minskat värmeunderlag 

3.1 Nuvarande värmeunderlag 

I detta scenario antas situationen vara stabil. VB Energi gör i Fagersta flera nyanslutningar 

varje år, vilket betyder fler kunder. Hos de abonnenter som är anslutna märks en svag 

minskning av värmebehovet – som resultat av kunders energibesparande åtgärder. Summan 

av detta har hittills betytt att volymen varit stabil. Bortsett från spillvärmen som tillkommit 

är detta scenariot volymmässigt likt det som behandlades i Förstudie 2005. Figur 1 är hämtad 

från Förstudie 2005 och visar hur en ny panna skulle verka i produktionen med en årlig 

produktion om 115 GWh. 

 

Figur 1 (Carl Bro, VB Energi, 2005): Sorterat varaktighetsdiagram med ny 

fastbränslepanna inlagd, från Förstudien 2005. 
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3.2 Kulvert till Norberg 

Norberg är en liten tätort belägen ca 11 km norr om Fagersta med 69 fastigheter anslutna till 

fjärrvärmenätet (VB Energi, 2012). Både Norbergs och Fagerstas fjärrvärmenät ägs och drivs 

av VB Energi, men är inte sammankopplade. Värmeproduktionen i Norberg drivs av en 

privat aktör som säljer sin spillvärme från pelletstillverkning. Under de kallare månaderna 

måste produktionen dock kompletteras med oljepannor. Med en sammankoppling av näten 

skulle då Craboverket kunna leverera värme när produktionen i Norberg inte räcker till. Det 

skulle medföra en minskad oljeförbrukning i Norberg och ett större värmeunderlag för 

Craboverket. (Hed, 2012) 

 

Figur 2: Craboverkets placering samt sträckan mellan Fagersta och Norberg. (Eniro, 2012) 

Avståndet är knappt 10 km och kulverten kan dras efter väg 68, vilket innebär mycket 

gynnsamma förhållanden utan stora nivåskillnader och kurvor – se figur 2 med Craboverkets 

placering och aktuell sträcka inritad. 

Scenariot är intressant ur ett dimensioneringsperspektiv då det handlar om en renodlad 

spetslast, vilket ställer höga effektkrav. 
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3.3 Minskad spillvärme 

Spillvärmen i Fagersta kommer idag ifrån Stainless och Seco Tools. Hos Stainless finns det 

två spillvärmeugnar som ger processpillvärme och hos Seco Tools handlar det om värme från 

en kylanläggning som kyler lokalerna. Då Seco Tools anläggning byggdes under 2011 och är 

såldes helt ny ser VB Energi ingen risk för att den kommer avvecklas inom en snar framtid. 

Anläggningarna vid Stainless driftsattes under 2009 och är såldes också relativt nybyggda. 

 

Figur 3: Fjärrvärmebyråns bedömning av spillvärmens nytta vid projekteringen 2007. 

(Carl Bro, VB Energi, 2005) 

Figur 3 är från Fjärrvärmebyråns projektering av spillvärmeugnarna och visar hur 

spillvärmen verkar i produktionen. VB Energi bedömer dock att det finns en risk för att 

Stainless verksamhet kommer minska eller avvecklas, vilket skulle innebära detsamma med 

spillvärmen. Båda Stainless anläggningar ger tillsammans ca 0,75 MW i snitt och Seco Tools 

nya anläggning ligger ungefär 1,2 MW i snitt – något högre under sommaren. (Sander, 2012) 

Detta ger ett ökat värmeunderlag för Craboverket. 

3.4 Minskat värmeunderlag 

Fjärrvärmenätet är till 98 % fullt utbyggt, vilket gör att det inte är möjligt att göra många 

nyanslutningar inom en översiktlig framtid. Byggs det inga nya fastigheter i centrala Fagersta 

och det inte längre går att göra några nyanslutningar kan kundernas energibesparingar börja 

ge utslag i form av vikande värmeunderlag. Denna utveckling är redan påbörjad och det finns 

stora mängder energi att spara för kunderna. (Vassileva, 2012) 

Kunder som väljer att byta ut fjärrvärmen mot alternativ uppvärmning är mycket ovanligt. 

Dock har det förekommit någon enstaka, och på en liten ort som Fagersta måste detta tas på 

största allvar då det kan starta en, för VB Energi, negativ trend. (Wahlsten, 2012) Norra 

Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) är en mycket stor kund till VB Energi med 

stort inflytande på lokal media och Fagerstas invånare. Under 2012 gick NVK ut i 

lokaltidningen med att de ville investera i en bergvärmepump till en förskola som tidigare 

haft direktel och förklarade samtidigt att fjärrvärme av olika anledningar inte var aktuellt. 

Skulle NVK börja byta ut fjärrvärmeundercentralerna mot alternativa värmekällor skulle det 

slå hårt mot Craboverkets värmeunderlag, samtidigt som det kan få andra kunder att svika 

fjärrvärmen. (Hed, 2012) 
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4 NUVARANDE PRODUKTION 

4.1 Combi Lab 

Med miljömätsystemet Combi Lab kunde driftdata tas fram i mycket fin noggrannhet – upp 

till minutvis loggning över en mängd data kunde hämtas. För att göra hanteringen lättare 

valdes dygnsmedelvärden, då det bedömdes innehålla tillräckligt med information för att 

kunna göra ett varaktighetsdiagram som på ett bra sätt beskrev verkligheten. 

De data över Craboverket som valdes att samlas in var effekt ut på nätet, nyttig effekt panna, 

nyttig effekt rökgaskondensering och utetemperatur. Med detta kunde bio-oljepannans 

dygnseffekter räknas ut genom förhållandet 

                                                         [MWh].  (1)  

Dock gör ackumulatorn att förhållandet inte är helt sant, varför den måste beaktas för att få 

tillräcklig noggrannhet. För att få med ackumulatorn i beräkningarna antogs den kunna 

arbeta över två dygn, och under förhållandet att nyttig effekt panna och rökgaskondensorn 

tillsammans med bio-oljepannan under varje tvådygnsperiod går jämt ut. Figur 4 visar 

produktionen bortsett från 4800 MWh fossil oljebaserad produktion (Johansson, 

2010/2011).  

 

Figur 4: Varaktighetsdiagrammet ovan visar den data som kunde hämtas från Combi Lab 

för 2010, där fastbränsle representerar nyttig effekt panna och nyttig effekt 

rökgaskondensering. 
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y = -1E-07x5 - 1E-06x4 + 0,0005x3 + 0,003x2 - 0,9854x + 20,434 
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4.2 Teoretiskt effektbehov 

Då det inte fanns någon loggning över spetspannorna togs en funktion över effektbehovet på 

nätet fram med hjälp av medelutetemperaturen. Detta kunde sedan användas för att se vilket 

effektbehov nätet hade varje timme genom att studera effekt ut på nätet genom Combi Lab 

vid olika temperaturer. Detta effektbehov kallas i fortsättningen för teoretiskt effektbehov. 

Där det teoretiska effektbehovet, se y i figur 5, inte stämde överens med effekt ut på nätet, se 

ekvation 1, fick spetspannorna kompensera – detta gjordes för varje dygn under 2010 och 

2011 för att kunna slutföra varaktighetsdiagrammen. Med denna metod kunde luckor under 

sommarrevisonen täckas upp i varaktighetsdiagrammen (jämför med figur 4 mot figur 6 där 

den senare har kompletterats). Vid de högre effekterna blev det dock svårare att med hjälp av 

Combi Lab få fram ett teoretiskt effektbehov. Detta eftersom då Craboverket ofta går för fullt, 

och skillnaden i produktionen ligger i huruvida spetsoljepannorna producerar eller inte. 

Därtill upptäcktes oväntade avvikelser som till exempel under vintern 2011 då det rådde brist 

på bio-olja vilket medförde att spetspannorna kördes istället – detta försvårade studien av 

nätets effektbehov. Därför fick driftpersonalen tillfrågas som kunde redogöra för val av 

driftsätt vid olika tillfällen samt vilka effekter nätet krävde vid de lägsta temperaturerna. 

Resultat ses i tabell 2 och figur 5. 

Av detta togs en trendlinje fram, se figur 5. Trendlinje är en funktion som efterliknar en graf 

för vilken en funktion kan tas fram. Det är denna, funktion, se y i figur 5, som ligger till grund 

för det teoretiska effektbehovet i Fagerstas fjärrvärmenät.  

Tabell 2: Tabell över effektbehovet som funktion av utetemperaturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Trendlinje och dess funktion som beskriver sambandet mellan effekt och 

utetemperaturen. 
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För att slutligen justera det teoretiska effektbehovet baserat på trendlinjen har summan 

energi från spetspannorna jämförts med den verkliga mängden från produktionsrapporterna. 

Här behövde olika justeringar göras för 2010 respektive 2011. Detta eftersom spillvärmen 

som kom igång i december 2010 inte började loggas förrän sommaren 2011. 

4.3 Varaktighet 

Detta kapitel presenterar de varaktighetsdiagram som tagits fram efter att det teoretiska 

effektbehovet har fastställts samt beskriver hur årsproduktionen och effektbehovet ser ut i 

Fagerstas fjärrvärmenät åren 2010 och 2011. Produktionsåren jämförs med varandra, vilket 

är intressant eftersom det är flera faktorer som gör att produktionen skiljer sig. 

4.3.1 Produktion 2010 

 

Figur 6: Varaktighetsdiagrammet över 2010 vittnar om en mycket kall vinter med mycket 

oljeanvändning –i detta fall handlar det om en stor andel bio-olja.  

Det helsvarta (OP) i Figur 6 är fossil oljebaserad produktion som alltså är framräknad. Den 

gröna linjen visar effektbehovet på nätet baserat på trendlinjen och känd producerad energi 

från produktionsrapporter. Total produktion uppgår till 122 GWh. 

Figur 7 visar tydligt hur mycket olja som går åt under sommaren och på kalla vintrar. Detta 

var innan spillvärmen hade tagits i drift.  
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Figur 7: Produktionsfördelning 2010 

4.3.2 Produktion 2011 

 

Figur 8: Varaktighetsdiagram över produktionsåret 2011. 

Som framgår har här spillvärmen driftsatts och ger betydande mängd energi till 

fjärrvärmenätet. Vad som också syns är att det har använts mycket fossil olja (OP) istället för 

bio-olja – detta på grund av att det var brist på bio-olja efter det kalla året innan (Hed, 2012). 

2011 var klimatmässigt ett betydligt mildare år än 2010, vilket gör jämförelsen intressant. 

Produktionen uppgår till 103 GWh. Skillnaden mellan figur 7 och 9 visar hur känsligt 

Craboverket är för kalla vintrar då det genast går åt stora mängder olja. 
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Figur 9: Produktionsfördelning 2011 

4.3.3 Normalårskorrigering 

För att en rättvis bild av ett produktionsår skulle kunna göras gjordes en 

normalårskorrigering av året 2011. Normalårskorrigering innebär ett justerat värmebehov så 

det representerar ett normalår. Anledningen till att år 2011 valdes var eftersom det enligt 

produktionsledare Torbjörn Hed var ett betydligt vanligare år än 2010 som var ovaligt kyligt 

och dessutom saknade spillvärmeproduktionen som tillkom 2011 (Hed, 2012).  

Normalårskorrigeringen går till så att graddagarna räknas under varje månad och år, och 

jämförs med medelvärden. Med graddagar menas hur många grader under + 16°C det har 

varit, vilka summeras för alla dagar under varje månad. (Neincke, et al., 2011) För 2011 såg 

graddagarna ut som följer: 

Tabell 3 (Wahlsten, 2012): Ett värde på 100 % nere till höger hade visat att 2011 var ett 

normalår, att värdet istället är 87 % visar att 2011 var ett relativt milt år. 

 SMHI, Beräknat Normalår % Ack.% 

Jan 653 672 97% 97% 

Feb 674 600 112% 104% 

mar 553 553 100% 103% 

Apr 254 404 63% 96% 

Maj 123 168 73% 94% 

Jun 0 28 0% 93% 

Jul 0 0 - 93% 

Aug 4 22 18% 92% 

Sep 103 201 51% 89% 

Okt 313 367 85% 89% 

Nov 394 507 78% 87% 

Dec 524 632 83% 87% 

Tot 3595 4154   87% 
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Eftersom effektbehovet i beräkningarna till varaktighetsdiagrammen bygger på 

utetemperaturen och inte graddagar har graddagarna konverterats till utetemperaturer. 

Detta har genomförts genom att ändra varje månads medeltemperaturer tills de fått rätt antal 

graddagar var. Detta gjordes genom att använda målsökningsfunktionen i Excel. 

 

Figur 10: Normalårskorrigerat varaktighetsdiagram baserat på produktionen 2011. 

Det normalårskorrigerade varaktighetsdiagrammet kan i detta fall beskrivas som ett försök 

att återge de nya förutsättningarna under ett typiskt produktionsår – detta kommer i 

fortsättningen kallas normalåret.  

Det är en relativt stor andel 

fastbränslebaserad produktion – andelen 

oljebaserad produktion hamnar på måttliga 

6,9 %. Dock syns det tydligt under 

sommarmånaderna att 

produktionsapparaten är långt från 

optimal. 

Figur 11: Produktionsfördelning normalår   

Bio-oljeanvändningen varierar från år till år (Hed, 2012) då tillgång och pris varierar, därför 

har ingen särbehandling mellan fossil och biologisk olja gjorts. Bio-oljans pris bedöms som 

alltför osäker för att fungera som indata till beräkningar i detta arbete. 

Effektbehovet under vintern är jämfört med år 2011 något dämpat, samtidigt som sommaren 

till stor del klaras av med spillvärmen. Detta trots att den totala produktionen uppgår till hela 

115 GWh jämfört med det okorrigerade 2011-års produktion då endast 103 GWh 
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producerades. Anledningen är att de kritiska månaderna inte fick någon justering (se 3.3.3 

Normalårskorrigering). Resterande del av året fick ett något ökat effektbehov, något som inte 

påverkat oljeandelen.  

Därtill har det tillkommit en del spillvärme i produktionen. För det normalårskorrigerade 

varaktighetsdiagrammet har 2012 års arrangemang av spillvärmeugnar lagts till. Detta 

innebär förstås att en del antaganden har gjorts då den senaste spillvärmeanläggningen 

(Secos kylanläggning) inte hunnit vara driftsatt ett helt produktionsår än.  

4.3.4 Summering av normalåret 

För att tydligare illustrera produktionen har en effekt-sortering av varaktigheten gjorts, se 

figur 12. Jämfört med 2005 års varaktighetsdiagram från Förstudie 2005 syns det hur 

mycket spillvärmen har förändrat produktionen. Se summering i siffror i tabell 4. 

 

Figur 12: Sorterat varaktighetsdiagram 

Tabell 4: Summering i siffror 

Total 
produktion   115 819     MWh 

Fastbränsle     91 233     MWh 

Spillvärme     16 630     MWh 

Olja      7 956     MWh 

Andel 
spillvärme 14,4 %   

Andel olja 6,9 %   
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5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

I detta kapitel förklaras vad som prioriterats vid de ekonomiska beräkningarna, hur 

detaljerade beräkningarna är och varför det är avgörande för valet mellan hetvattenpanna 

(HP) och kraftvärmepanna (KVV). I kapitlet 5.5 Beräkningar förklaras hur optimeringen gått 

till. 

I Förstudie 2005 togs det fram många, för denna rapport, värdefulla uppgifter. Förutom 

uppgifter om allt mellan koncept ner till detaljnivå finns en grov ekonomisk kalkylmall som 

har applicerats i denna rapport. Detta för att förstudien, sin ålder och bristande aktualitet till 

trots, behandlar just Craboverket. Förstudiens beräkningar gällande driftkostnader och 

investeringskostnader som är knutna till just Craboverket som plats och verksamhet är 

mycket värdefulla för en ny, grov ekonomisk kalkyl. Därmed har ingen undersökning av hur 

mycket av den befintliga anläggningen som kan delas/användas av den nya pannan gjorts. 

FP2 antogs vara en liten fastbränslepanna av samma typ och storleksordning som den som 

togs fram i Förstudie 2005. En panna med mycket låg minlast. Då dessa egenskaper var 

spikade antogs den inte kunna byggas större än 10 MW värmeeffekt. Vidare antogs samma 

alfavärde om 0,2 använt i Förstudie 2005. 

5.1 Investeringskostnad 

Investeringskostnaden är en avgörande faktor för resultatet för de olika lösningarna, då en 

hög investeringskostnad ger höga räntekostnader och stora amorteringar varje månad. I 

Förstudie 2005 har VB Energi med hjälp av offerter och en del egna antaganden uppskattat 

investeringskostnaden för en komplett fastbränsleeldad hetvatten- respektive 

kraftvärmeanläggning, dvs. en fastbränslepanna med eller utan elproduktion. 

En utredning i samband med Förstudie 2005 tillsammans med Wärtsiläpannor visade att en 

ny kraftvärmepanna skulle ligga på 7,7 MW värme och 1,7 MW el. För en sådan anläggning 

fick VB Energi in 6 stycken offerter – varav 4 stycken gällde helt kompletta anläggningar (det 

vill säga driftklar anläggning, med egen bränslehantering, pannhus och kontrollrum). Pris för 

motsvarande HV presenterades också. Därmed kunde dessa offerter användas som 

referenser när det kom till bestämmandet av investeringskostnaden. Medelkostnaden hos 

offerterna för KVV och HV togs och justerades till dagens penningvärde. (Kungl. 

Myntkabinettet, 2010) 
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För att kunna applicera dessa siffror i nya beräkningar har de skalats upp/ner efter olika 

dimensionerande effekt (P). Skalmodellen hämtades från rapporten Ny teknik för småskalig 

kraftvärme – en 30-poängs högskolerapport från MDH. (Eriksson, 2009) 

 

Figur 13: Investeringskostnaden beroende på installerad effekt. HP representerar 

hetvattenpanna, KVV representerar kraftvärmepanna och P representerar effekt. 

                  
                

    
                                                                 

                  
                

    
                                                                 

Skalmodellen fungerar för pannor upp till 10 MW och är linjär, med en brytpunkt vid 6 MW 

då kostnaden per MW minskar aningen. För att göra modellen mer användarvänlig vid 

optimeringen gjordes den om till en mjuk kurva som följer de ursprungliga räta linjernas 

lutning. Se ekvation (2) och (3) där P är effekt och k1 samt k2 är konstanter som är olika för 

HP respektive KVV och uträknad för att skalmodellen ska passa med VB Energis offerter. Se 

figur 13 för resultatet. 

5.2 Driftkostnader 

VB Energi förutsätter att en ny panna ska kunna drivas utan någon ökning av 

personalstyrkan. Därmed ska inte personalkostnaden för driften öka. Bränslekostnaderna 

beräknas vara proportionerlig mot nuvarande fastbränslepanna då det enligt Förstudie 2005 

handlar om samma bränsletyp (se kapitel 5.5 Beräkningar). (Carl Bro, VB Energi, 2005)  

Vid elproduktion baseras fastbränslekostnaderna på värmeeffekten adderat med 

elproduktionen enligt ekvation (4) där bf står för bränslekostnad för fastbränslebaserad 

produktion. Kraftvärmeverket antas förbruka lika mycket bränsle vid produktion av 1 MWh 
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värme som 1 MWh elektricitet. Ingen hänsyn till specifika förluster i elgenerator, turbiner 

etcetera har tagits. 

Bränslekostnad för fastbränslebaserad produktion i kronor (FB = fastbränsle): 

   
                                                         

  

   
 

    
  [kr]   (4) 

5.3 Elpriser 

För att kunna göra en trovärdig bedömning om huruvida elproduktion är lämpligt eller ej 

måste elpriset noggrant studeras och uppskattas. Elpriset är direkt avgörande för om en 

investering av ett KVV ska bli lönsam eller inte.  

Elpriset bestäms idag genom handel på den nordiska elbörsen Nordpool. Numera är Sverige 

indelat i 4 delar. Fagersta ingår i område SE3 där priserna har hämtats och lagts in 

månadsvis i beräkningarna. Priserna i mellersta och norra Sverige är relativt låga. Elpriserna 

har under de senaste åren varierat kraftigt vilket gör att en prognos över framtida elpriser är 

svår att uppskatta. I beräkningarna har de senaste elpriserna används, vilket betyder ett 

årsmedelpris på låga 320 kr/MWh – jämför med figur 14 där elpriset enligt prognos kommer 

stiga från 400 till 700 kr/MWh för perioden 2012-2035. Dock fungerar elcertifikatet som en 

motvikt till elpriset, se kapitel 5.4 Elcertifikat (Nordpool spotmarket, 2012) 

Prismodellen valdes eftersom den ger en betryggande säkerhetsmarginal, då det inte finns 

några garantier för att elpriset kommer följa utvecklingen enligt olika prognoser. Dessutom 

har ingen nätavgift räknats med, vilket kan kompenseras med det valda elpriset. 

 

Figur 14 (Energimyndigheten, 2011): Energimyndighetens prognos över elpris och 

elcertifikat. 
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5.4 Elcertifikat 

Elcertifikat infördes 2003 av staten för att öka intresset för att investera i anläggningar som 

producerade el ifrån förnyelsebara energikällor. En ny panna på Craboverket skulle innebära 

att VB Energi fick elcertifikat om ca 200 kr/MWh (Energigården, u.d.). Detta betyder att 

elproduktion förutom elpriset genererar vinst baserat på elcertifikat. Utan ombyggnationer 

gäller elcertifikaten i 15 år. Som figur 14 visar så kompenserar elcertifikaten till viss del 

elpriset. 

För varje elcertifikat måste elproduktionsföretaget betala tillbaka en del till staten – om 

produktionsföretaget är kvotpliktigt. Denna del (kvot) är olika från år till år, men är bestämd 

flera år i förväg. För VB Energi skulle en byggnation av ett KVV innebära att de blev 

kvotpliktiga – så länge elproduktionen överstiger 54 MWh. (Energimyndigheten, 2012) 

Energimyndighetens prognos över framtida elpris och elcertifikat tyder på att de tillsammans 

kommer hålla sig på ungefär den nivå de har idag, se figur 14. (Aktiefokus, 2011) 

5.5 Beräkningar 

För att utföra de ekonomiska beräkningarna har ett Excel-program som tar hänsyn till flera 

faktorer tagits fram. Programmet bygger på att nya pannan (benämns numera FP2) ligger 

som baslast och körs med så många drifttimmar som möjligt under året. En revisionsperiod 

är dock inlagd för årlig service under våren, något som inte ska generera några 

produktionsproblem då FP1 under den perioden ska kunna ta hela lasten. Däremot betyder 

det ett bortfall av inkomster från elproduktion i fall ett KVV byggs. Med denna modell får 

båda fastbränslepannorna få uppstarter och avbrott – samtidigt som låg- och 

höglastproblemen undviks.  

Programmet arbetar med de driftdata som gäller för normalåret (se kap 3.3.3 och 3.3.4). För 

att göra en optimering av effekten på FP2 låter programmet FP2 ta över lasten i den mån den 

kan (beroende på last och kapacitet). FP2 tar över laster som oljepannorna annars tagit. Ju 

större effekt FP2 klarar ju mer kan den avlasta oljepannorna. En stor FP2 ger en hög 

investeringskostnad, men låga driftkostnader då oljeförbrukningen blir liten, och omvänt för 

en liten FP2. 

  



 20  

De indata som använts i beräkningarna kan ses i tabell 5. Datan är hämtad från Förstudie 

2005. Med PBP menas avskrivningstid, det vill säga den tid som återbetalningen av lånet till 

investeringen av pannan ska vara klar på (Cedergren, 2008). 

För ett produktionsår summeras sedan kostnaderna. Det är dessa kostnader som varierar 

efter maxeffekten på FP2. De totala utgifterna har sedan målsökts för att hitta den 

maxeffekten på FP2 som ger de lägsta kostnaderna. Denna effekt är alltså en avvägning 

mellan låg driftkostnad och hög investeringskostnad. 

Tabell 5: Indata som använts vid beräkningarna. FP och OP är samlingsbegrepp för 

fastbränsle respektive oljebaserad produktion. 

Bränslekostnader     

FB pris 200 kr/MWh 

OP pris 1000 kr/MWh 

  
 

  

Drift och 
underhållskostnader     

FB drift 142 kr/MWh 

OP drift 55 kr/MWh 

  
 

  

Elcert     

Pris 200 kr/MWh 

Kvotplikt 17%   

Antal             11 947     st 

  
 

  

Övriga förutsättningar     

alfa 0,2   

Ränta, i 7,0%   

PBP, z 15 år 

η FB 85% 
 η OP 85% 
  

Tabell 6 visar referensfallet utan FP2 som alltså är dagens årliga kostnader i miljoner kr. Här 

är dock enheten överflödig då summan utgifter per produktionsår ska tolkas som en 

indexsiffra för jämförelse och målsökning vid investering av FP2 med varierande dimension.  

Olika effekter på FP2 ger olika summa kostnader (SUM enligt ekvation 12) i tabell 6. Idag är 

utgifterna 44,3 miljoner kronor per år. Intäkterna kan endast öka med elproduktion då inget 

scenario innebär en större värmeförsäljning (se kapitel 3 Scenarion). Det är i tabell 6 

avvägningen mellan kapitalkostnad och oljeförbrukning utspelar sig. Målfunktionen i Excel 

har använts för att hitta balansen där kapitalkostnaden och oljeproduktionen tillsammans är 

som minst. Därtill varierar också driftkostnader och, i fall med KVV, intäkterna från 

elproduktionen. Målfunktionen provar alltså olika effekter på FP2 tills den finner ett 

minimalt värde på SUM i ekvation (12).  
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Tabell 6: Slutfaktorer för beräkning av totalkostnad per produktionsår (siffror gäller 

utgångsläget utan FP2, därav ingen investeringskostnad etcetera) 

 Beteckning [Mkr] 

Investering  - 

Årliga kostnader   

Kapitalkostnad FP2 a - 

Bränslekostnad fastbränsle bFB 21,5 

Bränslekostnad olja bOP 9,4 

Drift fastbränsle dFB 13,0 

Drift olja dOP 0,44 

Intäkter elförsäljning el - 

Intäkter elcert elc - 

Summa kostnader SUM 44,3 

Beteckningar som används i ekvation (5) till (12) är hämtade från tabell 5 och 7. 

  
       

        
                                                                                                                                                (5) 

    
                            

  

   
 

    
        (6) 

    
                                   

    
          (7) 

                                  
  

   
              (8) 

                                  
  

   
      (9) 

                                     
  

   
            (10) 

                                                                       
  

   
     

           (11) 

                               (12) 
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6 NUVARANDE PANNAN 

Produktionsledare Torbjörn Hed intervjuades angående den nuvarande pannans skick för att 

bedöma dess framtida funktion. Pannan är en fluidbädd där flera olika typer av fasta 

biobränslen kan eldas. Bränslet köps, i den mån det går, av bränsleleverantörer i närområdet. 

Pannan har en tillhörande rökgaskylare. (Hed, 2012) 

6.1 Sammanfattning av intervju angående pannans skick 

Gamla pannan är beroende av att hela Craboverket fungerar som en enda maskin. Med 

byggår 1985 är naturligtvis många delar slitna och fortfarande i orenoverat skick. Därmed 

finns det ett visst renoveringsbehov. Inget som dock är oöverkomligt. 

Pannan bedöms kunna köras i åtminstone 10 år till innan underhållskostnaderna blir så höga 

att det blir aktuellt att ställa av pannan. Underhållsbehovet tillgodoses till stor del under 

revisionsperioden på sommarn då pannan är avställd. De olika komponenternas skick är 

bedömda och sammanställda i Bilaga A (Status Craboverket). 

6.2 Lämplighet som spetspanna 

Pannan kan under en begränsad tid läggas i vila med bibehållen bäddtemperatur. Minsta 

möjliga momentana effekt är i praktiken ca 6 MW (Carl Bro, VB Energi, 2005). Körs pannan 

under den gränsen blir det svårt att kontrollera utsläppsvärden. Det är främst 

kolmonoxidutsläppen som är svåra att hålla låga vid lägre last. (Hed, 2012) 

Kolmonoxidutsläppen övervakas ständigt och är strängt reglerat av myndigheter då 

kolmonoxid är direkt giftigt för människan. (Fiedler, 2006) Dock kan förstås 

dygnsmedeleffekten vara lägre än 6 MW tack vare ackumulatorn tillsammans med pannans 

egenskap att lägga sig i vila med bibehållen bäddtemperatur. 

Uppstart av pannan från kall bädd tar ca 12 timmar, med varm bädd ca 1 timme. Dessa 

egenskaper bedöms som tillräckliga för att pannan ska kunna användas som spetspanna, 

med begränsad flexibilitet. Alltför många ’start och stopp’ av pannan bör undvikas då detta 

innebär stora temperaturskiftningar vilket påfrestar mycket på material och ger höjda 

utsläpp under startproceduren. (Hed, 2012) 
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7 RESULTAT 

I detta kapitel görs dimensioneringen av FP2 för respektive scenario. Dagens scenario enligt 

kapitel 7.1 utgör det, om inte läget förändras, mest relevanta resultatet. Övriga scenarion 

enligt kapitel 7.2-7.4 utgör dock en viktig referens för att studera hur känsligt 

lösningsförslaget i 7.1 är mot förändrade förutsättningar.  

Resultatet för varje scenario innebär att effekten hos FP2 har optimerats efter 

förutsättningarna gällande för aktuellt scenario. Ekonomiska beräkningar enligt kapitel 5 ger 

sedan ett lösningsförslag för respektive scenario. För varje scenario presenteras utgifterna, 

oljeproduktionsandel och optimal pannstorlek. Lämplighet för elproduktion presenteras 

likaså. 

7.1 Nuvarande värmeunderlag 

Värmeunderlag är enligt normalåret (se 4.3.4 Summering av normalåret), det vill säga 115,8 

GWh. I detta fall är syftet att till så stor del som möjligt byta ut den existerande oljebaserade 

produktionen med en fastbränslepanna (se 3.1 Nuvarande värmeunderlag).  

I figur 15 har FP2 med varierad storlek med hjälp av Excel-programmet ersatt oljepannorna. 

Som framgår av grafen behövs en relativt låg effekt för att genast minska oljeberoendet 

drastiskt. 

 

 

Figur 15: Nya fastbränslepannans relation till den årliga oljeförbrukningen 
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En optimering i Excel-programmet på normalårets värmeunderlag ger en klar 

kostnadsminskning, det vill säga ökad vinst, vid investering i en ny fastbränslepanna. Såväl 

HP som KVV ger minskade utgifter. Se resultatet i tabell 7 med optimala effekter hos HP och 

KVV med tillhörande ekonomisk kalkyl. 

Tabell 7: Jämförelse mellan dagens utgifter mot utgifterna vid investering av FP2. 

  
Idag (utan FP2) HP KVV 

Optimal effekt - 3,19 MW 3,6 MW 

Kostnader [Mkr] 
   Investering - 29,2 44,0 

        

Per år       

Kapitalkostnad - 2,8 4,8 

Bränslekostnad 
fastbränsle 21,5 21,5 22,8 

Bränslekostnad olja 9,4 1,5 1,8 

Drift fastbränsle 13,0 13,0 13,0 

Drift olja 0,4 0,1 0,1 

Intäkter elförsäljning -  - 1,8 

Intäkter elcert -  - 0,9 

Summa 44,3 38,8 39,7 

 

Som tabell 7 visar blir det mest lönsamt att bygga en liten HP som precis klarar 

låglasteffekten som behövs under sommaren – medan ett KVV bör byggas något större för att 

få bäst lönsamhet. HP ger bäst lönsamhet upp till 7,5 MW, därefter blir KVV mer lönsamt. En 

10 MW KVV räcker dock inte för att ge en bättre lönsamhet än en liten 3,19 MW HP som 

alltså blev den optimala FP2 i detta scenario. Se figur 16 där den optimala pannan på 3,19 

MW tydligt gör stor skillnad på produktionen. Däremot är det inte omöjligt att en större KVV 

än 10 MW kan ge än högre lönsamhet, något som inte har undersökts på grund av arbetets 

begränsningar.  

Figur 16: Cirkeldiagrammen visar på en betydligt mer optimerad årsproduktion med FP2. 
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Figur 17: Varaktighetsdiagram över optimal FP2 – HP på 3,19 MW. 

Varaktighetsdiagrammet i figur 17 visar hur effektivt FP2 tar bort oljeberoendet under 

sommaren. Även vintern klaras med liten del spetspannor. Dock skulle oljespetsandelen öka 

vid en vinter som 2010. Effekterna är dygnsmedeleffekter varför de kan se periodvis låga ut. 

7.2 Kulvert till Norberg 

Detta scenario är en möjlighet att utöka produktionen på Craboverket. Den totala 

produktionen i Norberg uppgår till ca 20 GWh, det vill säga bara en bråkdel av produktionen 

i Fagersta.  

Den del som skulle vara aktuell för Craboverket att ta över är dock endast spetslasten som 

idag innebär en oljeproduktion om ca 1500 MWh vilket motsvarar 7,5 % oljebaserad 

produktion. Effektbehovet antas vara i relation till energimängden och i proportion med 

Fagerstas. 

Som väntat blir det ingen stor skillnad mot nuvarande värmeunderlag, då 1500 MWh 

spetslast inte kan motivera en mycket större panna än i scenario Nuvarande värmeunderlag. 

Ca 1/2 MW större värmeeffekt stannar optimeringen på beror på det högre effektbehovet.  

I tabellen nedan jämförs kulvertdragningen mot att fortsätta köra spetsen i Norberg med 

oljepannor. Kolumn HP Utan kulvert är samma panna som i scenario Nuvarande 

värmeunderlag, men med oljekostnaderna för Norberg tillagda . Som synes minskar 

driftkostnaderna genom kulvertbygget, med några hundra tusen per år – tack vare minskad 

bränslekostnad för Norbergs oljepannor. Det tillkommer dock en investering och 

kapitalkostnad på kulvertdragningen, som förstås är en kritisk del i projektet. Se tabell 9 för 

kulvertkostnad. 
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Tabell 8: Jämförelse mellan dagens utgifter mot utgifterna vid investering av FP2 

anpassad efter det ökade värmeunderlaget. OBS: Ingen kulvertkostnad är medtagen här. 

  
Utan FP2 HP Utan kulvert HP Med kulvert KVV med kulvert 

Optimal effekt -  3,19 MW 3,83 MW 4,8 MW 

Kostnader [Mkr]         

Investering panna - 25,7 30,3 56,5 

Per år         

Kapitalkostnad - 2,8 3,3 6,2 

Bränslekostnad fastbränsle 21,5 21,5 21,5 23,1 

Bränslekostnad olja 10,2 3,3 1,6 1,6 

Drift fastbränsle 13,0 13,0 13,0 13,0 

Drift olja 0,5 0,2 0,1 0,1 

Intäkter elförsäljning - - - 2,3 

Intäkter elcert - - - 1,2 

   
  

  Summa 45,1 40,7 39,4 40,5 

 

Figur 18: Varaktighetsdiagram över optimal storlek på FP2 i fall kulvertbygge till Norberg 

– dvs. en HP på 3,83 MW. 

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 
[MW] Kulvert till Norberg 

Olja 

Total spillvärme 

FP1 

FP2 



 27  

Enligt Excelprogrammet nås ’break even’ vid en kulvertinvestering på ca 11 Mkr. Det betyder 

att kulvertledningen måste byggas för under 11 Mkr för att projektet ska bli lönsamt. 

Tabell 9: Kulvertkostnaden framtagen till 11 Mkr vid break even. 

  
Utan FP2 

HP Utan 
kulvert 

HP Med 
kulvert 

Optimal effekt -  3,19 MW 3,83 MW 

Kostnader [Mkr]       

Investering panna - 25,7 30,3 

Investering kulvert - - 11,0 

Per år       

Kapitalkostnad - 2,8 4,6 

Bränslekostnad fastbränsle 21,5 21,5 21,5 

Bränslekostnad olja 10,2 3,3 1,6 

Drift fastbränsle 13,0 13,0 13,0 

Drift olja 0,5 0,2 0,1 

Intäkter elförsäljning - - - 

Intäkter elcert - - - 

Summa 45,1 40,7 40,7 

7.3 Minskad spillvärme 

Detta scenario skulle enligt normalåret innebära en ökning av värmeunderlaget med ca 6300 

MWh (Hed, 2012). Skillnaden mot de 1500 MWh extra som kulvert till Norberg skulle 

medföra är att dessa 6300 MWh handlar om baslast – vilket ger större påverkan på 

dimensioneringen. SECOs spillvärme antas vara oförändrad. 

Som synes i tabell 10 närmar sig anläggningen de ursprungliga planerna från Förstudie 2005 

om ett KVV på 7,7 MW (här kommer KVV upp i 5,5 MW, men skulle SECOs spillvärme 

räknas bort så är 7,7 MW inte alls orimligt). Figur 19 och 20 visar effekterna på 

produktionen. 

Tabell 10: Jämförelse mellan dagens utgifter mot utgifterna vid investering av FP2. 

  
Utan FP2 HP KVV 

Optimal effekt - 4,4 MW 5,5 MW 

Kostnader [Mkr] 
   Investering - 34,3 63,5 

Per år       

Kapitalkostnad - 3,8 7,0 

Bränslekostnad 
fastbränsle 21,5 21,5 23,3 

Bränslekostnad olja 9,4 1,1 1,1 

Drift fastbränsle 13,0 13,0 13,0 

Drift olja 0,4 0,1 0,1 

Intäkter elförsäljning - - 2,5 

Intäkter elcert -   1,3 

Summa 44,3 39,4 40,6 
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Figur 19: Varaktighetsdiagram över optimal storlek på FP2 – dvs. en HP på 4,4 MW.  

 

Figur 20: Varaktighetsdiagram över optimal storlek på FP2 – dvs. en HP på 4,4 MW.  
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7.4 Minskat värmeunderlag 

I detta scenario antogs ett värmeunderlag om 100 GWh, jämfört med dagens 115 GWh. Detta 

betyder en minskning med ca 15 %. 

Andelen olja blir relativt hög jämfört med resultaten från de andra scenariona, jämför figur 

21 med figur 17. Detta vittnar utgifterna om (se figur 12), som landar på samma siffra som vid 

nuvarande värmeunderlag (utan FP2). Det går dock att spara ca 4 Mkr per år genom att 

investera i en FP2 även i detta scenario, vilket kan förklaras av att behovet av en mindre 

panna är minst lika stort då minlasten på FP1 blir än mer för hög. KVV föll helt bort då ingen 

rimlig storlek med god driftekonomi kunde hittas. 

Tabell 11: Jämförelse mellan dagens utgifter mot utgifterna vid investering av FP2. KVV:s 

effekt blev orimligt liten varför den slopades i tabellen.  

  
Utan FP2 HP 

Optimal effekt - 2 MW 

Kostnader [Mkr] 
  Investering - 16,7 

      

Per år     

Kapitalkostnad - 1,8 

Bränslekostnad 
fastbränsle 21,5 21,5 

Bränslekostnad olja 9,4 4,6 

Drift fastbränsle 13,0 13,0 

Drift olja 0,4 0,2 

Intäkter elförsäljning - - 

Intäkter elcert -   

Summa 44,3 41,1 

 

Figur 21: Varaktighetsdiagram över optimal storlek på FP2 – dvs. en HP på 2,0 MW. 
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8 SLUTSATS 

En kraftvärmepanna med elproduktion kommer inte upp i samma lönsamhet som en 

hetvattenpanna som endast producerar värme. Detta gäller samtliga scenarion, även om det i 

vissa fall blir en liten skillnad. I scenariot 7.3 Minskad spillvärme är skillnaden som minst – 

ökar elpriserna enligt prognoserna blir det snabbt en lönsam affär. Med dagens elpriser 

kräver dock ett kraftvärmeverk ett större värmeunderlag för att överträffa ett värmeverk i 

lönsamhet. 

En 3,19 MW hetvattenpanna som arbetar parallellt med dagens fastbränslepanna är det mest 

lönsamma konceptet för dagens situation och värmeunderlag. VB Energi skulle spara ca 5 

miljoner kronor per år på en sådan investering. Produktionsledare Torbjörn Hed bedömer att 

den nuvarande fastbränslepannan trots sin ålder kan fortsätta användas parallellt med den 

nya fastbränslepannan åtminstone 10 år till genom att det införs en utökad revisionsperiod 

på sommaren. 

Skulle spillvärmen minska från 15 % av total produktion till 9 % blir optimal värmeeffekt på 

FP2 4,4 MW. Däremot påverkar spillvärmen inte det faktum att Craboverket behöver en 

extra mindre fastbränslepanna – det visar varaktighetsdiagrammen. Skulle värmeunderlaget 

minska sjunker inkomsterna samtidigt som driftkostnaderna ökar då nuvarande panna inte 

klarar minlasten på sommaren. Därför behövs en ny fastbränslepanna oavsett scenario. 

Det är inget lönsamt projekt att bygga kulvert till Norberg då det redan vid en kulvertkostnad 

över 11 miljoner kr blir ett förlustprojekt. Problemet ligger i för lågt värmeunderlag och för 

höga effektkrav. Skulle Craboverket ta över hela Norbergs last om 20 GWh skulle scenariot se 

annorlunda ut, vilket skulle kunna betyda att projektet kunde bli lönsamt. 

Med rådande förutsättningar finns det alltså ekonomiska och miljömässiga skäl att investera 

i en ny fastbränslepanna på Craboverket. Rätt dimension på pannans värmeeffekt är helt 

avgörande för nyttan och vinsten vid investering av en ny panna. En investering av en ny 

panna är dock lönsam i samtliga scenarion som undersökts och skillnaden på optimal effekt 

är inte stor mellan de olika scenariona. Det gör att risken med investeringen bedöms som 

relativt liten och att den skulle göra Craboverket mycket flexibelt för olika framtida 

scenarion.  

Med den nya fastbränslepannan minskar andelen oljebaserad produktion drastiskt och 

kommer ner till försumbara nivåer – de volymer som blir kvar beror på vinterns höga 

effektbehov. Denna mycket begränsade volym kan Craboverkets bio-oljepanna med god 

marginal producera vilket betyder att produktionen då blir helt fri från fossila bränslen. 
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9 DISKUSSION 

Resultatet visar tydligt att det finns stora möjligheter att optimera produktionen på 

Craboverket i Fagersta. Craboverket är sedan länge avskrivet och en lönsam investering som 

slutsatsen förespråkar skulle vara väl motiverat. Investeringen gör Craboverket mycket 

flexibelt för olika framtida scenarion med skiftande värmeunderlag. Risken förenat med 

investeringen bedöms därför liten. En ny fastbränslepanna skulle inte bara spara pengar åt 

VB Energi utan också ge fjärrvärmen i Fagersta den miljöimage den behöver. 

Elproduktion är förenat med hög investeringskostnad och ökar inte intäkterna tillräckligt för 

att det med dagens elpriser ska löna sig. Skulle VB Energi ta risken att anta att elpriset 

kommer öka i den takt prognoser visar, så kan ett KVV bli en lyckosam satsning. Craboverket 

skulle då förvandlas till en modern och lukrativ anläggning som kan erbjuda Fagerstas 

invånare värme och elektricitet med en mycket grön image. 

10 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Förhoppningsvis kan denna rapport och tillhörande beräkningsprogram fungera som 

referens vid projektering av en ny panna på Craboverket. Det vore intressant om de som 

fortsätter att driva denna fråga själva satt sig in i Förstudie 2005, tog fram nya driftdata med 

varaktighetsdiagram samt utförde nya beräkningar med uppdaterade ekonomiska faktorer 

såsom nya offerter på komplett anläggning – för att sedan jämföra slutsatserna mot denna 

rapport. 

Vidare vore det intressant att räkna på att ersätta hela lasten med en ny fastbränslepanna, 

gissningsvis skulle då ett KVV vara att föredra framför en hetvattenpanna. 

För att arbeta vidare med just det här arbetet är investeringskostnaden den helt klart 

viktigaste faktorn att se över. Gör man en mer exakt bedömning av investeringskostnaden 

kommer också dimensioneringen bli mer riktig. Beräkningsprogrammet skulle därefter, om 

man gjorde det än mer övergripande och användarvänligt, kunna användas för en ’skarp’ 

dimensionering. 
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BILAGA A: STATUS CRABOVERKET  

 

 

 

 

 

Typ:  Bioeldad fluidbädd (20 MW + 5 MW rökgaskondensering) 

Byggår:  1985 

 

Detta dokument är avsett att redovisa skicket på Craboverket. De olika komponenterna är 

sorterade i den ordning bränslet färdas från bränslehantering till skorsten med vattensidan 

och övriga panncentraler sist. Punktlistor beskriver relevant information om komponentens 

skick, kommentaren under är övrig information och slutsats. 

Komponenternas skick är uppskattade av produktionsledare Torbjörn Hed. 
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Bränslefickorna 

 Stora fickan är nyrenoverad 

 Lilla fickan är i dåligt skick, ska bytas ut 2013 

Lilla fickan ska 2013 få nya bottenplåtar och stångmatare. 

 

Bränsletransportörer m.m. 

 T637 byts under 2012 

 T632 är i dåligt skick 

 T631 börjar bli i dåligt skick 

 T630 byts under 2012 

Livslängden på T632 är ca 2 år, T631 ca 4 år. 

 

Bränslesilo 

 Hydraulkolvar dåliga  

 Hydraulaggregat börjar bli dåligt (finns en i reserv) 

 Stångmatare byts kontinuerligt  

Ständiga reparationer av hydraulkolvarna. Hydraulaggregatet måste bytas inom 3 år. 

 

Buffertsilo 

 Stångmatare och botten i bra skick 

 Hydraulaggregat osäkert 

Hydraulaggregatet är original och har troligen inte mycket tid kvar. Osäker livslängd. 

 

Bränsle, övrigt 

 Skivsåll bytt 2011  

 Krossvalsar bytes 2013 

 Bränsleskruvarna byts under 2012 

 Bränsleslussmatare: löpande underhåll 

 

 

Ugnen 
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 Murverket måste muras om 

 Konvektionsrören har korrosionsskador  

 Dåliga startbrännare 

Livslängden på de skadade konvektionsrören är några år. Investeringsbehov på 

starbrännarna. 

 

Primärfläkt 

 Dåligt fläkthjul 

 Fläkthus bytt 2010 

Livslängd ca 3 år. 

 

Sekundärfläkt 

 Bra skick 

 Löpande underhåll 

Osäker livslängd, men troligen lång. 

 

Rökgasåterföreningskanal 

 Lagad 

Byte inom något år. 

 

Tryckkärl 

 Slitage på södra pannväggen 

 Ev. byte av tubpaneler under 2012 

Slitaget gäller höger sida om manluckan. 
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Aska 

 Askskruv går 3 år till 

 Askskruv befuktning bytt 2011 

 Asktransport 740 bytt 2011, går 3-4 år till 

Economizer 

 Utmattningsskador 

 Sprickor lagade vid samlingslåda  

Osäker livslängd. Scanning ska göras under 2012 för statuskontroll. 

 

Rökgaskanal (mellan eco och elfilter) 

 Dåligt skick 

 Repareras under 2012 

Byte 2013. 

 

Elfilter 

 Löpande underhåll 

 Ev. byte elfilterstyrning 

Troligen bra skick. 

 

Rökgasfläktar 

 Varma sidan: Dåligt fläkthjul 

 Kalla sidan bättre skick 

 Löpande underhåll 

Osäker livslängd. 
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Rökgaskylare 

 Dåligt skick 

 Sandfilter måste bytas 

Livslängd ca 2 år. 

 

Skorsten 

 Bra skick 

 Löpande underhåll med regelbundna besiktningar 

Relativt bra skick enligt besiktningen. 

 

Kulvert 

 Bra skick 

 God kontroll 

 Bra vattenkvalité 

 Dålig kulvertkammare 

Kulvertkammare ska byggas bort. 

 

Vattensidan, övrigt 

 Dåliga reglerventiler, de flesta är original 

 Fjärrvärmepumpar i bra skick 

 Spädvattencistern: Utbyte av ångreglering till avgasning inom ett år. 

 Värmeväxlare i bra skick 

 Ackumulatorn i bra skick 

VVX går 10 år till. 
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Övriga panncentraler 

 

Oljepannan, Crabo 

Typ, byggår:  Bio-oljepanna (20 MW), 1985 

 Pannbotten (murverk) utbytt 2010 

 Konverterad till bioolja 2009 

 Brännarstyrning utbytt 2012 

 Ena brännoljepumpen utbytt 2012, den andra dålig 

 Oljetanken behöver tätare kontroller 

 Rörsystem för tankcirkulation måste bytas 

Mestadels löpande underhåll. Livslängd rörsystem för tankcirkulation ca 3 år. Livslängd 

pannan som helhet osäkert. 

Fårbo 

Typ, byggår:  Oljepanna (5,4 MW), 1980 

 Okej skick 

 Ålderstiget 

Gröndal 

Typ, byggår:  Oljepanna (4,5 MW), 1981 

 Okej skick 

 Ålderstiget 

Lasarettet 

Typ, byggår:  Oljepanna (6 MW), 1980 

 Ålderstiget 

 Svårt att hitta reservdelar 

Elpanna, Crabo 

Typ, byggår:  Elpanna (4 MW), 1985 

 Används ej 

 Dålig PLC 

 



 

 

BILAGA B: ILLUSTRATION AV EXCELPROGRAMMET  
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